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Cantar, dançar e viver a experiência mágica de suspender o céu é comum 
em muitas tradições. Suspender o céu é ampliar o nosso horizonte; não o 

horizonte prospectivo, mas um existencial. É enriquecer as nossas subjeti-
vidades, que é a matéria que este tempo que nós vivemos quer consumir. 
Se existe uma ânsia por consumir subjetividades – as nossas subjetivida-

des. Então vamos vivê-las com a liberdade que fomos capazes de inventar, 
não botar ela no mercado. Já que a natureza está sendo assaltada de uma 

maneira tão indefensável, vamos, pelo menos, ser capazes de manter 
nossas subjetividades, nossas visões, nossas poéticas sobre a existência. 
Definitivamente não somos iguais, e é maravilhoso saber que cada um 
de nós que está aqui é diferente do outro, como constelações. O fato de 

podermos compartilhar esse espaço, de estarmos juntos viajando não sig-
nifica que somos iguais; significa exatamente que somos capazes de atrair 

uns aos outros pelas nossas diferenças, que deveriam guiar o nosso roteiro 
de vida. Ter diversidade, não isso de uma humanidade com o mesmo pro-

tocolo. Porque isso até agora foi só uma maneira de homogeneizar e tirar 
nossa alegria de estar vivos.

Ailton Krenak
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Apresentação

Ana Lúcia Liberato Tettamanzy
Cristina Mielczarski dos Santos

Vera Lúcia Cardoso Medeiros

Cada lugar é, à sua maneira, o mundo.
Milton Santos

Todo mal de nosso século 
é querer fazer um verso

assinado por só um.
Suene Honorato

Letras e vozes dos lugares é o título de coletânea vinculada ao grupo de 
pesquisa “Letras e vozes anticoloniais” e organizada pelas professoras Dra. Ana 
Lúcia Liberato Tettamanzy, Dra. Cristina Mielczarski dos Santos e Dra. Vera 
Lúcia Cardoso Medeiros. A obra é composta por 35 textos, escritos por do-
centes e discentes dos cursos de Pós-Graduação e de Graduação em Letras da 
UFRGS e de convidados vinculados a universidades, instituições de ensino, 
organizações sociais e comunidades originárias e tradicionais do Rio Grande 
do Sul, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Amazonas, Roraima, Rio de 
Janeiro, Ceará, Bahia, Paraná e São Paulo. 

Esta publicação responde, de certo modo, à interpelação que o antro-
pólogo Viveiros de Castro faz no prefácio de A queda do céu: palavras de um 
xamã yanomami (2015b, p. 15), de Davi Kopenawa e Bruce Albert, quando 
nos provoca a escutar com muita seriedade as palavras dos povos indígenas 
e de outros grupos do planeta, equivocadamente tratados como menores, so-
bre o que significa, afinal, “estar no seu lugar, no mundo como casa, abrigo e 
ambiente”. Pois aqui estão, em poemas, relatos e reflexões, as palavras dos pró-
prios representantes desses grupos, assim como, nos estudos acadêmicos, en-
contram-se os resultados do pensamento construído a partir do contato com 
práticas sociais, culturais ou artísticas de comunidades indígenas, quilombo-
las, urbanas ou a elas relacionadas. 
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Uma das motivações para a organização da coletânea está no desejo do 
grupo de pesquisa de dar a conhecer o resultado de leituras, estudos, discus-
sões desenvolvidas durante dois anos. Acolher a produção de seus interlocuto-
res nessa caminhada e criar espaço para vozes e letras daqueles que, com seus 
corpos, dão existência concreta às epistemologias decoloniais são outras das 
razões da publicação. 

Também serviu de ímpeto para a organização do livro a convicção de 
que o Estado brasileiro está assentado em bases racistas e patriarcais que têm 
sistematicamente negado direitos aos povos indígenas, à população negra, a 
mulheres e pobres. Um desses direitos violados é o da vida.

Letras e vozes dos lugares nasce, portanto, do anseio de intervenção no 
mundo, tanto em sua dimensão concreta – real – quanto na simbólica, tendo 
como propósito principal a união de vozes, letras, lugares e pessoas, e con-
jecturando, através da escrita e de imagens, um lugar para o encontro entre 
diversas perspectivas. Podemos representar esta coletânea como uma conur-
bação, fenômeno aqui entendido como o encontro de duas regiões da cidade, 
levando à formação de um espaço único. As páginas que seguem irão aproxi-
mar, reunir e colocar em diálogo e fricção povos, comunidades, letras e vozes, 
em muitos casos distantes no tempo e na geografia, mas aproximados neste 
livro-corpo-território.

É fundamental destacarmos o contexto em que esta publicação foi pla-
nejada, organizada e finalizada, o da pandemia denominada Covid-19, cau-
sada por um tipo de coronavírus identificado, ao que se sabe, nos primeiros 
meses de 2020. Devido à forma de contágio da doença, a principal medida 
adotada por todos os países para conter sua propagação tem sido o distancia-
mento social, vigorando de março de 2020 até junho de 2021, momento em 
que este texto de apresentação está sendo preparado. Nesse período, em todo 
o mundo, a maioria das atividades presenciais estiveram suspensas, de modo 
que aulas, reuniões, eventos passaram a ocorrer por meio de videoconferên-
cias, quando possível. Em alguns casos, atividades e projetos foram cancela-
dos, pois seus formatos eram incompatíveis com o modo remoto e virtual que 
passou a imperar. 

Vários artigos deste livro fazem referências à pandemia, e julgamos ne-
cessário mencioná-la porque projetamos e desejamos que nossa publicação 
sobreviva a esse período brutalmente excepcional que vivemos, de modo que 
futuramente leitoras e leitores poderão não reconhecer imediatamente as re-
ferências à situação feitas em alguns capítulos. Por outro lado, os temas que 
tratamos aqui têm muito a ver com as causas e as consequências do desastre 
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sanitário que se abate sobre o mundo, em especial sobre o Brasil, que contabi-
liza quase meio milhão de mortes causados pela Covid neste junho de 2021. 
As vítimas são majoritariamente pobres, negros e indígenas. Em relação às 
mulheres, os longos períodos de confinamento e isolamento levaram ao au-
mento de casos de feminicídio. Evidentemente os grupos mais vulneráveis, 
abandonados pelas formas imperialistas de construção e gestão das cidades 
e dos demais espaços geográficos, sofrem mais em momentos dramáticos. E 
ainda, as formas predadoras de ocupação dos espaços naturais e sociais estão 
ligadas à circulação do vírus e à vertiginosa forma de contaminação.

Feita a referência sobre o contexto de organização da coletânea, registra-
mos o amplo referencial teórico que a sustenta. A despeito da multiplicidade 
observada nos assuntos abordados, na procedência de autoras e autores, nos 
territórios focalizados, os ensaios de natureza acadêmica estão referendados 
por obras, autoras, autores e conceitos situados no campo das teorias decolo-
niais e das epistemologias do sul. Escobar, Walsh, Colombres, Santos, Lugones 
são alguns dos autores referidos que integram o grupo de intelectuais que, des-
de a década de 1990, estão propondo teorias e conceitos a partir das culturas 
ditas subalternas ou periféricas, em especial as ameríndias, afro-americanas, 
feministas, assim alterando os paradigmas eurocêntricos que, ao longo dos sé-
culos, foram empregados para pensar e explicar a humanidade e suas formas 
de atuação. 

Um dos conceitos que garante à obra a feição de conurbação acima 
mencionada é o de território, pois sabemos da importância do território e das 
territorialidades para a construção identitária de comunidades e indivíduos. 
Tanto o conceito quanto a palavra, na contemporaneidade, remetem a muitos 
significados e associações, que se tornam mais complexos e amplos quando 
relacionados a questões de ordem cultural e política. O território pode remeter 
à paisagem, a lugar, à região, a espaço (terra, aldeia, gleba, lar, povoação, solo, 
querência). Também envolve relações simbólicas de estrutura e de poder. A 
palavra abarca do micro ao macro, desde o território do corpo/no corpo até o 
território-mundo, a Terra como pluriverso (“um mundo onde muitos mundos 
se encaixam”) cultural-natural ou conjunto de mundos – de territorialidades – 
aos quais estamos inexoravelmente atrelados. 

Na recuperação da história do conceito, o geógrafo Rogério Haesbaert 
(2020) lembra que a luta pelo espaço e a luta pela vida se equivalem, especial-
mente na América Latina, onde “a luta pela existência é, em primeiro lugar, a 
luta por espaço (social e natural ao mesmo tempo), a defesa de um território” 
(HAESBAERT, 2020, p. 30), e o território é lido a partir do vivido, “no diálogo 
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com os movimentos sociais, suas identidades e seu uso como instrumento de 
luta e de transformação social” (HAESBAERT, 2020, p. 161). 

Já Arturo Escobar trata de um território sem demarcações ou linhas di-
visórias, possível pela perspectiva das ontologias relacionais, que percebem os 
mundos biofísicos, humanos e supra-humanos não como entidades separadas, 
mas como instâncias unidas por vínculos de continuidade em que os territó-
rios são espaços-tempos vitais de inter-relação com o mundo natural. Para ele, 
“As ontologias relacionais com frequência envolvem perspectivas territoriais 
e comunais, como o caso de muitas comunidades indígenas, afrodescenden-
tes e campesinas” (ESCOBAR, 2014, p. 58). Partindo do conceito de Escobar, 
Haesbaert conjectura que conflitos territoriais estariam ligados à “disputa en-
tre distintas ontologias, modos de ser ou distintos mundos” (HAESBAERT, 
2020, p. 207). Ora, essa é a chave para compreender a violência real e simbólica 
cometida nas disputas por terras indígenas e quilombolas e nas ocupações ur-
banas, que desafiam o direito à propriedade privada de alguns em detrimento 
do bem-estar da maioria. 

Em outra abordagem, território relaciona-se à ideia de corpo, o “corpo-
-território”, concepção que ganha força a partir da perspectiva de gênero, sen-
do necessário registrar o papel fundamental de pesquisadoras feministas e do 
movimento indígena, “que atentaram para o poder da corporeidade ao mesmo 
tempo como objeto de exercício do poder e como sujeito (corporificado) de 
resistência” (HAESBAERT, 2020, p. 163). Vale referir o lema que mobilizou 
a marcha das mulheres indígenas a Brasília em agosto de 2019: “Território: 
nosso corpo, nosso espírito”. Ao longo da carta resultante do movimento, en-
contramos demonstrações da relação visceral deste grupo com seu lugar de 
estar e de ser. 

Lutar pelos direitos de nossos territórios é lutar pelo nosso direito à 
vida. A vida e o território são a mesma coisa, pois a terra nos dá nosso 
alimento, nossa medicina tradicional, nossa saúde e nossa dignidade. 
Perder o território é perder nossa mãe. Quem tem território, tem mãe, 
tem colo. E quem tem colo tem cura. (MARCHA DAS MULHERES 
INDÍGENAS, 2019).

Na expressão das indígenas brasileiras, o corpo-território tem a forma 
do colo materno; o útero é a outra parte do corpo feminino que comumente 
representa a associação com o território. Aliás, é o útero nosso primeiro ter-
ritório, lembra Echeverrí (2002 apud HAESBAERT, 2020, p. 175). Em outro 
sentido, entende-se corporeidade como “linguagem estrutural que transporta 
o corpo” (LINDÓN, 2012, p. 703), corpo este que não pode ser tratado de 
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modo neutro e universal, pois tem raça, sexualidade, gênero, idade e classe 
socioeconômica (HAESBAERT, 2020, p. 77). Uma vez que não há neutralidade 
no trato com o corpo-território, projetam-se, sobre este, relações de poder que 
sujeitam o corpo à exploração pelo trabalho, à fome, à doença, à repressão. As 
opressões ligadas a gênero e raça igualmente incidem sobre o corpo, testemu-
nha de marcas identitárias individuais e coletivas. 

Introduzimos, neste ponto, um outro território, o quilombo, e seu con-
ceito correlato, quilombismo, ambos relacionados à reflexão até aqui feita. 
Designação de um espaço situado historicamente entre os séculos XVI e XIX, 
no Brasil, os quilombos resultam do anseio de liberdade de mulheres e homens 
escravizados, que reencontraram sua dignidade na fuga e na criação de comu-
nidades livres, surgindo aí um movimento autêntico, amplo e permanente, nas 
palavras do intelectual e ativista negro Abdias do Nascimento (NASCIMENTO, 
2009, p. 203). Estruturado em formas associativas, focos de resistência física e 
cultural, permitidos ou ilegais, o quilombo, segue Nascimento, é um complexo 
de significações que expressa uma práxis afro-brasileira à qual ele denominou 
de quilombismo, “ideia-força, energia que inspira modelos de organização 
dinâmica desde o século XV” (NASCIMENTO, 2009, p. 204), chegando ao 
século XXI por sua capacidade de constante reatualização, demandada por 
contingências da História e do meio geográfico.

Instrumento conceitual instituído com base na experiência comunal 
ancestral africana, o quilombismo é uma das heranças deixadas pelos grupos 
de africanos que, em solo brasileiro, resistiram à diáspora, ao deslocamento 
forçado, à brutalidade imposta ao corpo e ao espírito e buscaram fixar-se em 
espaço capaz de acolher meios de realização completa do ser humano. Em tex-
to de 1980, Abdias Nascimento lembra a seus contemporâneos que é preciso 
honrar esse legado, conclamando-os à ação: “Os quilombolas dos séculos XV, 
XVI, XVII, XVIII e XIX nos legaram um patrimônio de prática quilombis-
ta. Cumpre aos negros atuais manterem e ampliarem a cultura afro-brasileira 
de resistência ao genocídio e de afirmação da sua verdade” (NASCIMENTO, 
2009, p. 205).

No século XXI, essa convocação segue válida, afinal, o genocídio não 
tem fim, atingindo diariamente corpos e territórios negros – lembramos que a 
operação mais letal até então promovida pela polícia carioca ocorreu em abril 
deste ano de 2021, na favela do Jacarezinho, quilombo urbano que, no passado, 
foi abrigo para negros escravizados. Em resposta, a luta e a resistência também 
não dão trégua, seja na reescrita da História; nas vivências religiosas e cultu-
rais africanas e afro-brasileiras; nas diferentes formas de invenção artística; na 
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criação e manutenção de núcleos de preservação das mais diferentes expres-
sões da cultura afro-brasileira, conhecidos como quilombos urbanos.

Um outro desdobramento possível para o conceito de território, espécie 
de eixo ou linha que escolhemos para conduzir a organização desta coletânea, 
está encerrado na ideia/imagem de Terra-território. “Cada lugar é, à sua ma-
neira, o mundo”, afirma o geógrafo Milton Santos (2006, p. 213). As gentes e os 
lugares que mobilizaram olhares, saberes, pensares, escritas remetem a terras-
-territórios que são espaços de pertencimento a um povo e a suas subjetivida-
des. Mas, em cada vivência tão particular, em cada cena ou paisagem situada 
em uma localidade única, vemos a reverberação do que partilhamos inexora-
velmente: a estada neste planeta, nossa Terra-território-casa-mãe. Venerada 
ou vilipendiada.

Tomemos a publicação da monumental obra A queda do céu: palavras 
de um xamã yanomami (2015), parceria de mais de três décadas entre o antro-
pólogo francês Bruce Albert e o intelectual e xamã Davi Kopenawa. De difícil 
classificação, esse texto-profecia não só refaz a trajetória de Davi em sua luta 
pela demarcação da terra e pela expulsão de missionários e garimpeiros, como 
também aborda sua formação xamânica, que permite transmitir o duro recado 
ao “povo da mercadoria”: os brancos, dedicados a devastar o mundo com a 
“xawara”, epidemia resultante de sua obsessão em perfurar o ventre da terra em 
busca de riqueza, que só acreditam nas palavras escritas nas “peles de árvore” 
porque perderam a memória e a capacidade de sonhar. No prefácio à obra, 
destacamos a seguinte declaração do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro:

Temos a obrigação de levar absolutamente a sério o que dizem os ín-
dios pela voz de Davi Kopenawa – os índios e todos os demais povos 
‘menores’ do planeta, as minorias extranacionais que ainda resistem à 
total dissolução pelo liquidificador modernizante do Ocidente. Para os 
brasileiros, como para as outras nacionalidades do Novo Mundo criadas 
às custas do genocídio americano e da escravidão africana, tal obriga-
ção se impõe com força redobrada. Pois passamos tempo demais com o 
espírito voltado para nós mesmos, embrutecidos pelos mesmos velhos 
sonhos de cobiça e conquista e império vindos nas caravelas, com a ca-
beça cada vez mais “cheia de esquecimento”, imersa em um tenebro-
so vazio existencial, só de raro em raro iluminado, ao longo de nossa 
pouco gloriosa história, por lampejos de lucidez política e poética. Davi 
Kopenawa ajuda-nos a pôr no devido lugar as famosas “ideias fora do 
lugar”, porque o seu é um discurso sobre o lugar, e porque seu enun-
ciador sabe qual é, onde é, o que é o seu lugar. […] Uma teoria sobre o 
que é estar em seu lugar, no mundo como casa, abrigo e ambiente […] 
o mundo como floresta fecunda, transbordante de vida, a terra como 
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um ser que “tem coração e respira”. (VIVEIROS DE CASTRO, 2015b, p. 
15-16, grifos do autor)

No trecho acima, mencionado no início desta apresentação, o antro-
pólogo convoca a levar a sério o que dizem “os índios e todos os demais po-
vos ‘menores’ do planeta” sobre o que significa afinal “estar no seu lugar, no 
mundo como casa, abrigo e ambiente”. Como desdobramento de suas reflexões 
a respeito do perspectivismo ameríndio, em que demonstra como as filoso-
fias ameríndias contrapõem-se à centralidade da espécie humana, na filoso-
fia ocidental, em uma não centralidade do humano, desenvolve o conceito de 
cosmopolítica, em que as múltiplas ontologias e naturezas, não obstante as 
diferenças de forma, partilham semelhanças ou continuidades de substância 
e intensidade: 

Imagina um universo povoado por diferentes tipos de agências ou agen-
tes subjetivos, humanos como não humanos – os deuses, os animais, os 
mortos, as plantas, os fenômenos meteorológicos, muitas vezes também 
os objetos e os artefatos –, todos providos de um mesmo conjunto bá-
sico de disposições perceptivas, apetitivas e cognitivas, ou, em poucas 
palavras, de uma “alma” semelhante”. (VIVEIROS DE CASTRO, 2015a, 
p. 43)

Além de saber seu lugar e dele cuidar como um ser que tem coração e 
respira, as comunidades que humanizam o cosmos não se relacionam com a 
natureza e com outros seres como negócio e propriedade privada, visto que 
estabelecem relações intersubjetivas numa cosmologia entre diferentes socie-
dades tomadas entre si como humanas. E dessa diferença ontológica decorrem 
muitos dos conflitos desse início de milênio. 

A voz de Ailton Krenak deve ser escutada quando propõe: “Temos que 
parar de nos desenvolver e começar a nos envolver” (KRENAK, 2020, p. 24). 
Krenak, defensor da terra e dos seres viventes, convida para a preservação e 
manutenção dos mundos, o pluriverso.

Chamamento correlato nos faz a boliviana Silvia Cusicanqui, embora 
recorra a outro tipo de imagem, associada às mulheres de seu povo. Cusicanqui 
(2010) vale-se da prática da tecelagem ao formular seu convite para a constru-
ção de pactos de convivência e reciprocidade entre diferentes. No tecer, ocor-
rem movimentos de desdobrar e de reproduzir até envolver os setores fron-
teiriços e mestiços, resultando em um projeto de modernidade mais orgânica 
do que aqueles propostos pela cultura dominante. Cusicanqui pondera que a 
descolonização implica uma mudança profunda e ampla de gestos, atos e da 
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própria língua que nomeia e instaura o mundo. Ela faz a crítica das propostas 
de multiculturalidade ou mesmo de hibridismo construídas pela perspectiva 
das elites colonizadoras e apresenta a alternativa ch’ixi, em que coexistem, sem 
que se fundam, diferentes perspectivas culturais, podendo até serem estabele-
cidas, entre elas, relações de complementaridade ou de antagonismo.

Passadas algumas décadas de convívio com termos como diversidade, 
hibridismo, multiculturalidade e interculturalidade, podemos atestar como é 
difícil a tessitura entre diferentes. E como é necessário aprimorar-se na arte de 
tramar com os diversos e divergentes fios que compõem as sociedades con-
temporâneas, em especial, a brasileira. Muitas vezes, somos dominados pelo 
desejo de anular o diferente ou desprezar o desconhecido. Mas foi assim que 
chegamos a este ponto tão dramático de nossa trajetória, já que recusar a al-
teridade e subalternizar ou exterminar formas de ser e saber foi o projeto co-
lonizador que ainda produz desabrigados, desterritorializados, despossuídos e 
desmemoriados. 

A reconfiguração necessária para afirmar sujeitos, identidades, espaços, 
textualidades e corpos passa também pelo terreno da educação, evidentemente 
não aquela circunscrita à velha escola convencional. Pensamos na educação 
como terreno para o processamento das relações multiculturais como aponta-
das por Cusicanqui. E para o exercício da transculturalidade crítica, na acep-
ção de Catherine Walsh, que assim a define: 

Ferramenta pedagógica que questiona continuamente a racialização, su-
balternização, inferiorização e seus padrões de poder, visibiliza manei-
ras diferentes de ser, viver e saber e busca o desenvolvimento e criação 
de compreensões e condições que não só articulam e fazem dialogar as 
diferenças num marco de legitimidade e dignidade, igualdade, equidade 
e respeito, mas que – ao mesmo tempo – alentam a criação de modos 
outros de pensar, ser, estar, aprender, ensinar, sonhar e viver que cruzam 
fronteiras. (WALSH, 2009, p. 25)

Encontramos, em Pedagogia das encruzilhadas, de Luiz Rufino, pro-
posta pedagógica que também se ocupa com a superação do modelo herdado 
dos padrões coloniais europeus. Rufino elege um espaço carregado de senti-
dos para definir sua proposta, a encruzilhada, território sagrado, de oferen-
das e sacrifícios; ponto de intersecção, caminhos que se cruzam, mas não se 
anulam. A encruzilhada carrega, para Rufino, a disponibilidade para novos 
rumos, “potência que nos possibilita estripulias”. Ela também “expõe as contra-
dições desse mundo cindido, dos seres partidos, da escassez e do desencanta-
mento” (RUFINO, 2019, p. 10). A pedagogia do cruzo envolve transformação 
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social, ação rebelde e ato revolucionário, bem como é ato de ternura, amor e 
responsabilidade com os outros e contra as injustiças cognitivas e sociais. A 
descolonização, segue Rufino, “deve ser uma ação inventora de novos seres e 
de reencantamento do mundo” (RUFINO, 2019, p. 10), por isso a imagem da 
encruzilhada se presta tão bem a esse projeto afinado com as possibilidades de 
coexistência, inteligibilidade e relações dialógicas.

Novamente nos encontramos diante de uma ideia/imagem/concei-
to que remete a um território, condição de existência e de luta, como antes 
apontado. A leitura do espaço/território é fundamental ao projeto decolonial 
(HAESBAERT, 2020), o que pode explicar o interesse deste texto de apresenta-
ção em mapear algumas acepções do termo e as múltiplas implicações do estar, 
desejar, reivindicar um território, assunto dos textos que seguem.

Este livro, já representado na figura da conurbação, é atravessado por 
pensamentos, propostas, vivências que coexistem; há convergências, há an-
tagonismos, há diversidade epistemológica e de pertencimento. O que não 
há, assim esperamos, é apagamento ou anulação. Neste livro-corpo-território, 
demandamos coletivamente espaços para letras, vozes e gentes de múltiplos 
lugares. Acolhemos e incentivamos a multiplicidade, a interculturalidade e as 
zonas fronteiriças que marcam o inacabamento de nossa existência concei-
tual, humana, terrena. E procuramos praticar os princípios de interlocução e 
mediação em todas as dimensões que envolvem uma publicação: nos assuntos 
abordados, nas formas textuais, na organização e sequência dos textos.

A seguir, apresentamos brevemente os textos que compõem Letras e vo-
zes dos lugares, organizados em quatro grandes grupos aos quais atribuímos 
nomes e imagens que remetem a elementos ou práticas associados aos diferen-
tes corpos-territórios aqui abordados. 

Parte I – LÍQUEN

Caras leitoras, caros leitores. Vocês sabem o que é líquen? Se já viram 
por perto, é um bom sinal, garantimos. Formado da junção de fungo e alga, 
esse ser vive sobre superfícies de rochas, folhas, árvores e solos. É capaz de so-
breviver em lugares inóspitos pela sua resistência. E sua presença sinaliza que 
o ambiente é saudável, ou seja, livre de poluição. Escolhemos esses traços para 
nomear a primeira parte desse corpo-livro. Nela consta um único texto, “Boca 
de rua”, produzido por um coletivo de autores que, como o líquen, sobrevive em 
ambiente pouco favorável à vida. Escreveram o texto pessoas em situação de 
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rua que fazem parte de um projeto que há mais de dez anos produz um jornal 
e, recentemente, protagonizou um filme que vem recebendo prêmios e atenção 
em festivais pelo mundo. Como nas páginas do Jornal Boca de rua vendido 
nas sinaleiras, nele encontramos relatos e pensamentos sobre um lugar hostil, 
as ruas de Porto Alegre, que se assemelham às de qualquer outra cidade, assim 
como somos ensinados sobre a ciência da “Ruaologia”, de que esses autores são 
mestres. Temos acesso à (tida como improvável) rotina de afeto, solidariedade 
e partilha numa arte da sobrevivência que torna possível viver como “famílias” 
tendo o céu estrelado como teto. No entanto, também somos convidados a 
conhecer as sensações provocadas pelas dores da fome e do frio. Ou a nos 
indignarmos pela covardia de pessoas anônimas ou de agentes públicos, que 
expressam o incômodo dos “cidadãos de bem” que gostariam de eliminar o 
que lhes parece feio, resíduo a ser tirado da frente dos olhos para higienizar o 
ambiente. No entanto, como o líquen, os escritores do Boca de rua indiciam 
com sua palavra a irrevogável saúde do ambiente em que todas e todos tenham 
sua humana condição reconhecida e garantido o ar para respirar.

Parte II – PÓLEN

Quanto ao pólen, a maioria dos que estão a ler essa apresentação deve 
associar esse elemento a insetos como abelhas, responsáveis por polinizar, ou 
seja, fecundar plantas com a disseminação de minúsculos grãos reprodutores. 
Menos conhecida é sua aparição no formato de alimento dado o seu alto valor 
nutritivo. Pois bem, os textos incluídos nessa seção do livro carregam essa po-
tência: como pequenos mas potentes corpos que são, acreditamos que possam 
inspirar outras palavras e caminhadas a brotar no mundo.

“Lugar de palavra”, que se propõe a pensar o lugar da palavra poética 
num relato em verso, abre a seção. Porém, mais do que palavra, o texto de 
Suene Honorato sintetiza a história morfológica do planeta em degradação, 
expõe índices da violência linguística, sexual, colonial, epistêmica. É como 
uma abertura de sinfonia agônica, mas também portadora de alguma esperan-
ça de partilha num mundo em que nenhum rosto pudesse existir sem o outro. 
Motivado pelo enfrentamento das doenças e crimes do capitalismo, a aposta 
final do poema é o inacabamento, matéria de que o mundo e as palavras são 
feitos.

Na sequência, a pausa para uma prece no texto de Iracema Nascimento e 
Audisséia Padilha. Em honra dos conhecimentos milenares, a kujã (curadora) 
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kaingang defende a lei maior que essa sociedade esqueceu, “A Constituição da 
Natureza”.

A prece é seguida pelo convite ao silêncio para captar “todas as vozes 
dos seres ao mesmo tempo”. Adilson Crepalde, Isaque João e João Machado, no 
texto “Linguagem na perspectiva Guarani Kaiowa”, fazem as palavras aflorar 
como uma dança que une visível e invisível. Sua fala não se origina apenas das 
gargantas, mas dos instrumentos, dos passos da dança, das rezas e das pinturas 
dos corpos como um grande texto. A base dessa linguagem é a metáfora, no 
ato de comparar tudo e no vínculo com um sagrado que une palavra e espírito 
num só corpo linguístico. É uma teoria linguística que se aproxima do êxtase 
que segue a contemplação profunda e a expansão dos sentidos. Sinta o bem 
viver, se for capaz. E se o papel puder, enfim, falar da gritaria de ayvy, algazarra 
de sons juntos e misturados.

Em “Território?”, o cacique Adolfo Timótio e o professor Mauro Silveira 
de Castro contestam os valores ocidentais implícitos na definição de “territó-
rio”, opondo a eles a particular vivência dos Guarani em sua caminhada de 
povo do lugar impedido de transitar livremente.

Depois da folia da linguagem, a interpelação urgente da escuta de 
Carmem Lúcia Thomas Guardiola, que acompanha a trajetória de Timóteo 
Karai Mirim. “A última morada dos pés feitos de terra: construção de um 
mundo mbya no antropoceno espetacular” bem exemplifica as veias que nun-
ca cessaram de sangrar nessas terras. O sentido da caminhada aparece como 
cosmopolítica, forma relacional de habitar o planeta na retomada da Ponta do 
Arado, em Porto Alegre, por este “homem que procura uma aldeia na terra 
para continuar vivendo seu modo de ser Mbya e poder ir para sua última mo-
rada com seu corpo intacto e viver na aldeia de seu criador”.

Parte III – HÚMUS

Chegamos à parte mais extensa do livro, feita de múltiplos componen-
tes, como ocorre com o húmus: matéria orgânica acumulada no solo que re-
sulta do processo biológico da decomposição. Essencial para a vida na terra, 
o húmus é substrato, assim como os textos dessa seção, um emaranhado de 
corpos, processos e espaços-tempos que oferecem substância para o infindável 
ciclo de vida-morte-vida. Estão, por sua vez, organizados em quatro blocos: 
Ancestralidades, Saberes em Cruzo, Pertencimentos e Artes e mídias. 
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Ancestralidades

Casé Angatu Xucuru Tupinambá, em “Já somos outros mundos possí-
veis, mas precisamos desarraigar o humano e o capital do centro do universo. 
aupaba suí possaûssub nhe’enga, suí ka’aeté t-eté anga (Territórios do 
sonhar, falar, das matas, corpos e almas)”, é enfático: seu povo se sente a pró-
pria terra, encarnada em seus corpos e espíritos, e expande a relação para a 
coexistência dos encantados, dos que após a morte permanecem entre os vi-
ventes de formas próprias.

O Candomblé e suas formas de manifestação é o território a ser per-
corrido em dois capítulos desta coletânea. Em “Corpo, território da voz: me-
diações simbólicas em poéticas de terreiro”, Monise Campos Saldanha traz, 
dos territórios do Candomblé de Belém do Pará, as narrativas que os Ogans 
– nome de quem detém o conhecimento sobre o repertório musical de cada 
Orixá – apreenderam para exercer seu ofício sagrado, relatadas ao som do ba-
tuque nas superfícies disponíveis – cadeira, mesa, mãos –, evidência da força e 
da presença da oralidade e da voz na cultura afro-brasileira. 

Em “Medo ou caminho: mitos de Exu”, Marcelo Studinski e Renata Ávila 
Troca discutem as diferentes interpretações atribuídas a esse mito e propõem 
a desconstrução de algumas concepções que ignoram as especificidades cultu-
rais a que ele está ligado. O artigo ainda associa alguns pensadores brasileiros 
ao mito de Exu, que se torna categoria para compreensão de aspectos sociais 
e culturais.

“Vidas têm essência, palavras têm donos: os saberes originários dos 
Nhande’i va’ e a perspectiva decolonial”: é assim que Acevesmoreno Flores 
Piegaz apresenta a sacralidade das belas palavras como fundamento da vida 
e da defesa territorial dos Guarani Mbya. Suas reflexões procedem da análise 
de Yvyrupa a terra uma só, recente publicação de Timóteo Verá Popyguá de 
versão em prosa do mito de origem.

No artigo “Espaços cantados entre os Marubo e os Inca”, Marcos 
Lampert Varnieri parte do exame de canto marubo traduzido para especular 
sobre as relações interculturais estabelecidas entre o povo Marubo e o Inca, 
transitando entre as fronteiras e paisagens do continente.

Em “O quarto lado do triângulo: territorialidades míticas em The oppo-
site house, de Helen Oyeyemi”, Diego Bonatti examina a trajetória da protago-
nista da obra, uma afro-cubana que migra com a família para a Europa quando 
ainda era criança, para tratar da diáspora e da reconexão do sujeito com suas 
origens. 
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A literatura haitiana é focalizada em “Um território de Loás e lutas: 
o vodu como forma de sentipensar o Haiti e sua ontologia relacional”, de 
Ivana Amorim da Silva, que analisa as produções País sem chapéu, de Dany 
Laferriére, e O pau de sebo, de René Depestre.

Sonyellen Ferseck Fiorotti traz a narrativa oral Taurepang, no artigo 
“Makunaimö pantonü – a história de Makunaima ou “meu companheiro, essa 
história é muito triste”, para expor categorias próprias do pensamento indíge-
na, como o perspectivismo e a multipessoalidade, opostas ao binarismo onto-
lógico da modernidade ocidental. 

Saberes Em Cruzo

“Diálogo e políticas afirmativas em tempos pandêmicos: pensar cami-
nhos para uma educação intercultural”, de Fabiano Moreira, Mônica de Souza 
Chissini e Orilde Ribeiro, relata a implementação de ações afirmativas de-
senvolvidas, em tempos pandêmicos, por estudantes e docentes do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) junto 
à comunidade Kaingang Pãnónh Mág, na cidade de Farroupilha/RS, a partir de 
perspectiva decolonial. 

A presença das histórias e dos saberes das comunidades quilombolas da 
Arvinha e da Mormaça na organização e proposição de atividades e roteiros 
pedagógicos de ensino motiva o texto “Roteiros pedagógicos como instrumen-
to da descolonização do ambiente escolar e acadêmico”, de Vanda Aparecida 
Fávero Pino, Luciana da Costa de Oliveira, Rita Tatiane da Silva Miranda e 
Fernanda Souza de Oliveira.

Em “Um espaço de convívio”, o professor Francisco Moreira Alves e a 
bióloga Kátia Janaína Zanini refletem sobre o significado dos espaços de con-
vívio em aldeia guarani, no município de Torres, a partir dos desenhos criados 
pelas crianças da comunidade nas atividades de educação ambiental. 

“‘Foi importante ter descoberto a nossa história’: narrativas constituin-
do pertencimentos quilombolas no sul do Brasil”, de Luís César Rodrigues 
Jacinto e Clara Dornelles, apresenta as narrativas de integrantes da comunida-
de quilombola de Palmas, localizada em Bagé/RS. Por meio do cruzamento de 
vozes, os autores pretendem “contextualizar as vozes da comunidade e mostrar 
o que ela nos ensina”.
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Pertencimentos

Em “A casa e suas memórias: a dança das vozes, em vida e morte”, Renata 
Ávila Troca apresenta Dona Sirley, mestre griô, e Dona Enilda, benzedeira si-
lenciosa, representantes da rua e da casa, respectivamente, num caminho de 
duas mãos entre o mundo e a casa, que acaba sendo conduzido como uma 
dança entre as senhoras e a pesquisadora. 

Já o espaço angolano é examinado em “Dizer de paisagens… De pes-
soas… De histórias… De vozes”, de Laura Regina dos Santos Dela Valle, texto 
que demonstra que é no espaço vivido que os sujeitos encontram sua noção 
de pertencimento, sentido esse corrompido pela guerra, tanto colonial como a 
civil, que devastou o território angolano deixando cicatrizes e consequências 
até a contemporaneidade.

O corpo entra em debate na análise das personagens de três obras: 
Malinche, de Laura Esquivel, Iracema, de José de Alencar, e O Uraguai, de 
Basílio da Gama. Malinche, Iracema e Lindóia representam o sacrifício das 
mulheres indígenas em nome da civilização e do patriarcado. Como essas mu-
lheres dialogam entre si é o que veremos no artigo de Nidiane Perdomo inti-
tulado “Mestiça: fruto ambíguo do colonialismo e do apagamento indígena na 
América”.

Daniela Gebelucha enfatiza a relevância da mobilidade na vida socio-
cultural guarani, sustentada pelos mitos e intensificada pelas lutas pela terra e 
por direitos. No artigo “Todas as vezes que dissemos adeus: a escrita como um 
dos lugares de resistência dos guarani contemporâneos”, a obra memorialista 
de Kaka Werá Jecupé ilustra a ancestral busca da terra sem males com seu 
percurso pessoal de guardião e transmissor da “voz da terra” aos habitantes da 
surda metrópole. 

A mesma intenção de interpelação à sociedade brasileira percorre a es-
crita de Olívio Jekupé, que reflete sobre a invasão das aldeias guarani pela cida-
de de São Paulo, no texto “São Paulo, território indígena”, e a de Jovina Rehnga, 
“Kakane Porã, nossa aldeia em Curitiba”, que denuncia a permanente luta en-
frentada pelo povo Kaingang pelo direito de viver no seu território sagrado, a 
mata de araucária, fonte de cura e alimento devastada pela colonização.

Artes E Mídias

Paloma de Melo Henrique, em “Mulheres indígenas re-existindo nas ar-
tes indígenas contemporâneas: Carmézia Emiliano e Daiara Tukano”, reafirma 
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a importância das obras de artistas como Daiara Tukano e Carmézia Emiliano, 
no contexto atual de enfrentamento à colonialidade/modernidade patriarcal 
capitalista, a partir de pressupostos de pesquisadoras latino-americanas, como 
Rita Segato e Julieta Paredes. 

Os espaços ocupados pelas mulheres indígenas, assim como pelas afro-
descendentes e outras mulheres presentes no livro, encontram-se no que María 
Lugones chama de subjetividade ativa, conceito de que Cássia Josiele da Silva, 
em seu artigo “Eu moro na fronteira: a perspectiva descolonizada na poética 
de Márcia Wayna Kambeba”, se vale para analisar a poesia de Kambeba, pon-
tuando o epistemicídio dos povos originários e a supressão dos conhecimentos 
dos povos colonizados, obscurecendo as culturas, em um apagamento de cren-
ças, tradições, linguagens e filosofias de vida. 

A obra de Conceição Evaristo igualmente faz presença por meio do arti-
go “Os olhos cheios d´água de Evaristo”, da poeta Ana Paula Freitas dos Santos, 
no qual são analisados, pelo viés do espaço periférico e do feminismo negro, 
alguns dos contos que fazem parte do livro Olhos d´água (2014). Joja da Silva 
Vaicëulionis e Eliana Inge Pritsch, em “Sob o céu de Angola: sujeitos e abrigos 
de José Eduardo Agualusa”, analisam a noção de espaço interno e externo – ou 
fechado e aberto – nas obras O vendedor de passados (2004) e Teoria Geral do 
Esquecimento (2012).

Alguns textos abordam as formas de se relacionar ou interagir com os 
espaços por meio das artes ou das mídias. Esse é o caso de “Como ocupar o es-
paço vertical: Grupo de Projeções da Escola de Design da UEMG – Proj. ED.”. 
O professor Mário Geraldo da Fonseca e as/os estudantes Ana Flávia Lopes, 
Diogo Pirani Soares, Lara Ferreira Gontijo, Lucas Neves Carvalho e Sara El 
Khal fazem o relato ilustrado de intervenções que promoveram a ocupação 
criativa do espaço vertical da cidade de Belo Horizonte por meio de projeções 
de imagens em diferentes suportes (empenas, muros, tapumes, fachadas, etc.). 
Além de ação peculiar de uso do espaço urbano como meio de luta, resistência 
e, ao mesmo tempo, de comunicação com os jovens, a iniciativa dá origem ao 
conceito de ocupação do espaço vertical, empregado pelos autores para explo-
rar as potencialidades da projeção mapeada.

Por meio da literatura de Chimamanda Adichie, dialogando com o 
conceito “escrevivência” de Conceição Evaristo, o artigo de Daniela Severo de 
Souza Scheifler, “A escrevivência de Chimamanda Ngozi Adichie: o blog de 
Ifemelu em Americanah”, enseja, por intermédio da obra, as “experiências de 
mulher negra na diáspora com o seu percurso de migração da Nigéria aos 
Estados Unidos”.
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Em um tempo pandêmico, o espaço está restrito, mas as vozes não se 
calam, e os podcasts, assim como outras mídias, estão atuantes em um espaço 
ilimitado para a voz. No podcast “A cor da voz”, o canal objetiva “promover um 
espaço de fala e de escuta para sujeitos negros que se encontram vinculados ou 
não ao ambiente acadêmico, e fomenta epistemologias, discursos, experiên-
cias de vida, conceitos, produções artístico-culturais e metodologias de ensino 
afrocentradas e antirracistas”, conforme Tainã do Nascimento Rosa, no artigo 
“Podcast a cor da voz: subversão ao genocídio cultural e aquilombamento”.

Com “Xamanismo e transformação em Antes o mundo não existia”, 
Adriana Kerchner da Silva explica o complexo processo tradutório implica-
do na passagem da cosmogonia Desana para a escrita pelos autores Umusï 
Pãrõkumu e Tõrãmü Këhíri. Entendida como obra transcultural, a ideia de 
transformação é base para que sejam interpretados tanto os esforços tradutó-
rios empreendidos pelos autores indígenas como os sentidos do xamanismo 
no mito.

Parte IV – COIVARA

A derradeira seção promete uma pequena apoteose, a da transformação. 
E o que isso tem a ver com coivara? Pois então, coivara é uma técnica agrícola 
tradicional empregada desde muito tempo por grupos como os indígenas e 
quilombolas. Consiste em colocar fogo em gravetos para que as cinzas resul-
tantes da queima adubem os solos. Rechaçada por defensores de produções 
em larga escala e com base em insumos químicos, essa prática costuma ser as-
sociada a cultivos ecológicos e sustentáveis, que envolvem períodos de pousio, 
ou de descanso para o chão. Numa acepção mais simbólica, a coivara traz o 
significado da purificação pelo fogo. Nessa imagem talvez caibam os três textos 
que fecham o volume. O poema de Marcelo Martins Silva, “Não foi aqui”, é 
prenhe de recusas. Recusa de garrafas e cartas na travessia pelo mar para uma 
terra “prisão, margem – futuro & passado”. A barbárie do tráfico e da escravi-
dão culmina num “Aqui bem longe, onde do esquecimento fiz memória”. Essa 
voz desterrada incorpora a matéria mesma do trauma, que se torna íntimo e 
absoluto: “O Mar por dentro é grande, / e de tão grande virou mundo/ e bate 
agora à porta da casa”. Não parece ter como apagar esse mar, que se transfor-
ma em mundo e ocupa o espaço interno. Brasa que não cessa de arder, haverá 
cinza ou transformação que regenere?

A carta-convite de Rita dos Santos Camisolão, “Estamos juntos!”, ecoa 
os versos de Suene Honorato, citados como epígrafe lá nos inícios: “todo mal 
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do nosso século/ é querer fazer um verso/ assinado por só um”. A condena-
ção do individualismo e do universalismo impostos sobre os povos e saberes 
colonizados e massacrados nestas terras ressurge na fala amorosa da Rita, que 
refaz a caminhada na universidade e convoca outros futuros caminhantes a 
seguirem os passos, outros que chama de irmão, irmã e que se reconhecem no 
corpo-cor, corpo-voz, corpo-vez. Depois da queima, aqui parece ter um pou-
sio. Depois do mar e dos desastres, o convite que, não sendo calmaria, convoca 
a transformar lugares difíceis em comunidades, onde quem sabe as pessoas 
possam “cuidar umas das outras”. E juntas cuidar da terra, o mundo como casa. 
Como um final em aberto, em “Mundos em nosso lugar” Vherá Poty Benites 
da Silva transita entre palavras e fotos na consideração da vida guarani como 
um livre caminhar de gentes que se entendem múltiplas e coloridas como o 
arco-íris, sendo a morte o único lugar fixo que seus corpos encontram ao re-
tornar para o ventre da terra.
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Boca de Rua

Ângela Teresinha Soares Siqueira dos Santos, Aline Gonçalves Leal, 
Alessandra Alves da Silva, Anderson Ferreira, Anderson Luís Joaquim 
Corrêa, Alex Sandro Freitas da Silva, Alexandre Português, Alexandre 

Roberto Rocha da Silva, Cláudio José Ribeiro, Daniel da Conceição 
Fraga, Diogo Macedo, David Mathias Bekrem, Emerson Casagrande 

da Silva, Elvis Adalberto Sant’Ana de Souza, Elisângela Mara Escalante, 
Edisson José Souza Campos, Fábio Saraiva Corrêa, Glessias Santos 

Garcia, Jó Elias, José Luiz Straubichen, Jeane Carla da Silva, Jorge Luís 
Lopes de Oliveira, Josiane de Oliveira, Luiz Alberto Santana Júnior, Luiz 

Carlos da Silva, Marcos Rodrigo da Silva Scher, Michel Vasconcelos 
dos Santos, Nara Gonçalves Canabarro, Paulo Ricardo da Silva, Paulo 
Águas, Rodrigo Nascimento Antunes, Roger William Corrêa Santos.1 

O presente artigo foi elaborado de forma coletiva após pesquisa feita nas 
edições do Jornal Boca de Rua ao longo dos seus 20 anos. Selecionados os te-
mas estratégicos para compor o texto, o grupo analisou, atualizou, reescreveu 
e revisou o texto. 

O Jornal Boca de Rua é o único jornal do mundo feito, vendido e ge-
rido por pessoas em situação de rua, conforme a International Network Street 
Papers (INSP). Orientado pela Agência Livre para Informação, Cidadania e 
Educação (ALICE), circula em Porto Alegre desde 2001, passando a ter uma 
versão virtual (disponível para assinaturas) durante a pandemia de Covid-19. 

1  JORNAL BOCA DE RUA – O Projeto Boca de Rua é uma publicação feita e vendida por 
pessoas em situação de rua, na cidade de Porto Alegre. Existe desde agosto de 2000. Textos, 
fotos e ilustrações são elaborados pelos sem-teto durante oficinas semanais. O dinheiro arre-
cadado na comercialização do veículo reverte integralmente para os participantes do grupo, 
constituindo uma fonte alternativa de renda. O projeto é uma iniciativa da Agência Livre para a 
Informação, Cidadania e Educação (ALICE). Em 2020, foi lançado De olhos abertos, documen-
tário sobre o Boca, com direção de Charlotte Dafol. Desde então, o filme vem sendo exibido em 
mostras e festivais do gênero e já foi premiado. 
Contato com o coletivo: 
https://jornalbocaderua.wordpress.com/
https://www.facebook.com/jornalbocaderua
instagram.com/jornalbocaderua 
twitter.com/jornalbocaderua
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Hotel mil estrelas

Nosso teto tem estrelas, nuvens, chuva, sol, lua e arco-íris. Pelo nosso teto pas-
sam aviões, passarinhos, cometas. Para nós, o céu não é o limite. É nosso teto.

Teto não é casa e casa não é lar. Lar é onde a gente se sente protegido. Por 
isso, não pense que morador de rua não tem lar. Pode não ter casa, mas tem 
lar. Sobre nossas cabeças existe um teto natural onde brilham o sol, a lua e as 
estrelas. É um hotel mil estrelas. 

Infelizmente também tem poluição. Nosso teto – o céu – tem uma nu-
vem de poluição que vem dos carros, das fábricas. Dizem que morador de rua 
suja a cidade, mas ninguém percebe que a cidade suja o morador de rua. Às 
vezes nossa pele fica com uma camada preta grudada que não sai só com água 
e sabão. É preciso esfregar muito. 

Como nossa casa não tem paredes, pode se dizer que as portas estão 
sempre abertas. As quatro estações passam por lá, às vezes numa única sema-
na. Mesmo sem tijolos nem tábuas, temos sala, cozinha, banheiro, quarto. Os 
sofás são caixotes. O fogão, tijolos empilhados e as panelas são latas. Quando 
chove, faz muito frio ou um sol daqueles de arder, tem que ir para baixo das 
abas e dos viadutos ou, quem tem, das barracas

Para se protegerem da violência da polícia e de outros grupos, quase 
sempre os moradores de rua vivem em grupos. Dizem que, quem mora na rua 
é porque rompeu o vínculo familiar. Mas o que é uma família? Nem sempre 
a família de sangue é a melhor. Para nós, a família real é a família da rua. Os 
irmãos, pais e os filhos são os nossos amigos. É como uma tribo: cada um tem 
a sua tarefa e quase tudo é dividido. Um se encarrega de buscar a água, outro 
de cozinhar, outro de limpar, outros de catar lenha para o fogo.

Nos últimos tempos, isso tem mudado. A união dos manos da rua já 
não é a mesma por várias razões. Costumam culpar o crack, mas não é bem 
assim. A droga sempre existiu na humanidade. Foram as plantas usadas pelos 
povos primitivos e indígenas, o ópio, as “bolas”, os alucinógenos, a maconha, a 
cocaína e aquelas que vendem livremente como o açúcar, o cigarro e álcool. O 
crack só é mais criminalizado porque é de pobre. 

Em toda a sociedade, o individualismo e o egoísmo aumentaram. No 
Brasil, mais ainda depois deste governo do Bolsonaro. A miséria também cres-
ceu. A geração nova não foi criada na rua, porque durante um tempo diminuí-
ram as crianças de rua por causa das políticas sociais. Então, eles não viveram 
aquela época de união da gurizada, quando moravam juntos e compartilhavam 
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tudo. Não criaram aquela amizade forte. Além disso, são muito acelerados, por 
conta da velocidade da comunicação. Toda a vida está mais rápida.

Mas tem coisas que não mudam. Para dormir, quem pode consegue uma 
barraca. Também tem que procurar um colchão e cobertas. Quando não se en-
contra, sobra o papelão. O mais difícil é o sexo e as necessidades fisiológicas. 
Quando a sociedade tira o direito de uma pessoa ter uma casa, tira também 
o seu direito à privacidade. Em uma reunião da Prefeitura com um grupo de 
moradores do Centro Histórico, reclamaram disso. Aí a gente pergunta: Como 
vocês fizeram os filhos? A resposta: na cama, dentro de casa. E quem não tem 
quarto, como fica?

É revoltante quando chega a Guarda Municipal ou a Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente com a Brigada Militar e tiram tudo o que a pessoa tem. Eles 
“limpam” o lugar. E alguns ainda debocham: “Pega o para-queda porque o 
avião caiu”. 

Quer dizer: também os órgãos de repressão estão ainda mais desumani-
zados nesta época. Falta democracia social e onde não houver isso, não haverá 
justiça. Para os governos, não interessa a justiça e por isso o morador de rua 
incomoda tanto. Mesmo com todas as mudanças, queiram ou não queiram, 
desafiamos esta maneira obediente e egoísta das pessoas viverem e formamos 
uma democracia anarquista. 

Doutores em Ruaologia

Psicologia, Geologia, Geografia, Museologia e… Ruaologia. Sim, essa 
ciência existe e sua definição pode ser encontrada no Google (depois de ser 
publicada no Jornal Boca de Rua). Não tem escola nem faculdade que ensine. 
É preciso viver e aprender com quem vive na rua. Nenhum doutor ou espe-
cialista em qualquer profissão sabe mais sobre Ruaologia do que os moradores 
de rua. Todos os que vivem em casa, têm um emprego e um diploma seriam 
reprovados neste curso. Saiba mais consultando o Dicionário de Ruaologia. 

Pequeno dicionário de Ruaologia

Ruaologia – É a ciência da vida na rua. Existe desde que surgiram os 
moradores de rua, mas a primeira pessoa a falar nela foi Carlos Henrique Rosa 
da Silva, protético, músico e integrante do Jornal Boca de Rua. Não há escola 
nem faculdade que ensine e todas as provas são orais. Tem que saber tudo de 
cor. Os professores são os antigos, que ensinam a quem está chegando onde 
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buscar comida e abrigo, quais os lugares mais seguros, como se proteger dos 
agentes de segurança pública e das milícias, como se aquecer no inverno, como 
curar as doenças mais simples e como conviver com o povo da rua. Mau aluno 
não sobrevive.

Aba – É a marquise ou o viaduto que protege do sol e da chuva. Debaixo 
dela, o morador de rua arma a sua cama.

Apelido – Quase todo mundo na rua tem apelido. É como se ele fosse 
batizado de novo na rua. A sociedade também tem os seus “apelidos” para os 
moradores de rua e a maioria deles é para esculachar. São palavras como chi-
nelo, craqueiro, ladrão, traficante, vagabundo, estuprador. Também nos cha-
mam de mendigo. Gostamos de ser chamados de “pessoas em situação de rua” 
ou “moradores de rua” ou de “povo da rua”. Entre nós, também nos chamamos 
de “pelegrinos”, se bem que esta palavra é mais usada para aqueles que não têm 
paradeiro fixo, que são meio andarilhos. 

Amigo – Amigo de verdade é raro na rua. A gente até brinca de “amigos 
são os dentes e mesmo assim eles vão embora”. Mas existem muitos camaradas 
entre nós. E tem os “irmãos” das “famílias de rua”. A gente se ajuda e reparte o 
pouco que tem. Mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa de ficar alerta porque a 
pessoa não pode dar lado. Tem que sobreviver.

Barraca – Muitos moradores de rua costumam montar barracas para 
viver. Ali eles dormem, guardam seus pertences e até decoram. Tem barra-
ca com tapete e, no Natal, um pinheirinho enfeitado. Quase sempre existem 
várias barracas juntas. Elas formam um tipo de condomínio e existem vários 
na cidade. As pessoas olham de cara feia para essas barracas sem se dar conta 
que elas são uma casa e um lar. Antigamente o povo da rua ficava mais escon-
dido, debaixo das pontes, por exemplo. Mas fecharam todos esses locais onde 
havia mocós. Nem sempre se montam barracas, porém. Alguns colocam só o 
colchão no chão mesmo e dormem debaixo das abas. Às vezes acordam sem 
cobertor, com alguém chutando ou jogando água neles. 

Chinelagem – É quando irmão rouba de irmão. Embora isso aconteça, a 
maior parte dos moradores de rua não são ladrões nem bandidos. São pessoas 
que, por alguma razão foram levados para a rua. Geralmente por problemas 
com a família, por dependência de álcool ou droga. Alguns já foram presos, 
mas a maior parte não está mais devendo para a lei. É claro que tem pessoa 
que não é legal. Em todos os grupos existem: nos médicos, nos professores, nos 
advogados, nos juízes e nem vamos falar dos políticos. Há casos de criminosos 
e traficantes que se escondem no meio do povo da rua. São os infiltrados. Mas 
a maioria é do bem e não desrespeita se não for desrespeitado.
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Crianças – Em 2000, quando o Boca começou, existiam muitas crianças 
vivendo na rua. Na Rodoviária, por exemplo, tinha umas 30. Em cada “bafo-
-quente” (respiradouro dos restaurantes) a gente via sempre uma gurizadinha 
embolada. A cada esquina tinha um guri pedindo ou revirando o lixo. Tinha 
guria também e elas precisavam de proteção mais do que ninguém, por isso 
tinham que andar junto com algum grupo. Agora, com a redução dos projetos 
sociais do governo (Bolsa família, Minha Casa Minha Vida, e aluguel social) 
as crianças estão começando a aparecer de novo. E, se as autoridades pegam 
uma mãe com um filho na rua, tiram a guarda dela. Em vez de ajudar a família 
a sair da rua, levam as crianças para uma instituição. 

Diversão – O povo da rua não vive só de dificuldade, de tristeza e de 
violência. A gente também se diverte. Não precisa muito: uma comida feita 
junto com os amigos, um som. Na rua tem gente que canta e toca instrumento 
e, na falta de um violão, serve uma batucada mesmo.

Droga – É preconceito achar que todo morador de rua é drogado ou 
traficante. As pessoas acham que quem usa vira uma espécie de zumbi, mas 
não é assim. Tem gente que vai pelo caminho da redução de danos e consegue 
trabalhar legal e se manter. Deixar a droga completamente é difícil para quem 
vive na rua porque não existe uma política pública em torno deste tema. A 
maioria até já tentou tratamento, se internou, ficou limpo. Só que quando sai, 
não tem acompanhamento psicológico, não tem casa, não tem trabalho, não 
tem família e nem apoio.

Escola – A rua é uma escola. Quando a pessoa chega, não sabe nada, 
mas precisa aprender rápido se quiser sobreviver. Os professores são os pró-
prios moradores de rua. A primeira lição é onde conseguir comida e onde 
passar a noite. Aí ele fica sabendo dos albergues e abrigos, dos locais onde 
pessoas distribuem comida. Aos poucos o novato vai aprendendo as manhas: 
onde buscar ajuda quando está doente, onde conseguir a sua droga. A rua tem 
as suas leis e tem que cumprir porque senão o bicho pega. Com relação à esco-
la, propriamente dita, a maioria deixa de estudar cedo e não consegue voltar. 
Um dos poucos colégios que acolhe o povo da rua – a Escola Municipal Porto 
Alegre (EPA) – está sempre sendo ameaçada de fechamento pelo poder públi-
co. Isso só não ocorreu porque aconteceram muitas mobilizações e luta.

Macaquinhos – São aqueles saquinhos que as pessoas deixam pendu-
rados nas árvores com comida para os moradores de rua. Com a pandemia, 
diminuíram, mas ainda tem gente que arruma tudo separadinho e com o ali-
mento ainda quente. Em compensação, outros misturam erva, café, ponta de 
cigarro e outras coisas piores. Teve casos até de colocarem chumbinho, veneno 
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de rato e caco de vidro junto com a comida. Mais de um morador de rua foi 
parar no Pronto Socorro. Essas pessoas são assassinas. 

Mascotes – Boa parte dos moradores de rua gosta de animais e tem os 
seus mascotes. E não é para explorar o sentimento das pessoas. O cachorro 
é um companheiro e nos dá mais segurança à noite. Teve uns que morreram 
para proteger o dono, como foi o caso da Meg, cadela de estimação do nosso 
companheiro David. Alguns cachorros ficam famosos, como o Bethoven, do 
Sombra. Um homem pagou o Sombra pra matar o cachorro, que estava muito 
doente. Mas, em vez de matar, ele levou o cachorro na veterinária e o animal 
acabou se recuperando. Ficaram 14 anos juntos. Como era um dálmata lin-
do, muita gente quis comprar, mas o seu novo dono não vendeu por dinheiro 
nenhum. Mas nem só os cachorros são bons companheiros. O Elvis tinha um 
gatinho que ficava sempre no seu ombro. Ele se chamava Miu. Os bichos são 
parceiros muito fiéis, nos dão carinho e aquecem no frio. A maior tristeza é 
quando morrem ou quando roubam. A Ione – que era cuidada por um grupo 
grande de moradores de rua – sabia todos os lugares onde o rango era distri-
buído. Ela foi levada por uma mulher que costumava contribuir com ração. A 
tal “madrinha” botou a Ione no carro e sumiu. Acham que, por ser moradores 
de rua, não sabemos cuidar dos nossos bichos.

Madrinha – A gente chama de madrinha àquelas senhoras que sempre 
nos ajudam. Tem os padrinhos também, mas a maioria são senhoras. Têm, ain-
da, os voluntários que distribuem comida para os moradores de rua. Muitos 
deles são ligados a igrejas, mas alguns são só pessoas que fazem o bem. O povo 
LGBT costuma ser muito solidário, também. 

Organização – Não parece, mas os moradores de rua são muito organi-
zados. Precisam ser. Eles precisam saber a hora que servem a comida e onde. 
Senão, ficam com fome. Têm que saber, também, onde buscar assistência, onde 
fazer os documentos, onde deixar seus pertences. Quem faz algum tratamento 
de saúde não pode esquecer os dias de atendimento, nem onde pegar os re-
médios. Os horários de albergues e abrigos são rígidos, então, ele não pode se 
atrasar. E assim vai.

Remédios – É difícil conseguir remédio para o povo da rua. Tem que 
marcar médico, esperar consulta e ir de posto em posto. Por isso, muitos apren-
dem o poder das ervas e sabem onde encontrar. A Redenção, o Marinha, as 
margens do Guaíba, a Escola Porto Alegre, a Praça da Matriz e a vila Lupicínio 
Rodrigues são alguns desses locais. A gente se cuida como pode. 

Trabalho – Morador de rua não é vagabundo. Ou pelo menos a maio-
ria não é. A gente guarda carros dia e noite, faça chuva faça sol; limpa carro 
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também; vende flor e bala na sinaleira; distribui panfleto; faz todo o tipo de 
trabalho pesado – trabalho que ninguém quer fazer – e recebe uma miséria por 
isso porque tem horrores de exploradores por aí, pessoas que pegam a mão de 
obra do morador de rua sabendo que ele está precisando e topa qualquer coisa; 
recicla e puxa carrinho pela cidade. O reciclador – ou catador autônomo – é 
uma pessoa muito importante para a ecologia e para a limpeza pública. Ele é 
um grande redutor de danos. Se o mundo não está pior é por causa do cata-
dor autônomo. E ele não é nada valorizado. Entre os trabalhos também tem o 
Boca de Rua. Não é fácil fazer um jornal inteiro, participar de reunião toda a 
semana, se organizar. Mas a gente faz e depois vende o nosso trabalho. É um 
projeto de inclusão social e um exemplo de democracia porque a palavra roda 
e todos manifestam as opiniões. Temos muito orgulho do Boca, que é o único 
jornal do mundo todo feito por moradores de rua. Com a pandemia, todos os 
tipos de trabalho diminuíram muito não só para nós, como para muita gente. 

Tipos – Tem todo o tipo de gente morando na rua. Alguns foram abu-
sados, vieram bem crianças porque foram corridos de casa ou foram abando-
nados pelos pais, ou perderam a mãe ou não se acertaram com o padrasto, a 
madrasta, algum tio. Outros se envolveram com droga na adolescência. E tem 
quem perdeu o emprego e a família, às vezes por causa do álcool. Existem pes-
soas de todas as idades, vindas do interior, das vilas da capital. Gente que mo-
rava na periferia e perdeu a casa ou o aluguel social. Precisam aprender tudo. 
Ultimamente tem até de outros estados. E senhores, senhoras de idade. Então, 
quando alguém pergunta qual o perfil do morador de rua, a gente responde: 
Não tem só perfil, tem frente e verso.

Violência – Existem muitos e muitos tipos de violência contra o mora-
dor de rua: fardados ofendem, “plantam droga”, roubam pertences e dinheiro, 
batem, tocam o cavalo por cima, expulsam, rasgam os jornais do Boca e amea-
çam. Os vigilantes das lojas e edifícios têm atitude parecida. Tem, também, 
a violência do tráfico – que é a mesma da periferia – e a das milícias, que 
costumam chegar à noite, em carrões, batendo, chutando, apontando arma e 
queimando barracas. E, ainda a dos playboys que, nos casos mais graves, che-
gam até matar morador de rua. O Pelezinho, do Boca, foi morto a pauladas por 
uma torcida organizada. Outro colega do jornal, o Paulinho, levou vários tiros 
em pleno dia no meio de uma praça cercada pelos três poderes: o Palácio do 
Governo, o Palácio da Justiça e a Igreja Matriz. Na ocasião, ele usava uma ca-
miseta em que estava escrito: Brasil. O mau atendimento – ou não atendimen-
to – de saúde também causa o falecimento de muita gente. Ambulância só vem 
se for chamada por alguém com endereço fixo. Mas nem todas as violências 
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matam. Jovens são obrigados a se prostituir para sobreviver. Sem falar no des-
prezo, na discriminação, no preconceito (machismo, racismo, sexismo), nos 
xingamentos, nas caras viradas, nos vidros de carro fechados, no ato de atra-
vessar mudar de calçada porque nela tem algum morador de rua e na caridade 
misturada com desprezo que humilha. Mas a pior entre todas as violências é 
a do sistema capitalista – a competitividade, a meritocracia, a desigualdade, a 
falta de políticas públicas. Ela mascara todas as outras. 

Gato e rato

A gente conhece bem a rotina. Tem variações, mas o espírito é sempre o 
mesmo. Durante o dia, tem o cutucão com o cassetete no osso da coluna e no 
vazio, no rim e na boca do estômago. Se tem um muro perto, batem com a ca-
beça na parede. A concha no ouvido é bom-dia. Mas a primeira coisa mesmo 
é o tapa na cara. Primeiro batem, depois revistam, depois – só depois – pedem 
os documentos. Se for negro e estiver malvestido, é ainda pior.

Alguns de nós eles conhecem e sabem que não seria preciso nada daqui-
lo. Nesse caso, se estiverem ao lado de um colega novo, avisam: “Este não pre-
cisa bater o registro porque não está devendo” (não tem pendência na justiça). 
Mesmo assim, não saem sem dar o tchau: geralmente outro bofetão. Os mais 
violentos chegam com um “oitão”, tocando pela parede e perguntando “quais 
são as tuas broncas”. Se mentir ou tremer a perna, piora. Então, a gente precisa 
agir como as pessoas agem diante de um assalto: passa tudo e cala a boca, se 
não quiser sofrer violência. 

Mas nem todas as abordagens são assim. Tem policial um pouco mais 
educado, que não bate. A gente sabe que não tem só santo na rua e até entende 
que eles chegam fortes porque desconfiam, não sabem a reação da pessoa. Mas 
isso justifica o abuso de autoridade? E se a arma disparar quando eles colocam 
na cara do sujeito? E quando a pessoa não deve nada, por que batem? 

E eles batem, expulsam, mas a gente sempre volta. É um jogo de gato e 
rato sem fim. A gente volta porque a rua é nossa casa, a sinaleira o nosso local 
de trabalho. De que adianta nos enxotar, se a gente não tem mesmo para onde 
ir?

Pedra da desilusão

O crack tem vários nomes: choro, medo, tristeza, solidão, desesperança. 
Não é o começo nem o fim. É o meio. O começo, o que te leva para a rua, é a 
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desilusão, a falta de família, de emprego, de oportunidade, as doenças. O fim 
é a morte.

Para quem não conhece, a pedra – o crack – é mais ou menos como 
um grão de milho. Quando esquenta, estala, faz crack e o nome vem daí. Tem 
um documentário na Netflix chamado “Crack e Corrupção” em que fica bem 
explicado como esta droga foi introduzida no começo dos anos 70 entre as 
comunidades negras dos Estados Unidos, com o objetivo de criar a compul-
são. Foi uma coisa programada para enfraquecer e dividir. Um extermínio na 
surdina. Uma coisa do capitalismo. 

Ao contrário do que se costuma dizer, os usuários do crack não são 
mortos-vivos. Eles sentem, pensam, sonham. Estão vivos. Depende muito da 
relação que têm com a droga. Um dos maiores estudiosos do assunto – que, in-
clusive, já foi usuário e ainda consome outras substâncias químicas – é o neu-
rocientista Carl Hart, ex-morador de Harlem (bairro negro de Nova Iorque, 
nos Estados Unidos). Em uma entrevista que deu ao Boca, ele explicou que 
tudo depende da motivação. Se a motivação de vida da pessoa for apenas o 
crack, claro que vai colocar toda a energia e o desejo nele. Mas, se tiver outros 
focos de interesse, como trabalho, afeto, família, estudo, planos, o consumo se 
torna relativo. É o que se chama política de redução de danos.

Desta forma, dá para conviver e até deixar de usar, em alguns casos. É 
difícil, mas pode. O problema é que a droga é vista como um crime e não como 
um problema de saúde pública. Aliás, o tal sistema de assistência é uma rede 
furada. Os tratamentos quase sempre fracassam por isso. Não consideram o 
indivíduo como um todo.

As pessoas voltam a usar por diversos motivos. A batalha contra a droga 
é uma briga de morte. Para começar, existe a desinformação. Não se sabe ao 
certo onde procurar ajuda. Não basta ir a um posto e dizer que quer se tra-
tar. Tem que ser encaminhado, esperar consulta. Nesse meio tempo, desiste. 
Porque está em contato direto com a droga e o poder dela sobre a pessoa é 
grande. 

Vamos imaginar que tudo deu certo e a pessoa conseguiu ser internada. 
Temos um problema sério aí. Para livrar o usuário do crack geralmente dão 
uma outra droga – um “remédio” – quase tão forte quanto ele, que deixa a pes-
soa toda torta e abobada. A gente só troca uma por outra. Se for numa fazenda 
terapêutica também tem uma questão importante que é o trabalho de graça. 
Tudo bem quando é para pagar o tratamento, mas às vezes exageram e isso 
vira escravidão. Mas a grande questão mesmo é o dia seguinte, a alta. A pessoa 
sai com uma passagem de ônibus, sem encaminhamento para um abrigo, sem 
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emprego, sem família, sem casa, e sem possibilidade de conviver com os ami-
gos, por medo da recaída. Sai sem eira nem beira, pior do que entrou. 

E por que isso acontece? Porque tudo que se refere aos moradores de 
rua é pensado nos gabinetes, por pessoas sem noção do que é a vida na rua. E 
também, porque tudo isso que falamos dá trabalho. E quando se faz uma cam-
panha, o foco é sempre o dependente – nunca o traficante – e não se pensa em 
acompanhamento. E é muito mais fácil lavar as mãos e culpar o usuário, cri-
minalizar os doentes, dizer que fez e não aproveitou a oportunidade, não teve 
força de vontade. Resumindo, não existe uma política pública para realmente 
ajudar usuários de substâncias químicas na população pobre. E só para refletir: 
alguém conhece os comparativos sobre as estatísticas das mortes por overdose 
de crack e de cocaína? Você sabia que as duas drogas são a mesma substância? 
Quem morre mais e por quê?

Você não sabe o que é fome

As pessoas costumam dizer “tô louco de fome”. Mas elas não sabem o 
que é isso. Elas não sabem o que é fome e nem que a fome enlouquece, real-
mente. Elas falam no hábito de comer. Só quem fica mais de um dia sem botar 
um alimento na boca, sabe o que é fome. A fome deixa a cabeça zonza. O ronco 
da barriga é tão forte que quem está ao lado pode ouvir. Todos os órgãos pa-
recem estar desligados do cérebro. A gente fica desnorteado, as pernas ficam 
bambas. Não se tem aptidão para fazer nada, nem pegar um papel no chão. O 
mundo perde a graça. O único pensamento é matar a fome. E dói. Como se um 
cachorro estivesse comendo as nossas tripas.E tem a humilhação, a vergonha 
de pedir, de revirar os lixos, principalmente quando a gente ainda não está 
acostumado. Depois de um tempo não importa nada mais. A gente devora 
qualquer coisa: comida azeda, misturada, mofada. Se atira na comida, esquece 
a educação, perde a etiqueta. Come com as mãos, derruba, suja a cara. Come 
que nem bicho. 

E aí pode acontecer coisas terríveis, porque se existem pessoas boas que 
distribuem comida para o povo da rua, também existem os psicopatas que 
colocam chumbinho, caco de vidro e veneno de rato, como é o caso de uma 
senhora muito simpática que durante a pandemia vinha oferecer uma comida 
quentinha e mortal. A gente apelidou ela de Vovó do Mal.

Mas existe uma coisa ainda pior do que comida podre e perigosa. É ver 
um filho passar fome. Aí a gente faz qualquer coisa. Rouba e mata.
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Agora prestem atenção, senhor presidente, senhores/as prefeitos/as, se-
nhores/as políticos/as, senhores/as leitor/as: a fome é uma agonia. Embora va-
rie de organismo para organismo, os seus principais sintomas são:

• Dores no estômago. Fortes. Como se retorcessem as tripas. 
• Fraqueza. O corpo fica mole.
• Tremores, especialmente nas pernas.
• Falta de raciocínio. A pessoa não consegue pensar direito e nem se 

concentrar.
• A pessoa surta. Revira lixo, rouba, bate, come comida azeda, podre, 

come como bicho enfiando o que encontra pela boca, de qualquer 
jeito. Se tiver que matar, mata. 

• A fome tem cara. Se olhar para uma pessoa com fome, dá para ver, 
porque fica com uma expressão meio aérea, pálida, com olheiras 
fundas e a boca seca. 

Resumo da lição: a fome é uma “dortura”, ou melhor, uma tortura. 

O inverno é o inferno

O frio dói. Dói a garganta, os dentes, os ouvidos, até o pulmão e os os-
sos. A gente vira para um lado, vira para o outro e não dorme. Às vezes tem 
aquela chuva fininha, triste, parece que a umidade brota da pedra. Outras noi-
tes, vem um temporal com vento que molha a roupa mesmo debaixo da aba e 
dentro das barracas. 

É bem comum um morador de rua amanhecer roxo, mortinho. Por isso, 
no rigor do inverno é melhor ficar acordado, fazer um fogo, conversar com 
os amigos, preparar um café e usar umas “coisinhas”. O pior horário é lá pelas 
quatro, cinco da manhã, porque o solo já perdeu todo o calor que armazenou 
durante o dia, cai o sereno e vira um gelo. 

Quando o dia amanhece, para muitos, é hora de dormir. Um banco de 
praça, no solzinho, é uma beleza. Aí vem um agente da segurança pública e 
acorda a gente com uma cacetada. Bem na hora do sonho bom. As pessoas não 
entendem e dizem que somos vagabundos, encachaçados. Eles não se dão con-
ta que, enquanto estavam ressonando bem quentinhos debaixo das cobertas, o 
povo da rua batia os dentes e tremia. Como dizia o nosso amigo e companhei-
ro Ceco – já falecido – “Enquanto você dormia, muita coisa acontecia”.
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Morrer de frio não é piada

Uma pessoa morreu congelada em Porto Alegre, debaixo do Viaduto 
da Borges em um inverno. No mesmo dia, o prefeito da época – Nelson 
Marchezan – colocou uma gozação no seu facebook. “Atenção, Porto Alegre. 
Está fazendo tanto frio que a prefeitura recebeu denúncias de um White 
Walker no centro da cidade”. Junto, colocou uma imagem de um zumbi do 
seriado Game of Thrones em pleno viaduto. O que tem na cabeça um admi-
nistrador público que, na sua casa bem quentinha, ri de uma situação tão 
horrível? O que acontece quando alguém morre de frio não é engraçado, é 
trágico. Confira os sintomas da agonia: 

• Calafrios e a tremores sem controle.
• Lábios roxos e inchados.
• Pés, mãos e extremidades (joelhos, nariz, cotovelos, ponta dos 

dedos das mãos e pés) congelam, produzindo dormência e dor.
• Aperto no peito, respiração se curta e agitada.
• Espasmos musculares.
• Delírios.
• Perda da lucidez. É comum as pessoas tirarem a roupa.
• Coordenação motora descontrolada.
• Incapacidade de se mover, de falar, perda da consciência.
• Vida vai embora.

Um lugar à sombra

No verão, muita gente vai para a praia, mas os moradores de rua acabam 
ficando mesmo em Porto Alegre, ou melhor, no Forno Alegre. E, enquanto as 
pessoas se bronzeiam na beira do mar, a gente prefere a sombra. Nosso veraneio 
é nas praças. Dizem que a gente suja, mas nós não cortamos árvores, não depre-
damos. As praças são importantes para nós, assim como são importantes para as 
pessoas que gostam de namorar, de sentar nos bancos, de levar os cachorrinhos. 
No horário do pôr do sol, quem não quer sentar numa praça ou na frente do  
Guaíba para curtir a natureza. Nessa hora, todo mundo é igual.
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Não somos cachorros

Em certa ocasião, uma secretária de Desenvolvimento Social e 
Esporte – conhecida como Comandante Nádia – afirmou que o morador 
de rua só tem direito de carregar a sua própria mochila, pois rua não é casa. 
Por outro lado, a Prefeitura tinha apoiado uma campanha sensacionalista 
da abertura do Gigantinho aos moradores de rua – por apenas uma noite – 
com distribuição de colchões e cobertas. Vejam a contradição. Se só temos 
direito a uma mochila, de que nos adianta doarem essas coisas?

Mas ela não parou por aí. Disse também: “Nós não vamos admitir 
uma cidade, uma praça que esteja cheia de morador de rua. É um lugar pú-
blico e as pessoas não podem levar seus filhos, seus pets. Não têm condições 
de caminhar nem em uma calçada, porque uma pessoa se acha no direito de 
morar na rua”. 

Ou seja: na sua visão, os moradores e rua têm menos direitos do que 
os cachorros. Nada contra os animais. Quase todos nós temos os nossos 
mascotes, mas não dá para comparar. Não somos cachorros, somos gente, 
somos cidadãos como qualquer outro. 

Tempo de peste

Com a pandemia da Covid-19, o que mais se ouvia é que as pessoas 
deveriam evitar sair e trabalhar em home office. A gente pergunta: Como? Se 
não temos home nem office?

Vieram tempos difíceis para todo o mundo, mas é claro, que ainda mais 
difíceis para o povo da rua. A gente assistiu a tudo e não foi pela janela. No 
início, o centro ficou vazio. À noite, vários de nós dormiam em ruas desertas. 
Não se viam nem os agentes da segurança pública. No parque e nas praças, 
ninguém sequer pra te revistar, mas também ninguém pra comprar, para es-
tacionar e lavar os carros, ninguém pra dar trabalho. Às vezes, passava uma 
viatura da polícia, te mandando para casa. Aí o peregrino perguntava: “para 
onde?”. Era estranho ver todo mundo sem cara, mascarado. 

Até nós, mesmo sem conseguir fazer o isolamento, começamos a usar 
máscara. Porque a gente se deu conta que a máscara pode ser uma coisa boa. 
Tu passa mais despercebido, parece estar mais arrumado. A máscara te dá um 
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sentido de falsa inclusão. Tu te sente um pouco mais parecido com o resto da 
sociedade. Hoje em dia, sair sem máscara é igual a sair sem camisa. 

A máscara parte de um respeito para os outros. É respeitar para ser res-
peitado. Agora, existe gente com moradia que mostra deseducação, não respei-
ta, não cuida, não se importa com a pandemia. Não quer colocar a máscara, 
nem dentro do ônibus. Parece até que alguns querem contaminar os outros de 
propósito. Nós, não.

Vamos ser justos: uma parte da burguesia nos apoiou bastante, com 
água, rango, máscaras, alimentação em geral. As ONGs davam rancho todo 
mês. No começo bem mais, depois, a partir da metade de 2020, as doações en-
fraqueceram. Os próprios organizadores dos projetos disseram que estão rece-
bendo menos para repassar. Quando as pessoas voltaram a trabalhar, pararam 
de ajudar. As doações seguem vindo, mas não tanto como antes. 

A verdade é que, aos poucos, as pessoas foram se acostumando com a 
pandemia e a vida mais ou menos retornou ao normal. Nas eleições, teve até 
barracas de políticos na Redenção e sexta-feira de noite, na Cidade Baixa, pa-
recia que nem tinha pandemia. Nós também voltamos a vender, mas com todo 
o cuidado aos leitores. Só que o vírus voltou com tudo. 

Como a Covid começou com a classe média que viaja e não se mistura 
com a gente e como, também, vivemos ao ar livre, o vírus não matou tantos 
moradores de rua. Mas, mesmo assim, maltratou porque o trabalho parou, 
muitos programas de governo – como o aluguel social – foram interrompidos, 
atrasados ou suspensos, o número de vagas nos abrigos e albergues diminuiu 
muito, o acesso à saúde ficou ainda mais difícil e muitos não conseguiram o 
auxílio emergencial por dificuldades burocráticas ou por não ter acesso à tec-
nologia. Para começo de conversa, era preciso ter um celular e não qualquer 
um: um modelo relativamente novo. Resultado, o número de moradores de 
rua aumentou muito neste período. E, se teve gente que nos apoiou, ainda 
são muitos os que nos tratam como pestiados, transmissores da doença, quase 
como faziam com os leprosos no tempo antigo. 

Ou seja, o preconceito aumentou e a violência foi crescendo a cada dia. 
Tanto os agentes de segurança quanto parte da população passaram a nos cor-
rer de um lado para outro, dizendo que era proibida aglomeração. As pessoas 
chamam a força pública que bate e ameaça. Parece que todo mundo se tornou 
mais agressivo, estressado por estar dentro de casa, ou por ter perdido um pa-
rente, e descarregavam em cima do primeiro morador de rua: “Esses bêbados, 
drogados, têm que morrer!”. E não pensem que são só os bolsonaristas que 
fazem isso. Muita gente que se diz de esquerda também fecha o vidro e mostra 
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desprezo. Ou perguntam o que a gente vai fazer com o dinheiro, se vai comprar 
droga e tal. Para quem ficou na rua, este período tem sido uma aventura de 
solidão humana, porque nosso isolamento social existe com ou sem pandemia. 
Ele faz parte da nossa vida.

Figura 1 – Coletivo Boca de Rua 

 
Fonte: Acervo Boca de Rua, 2021.
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Lugar de palavra

Suene Honorato

[…] o poema é sempre a ausência de outro poema […].
Jacques Rancière

A partir da provocação para “refletir sobre criações, vivências, tensões 
[…] que surgem como marcas de lugares, territórios, paisagens vividas”, apre-
sento um relato (em verso) sobre escrever poesia hoje. Penso minha relação 
com a poesia como um lugar de palavra, que endereço a leitoras e leitores: 
“porto de onde partem / e aportam outras / falas, concha aberta / à escuta”, 
lugar de encontro entre vozes, entre palavra e ação, entre política e literatura.

1 | “O pessoal é impessoal”1

O pessoal é político, coletivo.
O pessoal é muĩta gẽte
reunida nas vozes do poema,
na cõtação de história.

Aqui tá o pessoal, pessoal.
Recorto ũ “eu” pra costurar
tẽssões, territórios
que me ocupã,
me preocupã.
Não tenho nenhuma
história sĩgular
lírica ou épica ou trágica
cômica?

A lĩgua que aprẽdi a falar
de lõga data

1  Mark Fisher, Realismo capitalista, p. 178.
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ĩforma qual
pertẽcimento?

Não falo a lĩgua de Camões
pra glória de “descobridores”
eleitos pelos deuses e…

Falo a lĩgua
brasileira
de portuguesas
e portugueses
que ontẽ e hoje
aĩda teimã
cõ outros povos
ẽ várias idiomas
ĩvẽtar palavras
e mũdos novos.

Tá lá
o pessoal
ĩpessoal
:
recusa
à fala ẽ nome de ũ
pra benefício de poucos
ũgidos
de universalismo.

todo mal do nosso séclo
é querer fazer um verso
assinado por só um2

2 | Mundo-caos

Ser terrestre é compartilhar uma intimidade: você está em nós, 
humanos e não-humanos, e em contrapartida nós te constituímos. É 

também saber que você é radicalmente estrangeira, refratária, in-humana ou 

2  N’oré îukaî xûéne!, p. 47.



50

a-humana. Nestes tempos atormentados e carregados de ameaças, essa parte 
que nos escapa, essa parte exterior, insubmissa, é uma abertura rumo a 

futuros impensados que escapam a uma desmedida assassina. Ao se insurgir 
com violência, você mina os delírios de poder, desafia os pequenos cálculos 

e as propriedades, debocha das pretensões dominadoras e demole os sonhos 
prometeicos.

Geneviève Azam

Nunca soubemos até quando
mas agora a vida pode ruir
a qualquer hora. Temos pressa
de imaginar mundos novos.

O presente dura
já lá vão quinhentos anos de geocídio e genocídio destruição de formas 
de vida de luta cosmovisões línguas muitas que estão aí nas entrelinhas 
da história com agá maiúsculo e na experiência cotidiana de tantas 
gentes que não sonham com mercadorias e querem viver porque a vida 
não é útil e mais uma vez até elas até nós até mim até nós até elas até
chegaram todo lixo toda merda do fascismo desejo de morte vírus 
feminicídio racismo homofobia assassinato de rios abelhas sapos 
pilhagem roubo dominação-exploração hierarquia…

Chega de deixarmos
pegadas tão pesadas
na terra. Vou marcando
na letra
anúncio pro futuro:
a pandemia precisa ser
o derradeiro grande evento
do capitalismo.

2.1 | Lição da erva daninha I

Um dente-de-leão
perfura o betume
no asfalto.
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2.2 | Lição da erva daninha II

Dá-me uma linguagem sedutora,
para ferir e matar

Aqueles que formaram tão obscuros desígnios […].
Jt 9, 13

Há 2.607 anos
imprecisos
rolava pelo acampamento
o corpo bêbado e decapitado
de Holofernes.
Judite, de volta a Betúlia,
–cabeça no alforje–
sabia ter salvado seu povo.

Há 2.000 anos
ou mais

ao tempo talvez em que se ouvia o baque do corpo
no solo do acampamento:

decapitado!

chineses cultivavam pelos campos
as virtudes medicinais
de uma plantinha inofensiva:
artemisia.

Há 401 anos
Artemisia Gentileschi
finalizava o quadro
em que
se retrata
no lugar de Judite
decapitando
seu Holofernes
pessoal,
que a estuprara.
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Artemisia annua
metafórica e viva
metafórica e viva
metafórica e viva
contra a monocultura
da pílula

indústria farmacêutica e presidentes
com seus poderes armados

talvez nos dias que venham
futuro desejado
decapite um holofernes:
fero capitalismo.

3 | Mundos novos

a marca da cor sobre mim
traça novos mapas
Valéria Lourenço

De novo
o Novo Mundo
tinha:
gentes como branco papiro
onde colonizadores
escreveriam
(assim imaginavam)
a História da “civilização”.

Mas a gente principal
do Novo Mundo
não era branca nem
“besta de carga
adstrita a trabalhos
sem folga”3, eram
negras da terra e

3  Euclides da Cunha, Os sertões, p. 108.



53

pretas de África e
aventureiras
de vária “raça”
e lugares.

No palimpsesto
da pele
onde não se escreve
a História
leem-se histórias
pra se fazer
mundos novos, tempos
que se confundem
na memória.

Guardo lembrança
eu negra ou indígena
ou branca e
outras “cores” que querem
pra minha pele
eu que cheguei de Ásia
e dos continentes
que habitei
visitando livros suspeitos
guardo lembrança
de não ter vivido
o cutelo sobre a pele
do pescoço o baraço
na garganta
de não ter ouvido
vozes contra
a forca ou a bota
martelando
no caminho.

Guardo lembrança
de inventar
paisagens coloridas
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mundos novos
onde uma palavra
tão surrada como
i g u a l d a d e
possa rimar
multípara
com
d i f e r e n ç a.

A novidade deste mundo
sonhado
é fazer o futuro
no presente com passado
a experiência na palavra
a vida na literatura
a fala na escrita
os pés na terra
pisando leve
sem pedestais
e as inteligências
em dança pra festa
da floresta. Será novo
lugar de palavra:
porto de onde partem
e aportam outras
falas, concha aberta
à escuta
e o grito
amplificado.

4 | Convite4

O poema é sempre
a ausência
de um outro poema
órbitas diferentes
em torno

4  Vinde, e poetizaremos!, p. 70-71.
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da igualdade
das inteligências.

Um poema se faz
à mão, como máquina
ou sapato.
Basta falar
a língua própria
a cada coisa.

Um poema se alinha
à adivinhação
não à escuta passiva.
Nada transmite
convida a fazer
a mesma coisa
que busca
tradução.

Um poema não acredita
que sabe mais
dos sentimentos
de quem o leia.
Se esforça
pra tudo dizer
sabendo
que não se pode
dizer tudo.

5 | Máscaras do poema

Copio, copio sim5.
E nem fui eu
que disse isso
a primeira vez
neste país.
A cópia é

5  Aqui: cópia ≠ plágio.
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mboîa-tatá
no teu ouvido
coisa que morde
o reverso
do que digo.

Não sou 300
de armas dadas
com o inverno
que não sara
tempo do fim
que acabou
e acabará.

Não prescrevo
no poema
os poemas
que hão de vir.

Ajunto vozes
que me curam
quebro o alaúde
e toco a moda
que me cabe.

6 | Marcas de contradição

Todo dia extraio do peito
um pedaço de mundo
pra descoberta
de mundos novos.

Tenho marcas
de contradição:
olhos por trás dos meus
mãos submissas
que gesticulam atavismos
e desejos de bicho ferido
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que quer salvar a própria pele.

No caminho aberto
à palavra coletiva
há menos dor
na extração.
Tenho
olhos nos olhos
mãos
que suturam
e desejos de bicho
em bando
peles que se tocam.

O próprio do poema
que imagino
é se abrir
pro imprevisto.
Outra dicção
virá somar à minha
no anúncio e vivência
de outras vidas.

O verso me traz algum avesso
dobras que me procuram
sobras que me rasuram.
O poema tá sempre
incompleto.

7 | Quais palavras

NENHUM GESTO
SEM PASSADO

NENHUM ROSTO
SEM O OUTRO

Josely Vianna Baptista
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Eu sozinha
não sei o que pode ser
um mundo novo.
Com palavras minhas
desenho um traço
que só serve
pra consumo próprio.

Um poema
talvez possa ser
andorinha.

7.1 | Uma formiga só

A dor que tenho
no peito não é lírica
(apenas?), é política:
um desejo
de decapitar
o capitalismo.
Pra isso preciso
dinheiro?

Enquanto a fortuna
não vem no bilhete
ajunto vozes.
Vou fazendo
uma fogueira
sinal de fumaça
entre-tempos.

Me somo a
formigueiros.
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7.2 | À espera?6

Quando o mundo
for bom e vivível
serei eu a primeira
a juntar meus próprios
livros
numa fogueira.
E vai ser bonito e forte
ouvir o crepitar
da árvore morta
que então
reviverá.

7.3 | Programa fisheriano7

Aceitar, no nível do desejo,
que tomamos nossa parte
no capitalismo;
abandonar o gozo
confortável
com uma marginalidade
derrotada;
adotar uma mentalidade
de guerra [?].
Expor a historicidade do capitalismo
e sua realidade insustentável.
Maquinar possibilidades
alternativas
e mantê-las circulando.
Construir a céu aberto
um novo sujeito político
coletivo
que recuse o fatalismo
do “There is no alternative”
que recupere o sentido

6  Livro em preparação.
7  Livro em preparação.
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de “vontade geral”
e subordine a ela
o Estado.
Politizar a saúde mental
e os descontentamentos privatizados.
Fabricar desejos sem mercadoria
,isto é,
aprender de novo a sonhar.
Reconstruir a consciência de classe
e repensar a solidariedade.
Não se matar depois disso.

8 | Palavra: matéria do mundo

Houve poetas que pensaram
fundar mundos com palavras.

Mas o poema é apenas
um poema: sem
potência pra ação.8

Nenhum poeta
guiará
a revolução.
Não emancipa
quem limita
a lavra de palavra
quem define
quem planta quem colhe
quem fica de boa
na sala com a pena
na mão.

Naquele tempo,
os poetas acreditavam
que um verbo alquímico
podia sozinho fundar utopias.

8  Vinde, e poetizaremos!, p. 83.
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Hoje desconfio.

A palavra é matéria
do mundo
terra
feita de vida
como a vida
de palavras

concretas

vida e palavra
se fazem
caminhos
pegadas leves
se quiserem
pro futuro
dos seres.
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Constituição da natureza

Iracema Nascimento
Audisséia Kapri Padilha

Nós, indígenas, entendemos, escutamos, respeitamos a natureza porque 
ela é a vida, é o amor e a paciência, por isso que defendemos e protegemos ela 
com o corpo e a alma. Ela é nossa Constituição. 

Figura 1 – A Nossa Constituição 

 
Fonte: Foto do acervo coletivo da disciplina Encontro de Saberes.

A natureza é vida para nós, porque ela fornece o ar que respiramos, os 
alimentos que comemos, os remédios que nos curam e a água que bebemos. 
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São esses os principais motivos que nos fortalecem nas nossas lutas por ter-
ritórios. Nós reivindicamos nossos territórios para preservar esses principais 
elementos necessários para nossa existência, por isso resistimos, por nós e por 
todos os seres vivos da terra.

Eu, Iracema, moro na cidade há mais de 30 anos, porque a cidade antes 
veio até nosso território. Meus ancestrais já habitavam aqui. Eu fico triste com 
essa expansão do concreto, que cada dia está devastando a nossa mãe terra, 
porque quando ela se enfurece nada de concreto irá resistir. Temos agora e 
já tivemos reações da mãe natureza como terremotos, alagamentos e devas-
tações. Tudo isso porque os seres humanos não respeitam e não conhecem 
limite. 

Eu peço todos os dias e noites para que a mãe terra perdoe as pessoas 
que a machucam, que a agridem e que sangram os seus filhos e suas semen-
tes… Eu fico de joelhos na terra para pedir tudo isso, constantemente.

Para mim, a principal lei da Constituição da Natureza é respeitar, cuidar 
e proteger tudo que vive.

Figura 2 – Sacralização do Ar sobre a Mãe Terra 

 
Fonte: Foto do acervo coletivo da disciplina Encontro de Saberes.
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Linguagem na perspectiva Guarani Kaiowa

Isaque João
João Machado

Adilson Crepalde

Tenodẽ ñe’ẽ Palavras preliminares

O que vai ser dito aqui vem direto da boca dos sábios e sábias guarani e 
kaiowa, sabedoria em natura que escorre dos lábios desses sábios e que flutua 
por entre os séculos passeando pelos tape (caminhos) dos tempos, do céu e 
da terra que se aninha em nossas memórias entrando pelos nossos ouvidos, 
nossos poros, nossas retinas, nossas almas, graças à habilidade muito necessá-
ria de estar sempre na escuta e sempre buscando o equilíbrio, a dose certa de 
sentidos. Esse é nosso jeito de capturar sabedorias, nosso jeito de saber ficar 
sempre à espreita, na escuta de tudo, até do silêncio, para os ava (seres da tra-
dição guarani e kaiowa) estar à espreita inclui escutar com o corpo todo. Para 
o kaiowa, o silêncio é um estado de receptividade que consegue captar todas 
as vozes dos seres ao mesmo tempo. É também um momento de interpretar os 
saberes que estão além do alcance dos nossos sentidos. Nesse momento, a alma 
está conectada com todos os seres, incluindo as divindades. Esse momento 
fortalece o bem-estar individual, é uma espécie de meditar, estar no silêncio 
(mboypy). É momento de encontro, de equilíbrio, um estado que vai para além 
do corpo físico. O silêncio, na concepção kaiowa, possui uma força imprescin-
dível para o desenvolvimento da vida interior, que direciona e oferece sentido 
à vida cotidiana. É no silêncio que a gente acomoda nosso conhecimento, que 
a gente yvyresapa (consolidar os saberes da terra), guarda na memória as lições 
que percorrem os caminhos invisíveis e voltam de seu espaço de origem para 
continuar a ser na terra, um conhecimento para a humanidade. O que segue 
é uma pequena fala sobre o que conseguimos captar na nossa escuta ao longo 
dos últimos anos quando ficamos atentos, ouvindo o que nossos sábios e sábias 
têm para contar. Uma pequena fala, porque a sabedoria é grande e nossa capa-
cidade de escuta ainda é pequena. A gente é formado na tradição dos Kaiowa e 
dos Guarani, mas falta muito ainda para a gente desenvolver, ver e ouvir o que 
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os mais antigos conseguiram. Assim, vamos indo, treinando e falando do que 
dá para a gente falar.

Não vai ter citação de página nem de livro porque nossa memória não 
está organizada em folhas nem em capítulos. Ela aflora, como a natureza, no 
seu tempo de aflorar. Nossas palavras não caminham da esquerda para a di-
reita nem em linha reta, vão se espalhando para todo lado, convidando outras 
palavras, formando uma roda de dança. Nossa sabedoria está guardada na me-
mória e inscrita nas nuvens, no movimento dos ventos (yvytu), na dança das 
matas (Ka’aguy), nas rochas, na pele de nossa yvy (Mãe-terra), nos patamares 
para o yvyaga (céu) e nos vãos entre o visível e o invisível, onde passeiam e 
espreitam espíritos. 

Vamos falar sobre a linguagem, ou pelo menos o que acreditamos o que 
seja linguagem com base no que temos ouvido, e vamos falar meio do nosso 
jeito de falar e do nosso jeito de pensar que melhor se move pela lindeza de 
nossas línguas guarani e kaiowa, que, às vezes, chamamos de avañe’e (língua 
dos ava), seres que sabem navegar no mundo de vozes e símbolos cuidadosa-
mente costurados, pintados ao longo do tempo por nossos ancestrais. Nosso 
jeito de pensar e falar não cabe muito bem na língua portuguesa, mas vamos 
tentar colocar nessa língua o que der para colocar, vai ser difícil, mesmo con-
tando com a ajuda de nosso amigo karai (não índio). 

A avañe’ẽ, nossa língua, é nossa alma; não é à toa que ñe’e significa lín-
gua, palavra, alma, vida, jeito de estar nos mundos e nos entre mundos. Os 
mais velhos falam que nossa língua está sendo machucada pelas línguas de 
fora, elas estão expulsando nossas palavras mágicas, por palavras lógicas e ex-
cludentes. Os ñanderu e as ñandesy (nossos líderes espirituais), conhecedores 
de rezas e práticas que garantem nosso oguata (caminhar – pelo nosso espa-
ço-tempo) falam que se a gente não falar nossa língua vai ser difícil para os 
ancestrais que vivem no yvaga entenderem. 

Eles falam certo porque nossa palavra é enfeitada com sons escolhidos e 
colhidos na alma do nosso povo, elas saem de nossas gargantas, mas também 
das gargantas dos mbaraka (chocalhos), da garganta dos mimby (flauta) e se 
misturam com os passos das danças, com os compassos das rezas, com o orna-
mento de roupas e pinturas em nossos corpos formando um grande texto. Não 
faz muito que a gente tem tentado colocar em letras os sons e formas de nossos 
sentidos. Nossa tradição com a grafia ainda é pequena, ainda hesitamos em 
grafar a magia de nossos sons e a trama dos outros sinais não sonoros. Ainda 
preferimos deixar fluir nossos sentidos pelas nossas falas, nos gestos, nossas 
danças, nos olhares distantes, nossas pupilas marejadas, enfim. 
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É com base nessa sabedoria que vamos falar um pouco, mas só um pou-
co sobre ayvu, sobre uma vozeria, uma rede de signos que a gente sabe ouvir, 
ler e sentir que talvez os karai (não índios) chamem de linguagem. A gente vai 
fazer um esforço para contar sobre isso, porque a gente não define nada, não 
põe fim em nada, somente emenda uma coisa na outra, faz redes de significa-
dos. Vamos chamar a linguagem de ayvu nesta fala, mas poderemos achar em 
outra ocasião outra palavra que se ajuste mais a essa ideia de rede, que envolve 
signos diferentes em uma rede por onde deslizam os sentidos que nunca es-
tão acabados, sempre estão ameaçados, como sempre está sempre ameaçado o 
equilíbrio que buscamos. 

Nessa rede correm histórias que emendam passados e futuros que se 
juntam no presente. Para a gente não tem ficção, só uma realidade mágica, 
uma verdade banhada em sensações e em mensagens que talvez seja alguma 
coisa parecida com a poesia. Aprender essas lições têm vários jeitos. Pode 
ser em pequenas conversas nos cantos das oga (casa), no caminho da kokue 
(roça), nas danças dentro da oga pysy (casa de reza), nas pequenas e grandes 
aty (reuniões). Esse é nosso jeito, nossa metodologia, nossa maneira de levan-
tar sabedoria, que é uma narrativa da nossa trajetória. Nossa leitura não está 
só no kuatia (papel), na escola, mas no mundo. A linguagem como rede é uma 
tentativa de ouvir, ler, sentir e dizer sobre tudo o que o mundo fala, é uma 
tentativa de falar com todas as coisas que há no mundo, e ultimamente temos 
nosesforçado para mboñe´ẽ kuatia (fazer o papel falar). 

Assim, daqui para baixo, Ñandejára (nosso mestre celestial) governa 
nossa fala e nossa mão nesse esforço mágico para falar sobre o que estamos 
chamando de ayvu, uma maneira que encontramos para traduzir ou destradu-
zir o que seria linguagem. Nossa fala vem das lembranças de várias horas de 
escuta, pois é assim que aprendemos, é assim que sabemos. 

Falar sobre nosso pensamento em formato de artigos é muito difícil, tem 
uma sequência que não é nossa, tem uma linha que vai muito reta. Escrever em 
artigo é quase igual a pôr o pé que sempre correu descalço em sapato apertado, 
mas a gente também é como água, sempre dá jeito. 

Ñe’ẽ nossa língua, nossa alma, nossa origem, nossa vida

Então, vamos começar falando da origem da nossa língua, e vamos fazer 
isso com base em um escrito que fizemos para publicar em um livro prepara-
do por pesquisadores da Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD. 
Nesse escrito, falamos como os mais sábios guarani e kaiowa explicaram como 
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se levantou nossa língua. Segundo eles, o céu está divido em patamares, e nesse 
espaço celestial tem o lugar das línguas ñe’ẽ ajasuka, e a avañe’ẽ se encontra em 
um lugar que se chama ñe’ẽ yta, um lugar que fica dentro do ñe’ẽ ajasuka. 

É nesse lugar que moram as palavras de nossas ñe’ẽ (línguas), é de lá 
que vem guyra marangatu, o espírito linguístico, a palavra alma que se assenta 
no corpo do recém-nascido trazido pela reza dos ñanderu e ñandesy (JOÃO; 
MACHADO, 2020, no prelo). 

Cada um de nós tem um guyra marangatu, um nome sagrado que indica 
de que parte de céu a gente veio, como a gente deve se comportar e quais são 
nossas relações de parentesco. Nosso jeito de ser está inscrito na palavra que 
é enviada para nós. Nosso corpo é onde se inscreve a palavra-alma que dá jei-
to, forma e sentido ao nosso corpo. É preciso cuidar bem dessa palavra-alma 
para que ela não enfraqueça, por isso as rezas existem, para manter a palavra 
forte, manter a palavra em comunicação como tudo que existe, inclusive como 
os ancestrais que vivem o yvymaraneÿ, terra sem males, lugar do yvyraguyje, 
espaço-tempo perfeito. 

As rezas nutrem nossa palavra-alma que norteia nosso ava reko, nosso 
jeito adequado de ser, o que envolve saber oguata (caminhar) pela linguagem, 
pelas teias de relações que permitem a escuta de tudo que compõe o mundo e 
que ensina como agir nesse mundo. 

[…] os Kaiowa dizem que, quando alguém morre da sua etnia: yguyra, 
iñe’ẽ ovy’aha (oyvayrasa), ohoma jey”, Xiru Kurusu potyrusu hogape”, a 
fala, a voz do falecido retorna a casa do pai celestial. Para os Guarani-
Kaiowa, o ñe’ẽ, (a língua) conecta eles ao Tekojara, (o dono do mundo), 
ou seja, Ñandejara o criador supremo do universo. (JOÃO; MACHADO, 
no prelo).

Dessa maneira, nossa ñe’ẽ tem sua origem no espaço celestial e vem sen-
do destilada pelos patamares do céu, vem para se juntar a outras línguas a 
outras ñe’ẽ dos pássaros, dos bichos, das árvores, das águas, dos ventos, de tudo 
que existe. Tudo isso forma uma imensa teia de relações por onde os sentidos 
circulam e por meio dela a gente fala, a gente escuta, mas principalmente sente, 
ñandu, palavra que significa sentir, mas também aranha. O que a gente quer 
dizer mesmo é que a gente sente, como a aranha, constrói uma teia para sentir 
e caminhar sobre ela. Essa é nossa linguagem, feita de vários tipos de fio que 
formam a teia que liga tudo. 

Um guarani e um kaiowa não pode somente falar e ouvir, ele tem de sen-
tir para se comunicar com tudo nos mundos visível e invisível. Usar a palavra 
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ñandu é mostrar um pouco do jeito que a gente pensa, um jeito de ir compa-
rando tudo com tudo, o que talvez os karai chamam de metáfora. 

Esse jeito de pensar pode se ver nas brincadeiras de imitação, na com-
paração entre seres humanos e elementos da natureza, pode ser visto na nossa 
língua, como em tembe que é lábio, mas é também barranco de rio, como em 
sy, mãe, mas também é fonte, como em y (água), mas que também remete à 
seiva das árvores e ao sangue, como em rangue (cabelo), mas também folhas 
das árvores, como em yvoty resai – lágrimas das flores (yvoty) –, e ryru (re-
cipiente), palavra que a gente usa para formar outras, como pyryru, sapato 
– recipiente para o pé (py) –, ñe’ẽryru, dicionário – recipiente para as palavras 
(ñe´ẽ) – e, da mesma forma, membyryru, formada de memby (criança) e ryru, 
recipiente para o bebê, placenta. Nosso corpo é sempre comparado à terra, que 
tem púbis (yvy rymypy), tem umbigo (uvymbyte), o centro de onde a gente 
veio, de onde a gente se levantou (opu’ã). 

Para oguata nessa trama, tem de aprender desde cedo a língua das ár-
vores para andar na mata, e andar na mata significa saber ler os signos da 
mata impressos nas folhas, nas cascas, nas sombras, nos galhos, nos troncos, 
nos frutos, nas milhares de cores, de verdes e outras cores que não têm como 
nomear em outras línguas. É saber que, no coração das árvores, vivem seivas 
que curam, mas também que matam. É saber que, no coração do rete (tronco, 
corpo) das árvores, vivem espíritos que precisam ser respeitados, mas também 
é a morada do tatá (fogo). 

Caminhar sem cuidado, sem ler o derredor, sem ser alfabetizado no có-
digo das matas mostra desrespeito; ser analfabeto na língua das matas mostra 
desconexão, o que pode fazer a gente se perder, por isso, quando acontece de 
perder o poder de estar atento e conectado, a gente tem reza: Che rykey mirim 
che echuka che rape (mostre-me o caminho, meu guia celestial). 

Ser alfabetizado e letrado na língua das matas é saber se mover, não em 
linha reta, mas pelo curso que a mata indica, olhar pelas entrelinhas, pelos 
atalhos; é saber estar nambi pu’ã, de orelha em pé. É preciso ter rezas para pe-
dir ajuda teórica divina, dar passos suaves, ler nos entre galhos, fazer paradas, 
produzir silêncios. 

Os silêncios são fundamentais, promovem uma leitura profunda das 
milhares de vozes que se juntam no silêncio, dos milhares de signos que se li-
gam, e, desse encontro de signos se levantam compreensões que invadem nos-
so corpo todo, um resultado do que talvez os karai chamam de contemplação. 

Para nós, essa comunicação envolve estar completamente atento para 
ouvir, sentir e contemplar a obra como um todo e desenvolver sentidos nesse 
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encontro entre nós e a mata. A mata é um texto complexo, um espaço que per-
mite os rios e riachozinhos oysyry (escorrer), nas veias das matas e nas veias 
da terra, e no escorrer vão soltando sua voz que se mistura com outras vozes 
trazidas pelo movimento do yvytu (vento). 

O yvytu dá ritmo na dança das árvores. O vento para o kaiowa possui 
uma função muito importante e de várias maneiras, além de causar movimen-
to nas folhas dos vegetais alegrando as plantas, também refresca o ambiente, 
purificando o espaço que o kaiowa chama de che rokapeju (soprar o meu ter-
reiro). Ao soprar o ambiente da casa na nossa concepção, o espaço se torna 
mais saudável para se viver e dialogar, fazendo o grupo estar mais ativo nos 
afazeres das atividades diárias mboheko mbopiro’y (vida acalmada).

O yvytu também dá ritmo às nuvens que se espalham pelo céu e dizem 
das chuvas, dos frios, das estiagens, etc. Nelas se inscrevem os relâmpagos e 
trovões que são tidos como conversas entre os ancestrais que vivem no yvyaga 
(céu), entre os ancestrais e os viventes da yvy (terra). Mas, para ler relâmpagos 
e ouvir trovões, é preciso saber a língua dos mundos. É preciso, por exemplo, 
saber de que lado do céu são escritas as letras-relâmpagos, pois se a escrita for 
do lado do nascente, uma escrita sem som, sem trovão, significa que os paren-
tes do céu estão em festa para receber o ñe’ẽ ñengue (o espírito de um morto), 
quer dizer que as portas do céu se abriram. O vento deixa falar também o 
espírito das pedras que se manifestam em seus assovios suaves que indicam 
aconchego e nos sons ríspidos que dizem que a gente não é bem-vindo naquele 
lugar. 
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Figura 1 – O papel que fala1

Fonte: Fotos dos autores.

1  Nota das Organizadoras: quando fizemos o convite para a escrita deste texto, tivemos notí-
cia de algumas camadas de seu processo. Foram conversas entre mundos, entre humanos e não 
humanos à espreita do silêncio e da escuta dos sábios e das sábias guarani e kaiowá. A mão que 
desenha as letras tece com as vozes e entes para fazer o papel falar, agora nesse livro.
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Figura 2 – O papel que fala 

 
Fonte: Foto dos autores.

O yvytu também carrega o cheiro e a voz dos bichos que se misturam 
com outras línguas na mata. De toda a bicharada, o mais temido é o jaguaretê 
(onça), e os Guarani e os Kaiowa têm conversado com ela desde tempos ime-
moriais, quando não havia diferença entre bichos e seres humanos, quando 
todos estavam no mesmo patamar. Isto foi assim até que os humanos con-
quistaram o fogo, elemento que impõe uma diferença, mas não uma fronteira 
rígida, uma separação incomunicável.

Os animais e os humanos continuaram a se comunicar ao longo do tem-
po e até hoje fazem parte da linguagem. O jagua significa muita coisa, que 
vai desde coragem, força, astúcia e perigo, talvez seja polissêmico na fala dos 
karai. Na conversa com um dos sábios, ele disse que a onça tem sete palavras, 
sete imitações, ela tem também uma espécie de memby (flauta, instrumento de 
comunicação). Dependendo do som que ela imita, segue um sentido. Quando 
a onça imita papagaio está nervosa para atacar, quando imita o jaó, sinal que 
está passeando na mata, quando imita jacu está caçando e assim por diante. 
Isso na mata é a língua da onça. Os movimentos da onça também têm signi-
ficado. Quando a onça está em árvore descendo de cabeça para baixo ela vai 
correr da pessoa, mas quando desce de cabeça para cima, segundo ele, pode 
sair correndo. 

O mesmo sábio disse que há combinados entre a onça e os ava, talvez 
o que os karai chamam de convenção linguística. Ele falou que quando uma 
pessoa ia caçar e conseguia pegar dois porcos do mato, mas não podia levar os 
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dois, deixava um na mata marcado com folha da árvore seca, um sinal para a 
onça não comer aquele porco porque o caçador ia retornar para buscar. 

Os animais têm suas línguas e são também usados como signos adota-
dos pela cultura. Os sábios e sabias dizem que o olhar do lobo guará para uma 
pessoa durante uma caminhada na mata é aviso de que algo de mal vai aconte-
cer a alguém da família da pessoa. 

Os pássaros são signos de chuva, boa colheita, mas também são avi-
sos sobre um futuro triste. Nas culturas guarani e kaiowa, a coruja simboliza 
tristezas futuras como morte de parentes. Assim, os pássaros vão passando 
mensagens com seus voos, com o formato de seus bicos, com as cores de suas 
penas, etc. Os pássaros conjugam-se com as plantas para dizer sobre o clima, 
se vai chover, se vai ter seca, se vai ser um tempo bom para plantar, para escre-
ver no solo com o sarakua (instrumento de plantar). Dependendo de onde os 
pássaros sentam nas árvores eles enviam uma mensagem. 

Os pássaros, para o kaiowa, é um calendário certeiro que existe nes-
te mundo terreal, cada espécie de pássaro possui uma ñe’ẽ específica que se 
desenvolve em cada hekuaty (habitat natural), formando assim variedades de 
línguas. No movimento do tempo, todos os pássaros cantam no período cer-
to, cada canto de pássaro no conhecimento kaiowa é uma orientação, mas, às 
vezes, por meio de canto, o pássaro narra o seu estado de vida, ou, às vezes, 
implora que a sua moradia não seja destruída.

Os pássaros simbolizam a delicadeza e a beleza. Por isso, a gente se or-
namenta com as penas que passam a ser signos que se somam aos signos lin-
guísticos da nossa ñe’ẽ. Os pássaros também simbolizam agilidade, leveza e 
rapidez, por isso que nossa alma é comparada a um pássaro. Quando uma 
pessoa mais velha pergunta sobre ñande guyra (nosso pássaro), está pergun-
tando sobre nosso estado de espírito. Os mais velhos também aconselham a 
saber falar como as crianças para não afugentar o guyra das crianças, para que 
a alma deles não voem.
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Figura 3 e 4 – O papel que fala 

Fonte: Fotos dos autores.
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Figura 5 e 6 – O papel que fala 

Fonte: Fotos dos autores.
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Figura 7 – O papel que fala 

 
Fonte: Foto dos autores.

Todas essas línguas se juntam para a gente ler o mundo, para a gente 
contemplar o mundo e para a gente viver feliz no mundo, porque é isso que a 
gente quer: o bom viver. A gente vai se letrando desde pequenino, vai ouvindo, 
vendo, tocando, cheirando, mexendo com as coisas em nosso redor. A gente 
vai hi’a, escrevendo com nossos corpos, nossa história e nossa sabedoria no 
chão, na pele da yvy (terra), nossa mãe, e ela vai escrevendo em nosso corpo 
lembranças e ensinamentos.

Assim a gente aprende a oguata (caminhar) na linguagem para saber 
que o vento frio yvytu roy’sã vem do Sul, vem da parte de baixo do chiru (ele-
mento religioso que é passado de geração para geração que tem poderes de 
compreender o invisível). Esse vento frio corta a alma da gente, resseca a pire 
(pele) das árvores, da gente, da mãe terra. Para quem não sabe, pire signifi-
ca casca, pele, couro, escama, tudo que cobre os corpos, tudo que protege a 
vida. Essa palavra usada em comum com elementos da natureza coloca a gente 
em comunicação direta com o todo. Assim, quando o roy’sã chega, os galhos 
sofrem, ressecam, a mata sofre, a bicharada sofre, nossos velhos se quebram 
como galhos finos. Mas a gente suporta, pois sabe que há ciclos, e que da se-
cura da terra vai brotar um raminho que a gente lê como sinal de que tudo 
vai voltar, a natureza vai entrar no cio, vai ter gravidez da terra, a semente vai 
estourar e tudo volta a ser como antes do vento frio.
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Esse movimento da natureza é uma leitura que provoca tristeza e alegria 
ao mesmo tempo; é um poema cheio de emoções contrárias que faz a gente 
dançar, cantar, rezar, fazer rituais e se integrar da maneira mais intensa possí-
vel com tudo que existe, o que deixou de existir e o que ainda vai existir. Em 
nossa ñe´ẽ, na nossa gramática, no nosso sistema de pensar o tempo, tem uma 
palavrinha que indica o que deveria ter sido, algo que não ocorreu, mas que 
fica ali na nossa memória. 

A integração pode se ver no nosso jeito de pensar, de comparar. A gente 
faz nossa roça (kokue), com o cuidado de colocar as plantas que se gostam 
para viver juntas, em famílias. Nossa roça é um texto que tem uma gramática 
simples, não linear, mas harmoniosa, ela vai meio em roda. Ter roça é saber a 
língua dos nossos alimentos, do tempo e dos insetos. 

A roça, nossas casas e a mata são períodos do mesmo texto, não são 
coisas separadas, elas se completam porque nosso jára, nosso mestre, criou um 
sistema da ligação de tudo, e criou a linguagem para a gente participar e co-
municar nesse todo. Para falar dessa linguagem, a gente até consegue escrever 
em português, a gente consegue hi’a, fazer riscos no kuatia (papel), mas tudo 
sai mais bem explicadinho quando a gente escreve no vento, escreve do nosso 
jeito, do jeito que nossa avañe’ẽ gosta, voando dos nossos lábios. 

Nossas palavras são rebeldes, não seguem muito a norma. Eles fluem 
do desejo de pertencer à linguagem e aí as palavras obedecem mais a essa for-
ça. Elas se juntam como a gente se junta para dançar o guachire (uma dança 
quando todos de mãos dadas fazem movimentos para frente, para trás, para os 
lados), saem se movendo com graça, tocam umas nas outras, se repelem, vol-
tam a se tocar, repetem seus movimentos. Elas saem da boca dos mais velhos e 
ensinam a gente a ter teko porã (jeito adequado de ser), ensinam a gente coisas 
da vida prática e até a usar as palavras como armas poderosas.

Nosso modo de arranjar as palavras, de acasalar as palavras, de jun-
tar outros pedacinhos às palavras é diferente das línguas dos karai. A gente 
pode explicar meio assim: karu é comer, akaru é eu como, akaruta vou comer, 
akaruma já comi, ndakarui não como, não comi. A gente vai acrescentando 
pedacinhos na frente e atrás das palavras e vai desvendando o mundo que está 
na nossa cabeça. Mas nossas palavras não se apartam do mundo e a gente vai 
grudando o mundo na memória no mexer com as coisas concretas, por isso 
que a gente fala que elas têm cheiro, têm cor e sabor. Nossas memórias arma-
zenam as coisas como estão ligadas no mundo, são nossas bibliotecas, nosso 
computador, nossa Internet Guarani e Kaiowa, a Internet de todas as coisas 
organizadas de modo emaranhado como é o mundo.
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Um dos sábios que conversou com a gente deu uma demonstração de 
como a gente cria memória e como a gente desperta a memória. Ele narrou 
para a gente a história de um lugar que a gente visitava com ele. As palavras e o 
jeito que ele contava pintaram um passado tão vívido e tão presente que parece 
que a gente estava diante dos parentes que ali habitavam, falou do tekoha (um 
espaço-tempo construído nas relações de todos os seres que ali vivem. Essa 
expressão tem sido muito traduzida como o lugar onde vivem os Guarani e os 
Kaiowa, mas trata-se de uma expressão de difícil tradução porque, para com-
preender o tekoha, é preciso estar imerso na cultura dos Guarani e dos Kaiowa, 
é preciso viver e sentir o tekoha como um espaço-tempo socio-historicamente 
construído, como uma obra de arte). Ele conseguiu fazer a descrição desse 
lugar, de cada coisa, de mínimos detalhes sobre o que as pessoas gostavam de 
fazer e como eram. Descreveu o ambiente com todas as cores e formas, fez uma 
obra de arte única que desapareceu no vento, mas que ficou na nossa memória 
criando um vínculo com nossos antepassados. Fazer essas interligações para 
construção da nossa memória representa nossa linguagem.

Nossos sábios e sábias têm técnicas fantásticas para criar memórias e 
relatos de memórias, eles sabem tramar histórias, costurar as palavras, enfeitar 
(mbojegua) as palavras, criando uma língua que reflete o nosso jeito de pensar, 
agir e ensinar. Os efeitos de enfeitar ajudam a aprender e colocam na língua 
a magia de transformar até mesmo as coisas práticas em coisas encantadas. 
Esse poder das palavras coloca a gente em uma dimensão, em um mundo no 
qual se sente, se percebe e expressa com intensidades diferentes outros jeitos 
de ser. Nessa dimensão tudo é poético, tudo é sagrado, tudo é sensível e tudo 
é delicadamente interdependente, e a gente deve cuidar o tempo todo dessa 
delicadeza, porque ela pode se desfazer facilmente. Por isso que a gente enfeita 
ainda mais as palavras, a gente constrói caminhos com as palavras, a gente 
navega nos mundos visível e invisível, age, reza, a gente canta, a gente dança 
com a palavra. 

A reza é a maneira de cuidar da delicadeza do mundo, e as palavras das 
rezas devem ser arranjadas na garganta de quem fala, elas sofrem alterações e 
às vezes saem em sons prolongados, às vezes em sons mais profundos, mais 
sentidos. A gente tem de ir ajustando as palavras mais apropriadas para entrar 
na dimensão dos jára (mestre das coisas).

Os mundos guarani e kaiowa estão divididos em jára; têm jára para 
diversos tipos de animais, de plantas, de rios, etc., e a gente também tem o 
nosso jára, Ñandejára (Nosso mestre), que os karai traduzem como Deus, mas 
tem muitas diferenças. As rezas e cantos organizam as palavras para entrarem 



79

nessas dimensões que estão interligadas pela linguagem. Nossos ñanderu e 
ñandesy aqui da nossa dimensão sabem esticar, alongar e adensar os sons das 
palavras que vão sendo empurradas aos poucos, vão atravessando as fronteiras 
tênues entre as dimensões. Eles produzem sons mágicos que são acompanha-
dos pela voz de outros instrumentos como o mbaraka, mimby, pela força do 
chiru (instrumentos religiosos). 

Uma vez, um sábio disse que o memby era o celular do índio, uma ex-
plicação para dizer que esse instrumento serve para se comunicar entre nós e 
com os ancestrais. O memby é feito de uma madeira específica: araçá, é feito da 
raiz dela, ou é feita da madeira do cedro. Dessas madeiras sai um som bonito 
(mborekokua), uma capacidade dessas madeiras. Elas nascem com esse som, 
com o poder de se comunicar com a divindade. Quando vem temporal você 
toca o memby, e a divindade reconhece você. 

O ñanderu toca em rituais, uma maneira de introduzir os rituais. Cada 
ñanderu tem um memby que deve ser de uso somente dele. Não empresta para 
ninguém, só ele pode usar. Cada um tem uma forma de tocar, cada toque tem 
seu estilo e significado. Toque para ir embora, para chegar, para indicar perigo, 
para pedir para os jará recolherem seus animais, etc. Outro sábio disse que 
quando faz a reza (ñembo’e) para chover, envia mensagens de súplicas através 
do memby. 

Esses instrumentos têm voz e poder que precisam ser combinados com 
as palavras para que eles ganhem potência e cheguem até os jára. Todos esses 
sinais vão formando fios da linguagem. Ñembo’e é reza e mbo’e é ensinar, o que 
mostra como tudo está muito vinculado. Nossa pedagogia ensina a fazer o fio 
da nossa linguagem com base na nossa experiência, mas sem esquecer que os 
fios que vão envolvendo tudo que é sagrado. 

Nossos ancestrais tiveram o cuidado com tudo, cuidado de criar um 
multilinguismo do qual todos os elementos participam, quer dizer, sejam par-
te. Os males vêm da falta de entendimento, da falta de comunicação. E não ter 
respeito por esse todo, pelos jára, mestres das coisas que existem no mundo, é 
estar desconectado, desatento. É não poder participar da luta pelo equilíbrio, 
pela sensação do pertencimento que provoca em nós sensações do bom viver. 
Perder a interação com os diversos jára que compõem a grande rede, significa 
a perdição. Perder o ñe’e, desgastar a palavra-alma, significa desprezar o ava 
reko, o jeito de ser dos ava. A linguagem constrói esse todo, o que os karai tal-
vez chamam de espaço-tempo. Mas nosso espaço e nosso tempo são feitos de 
uma maneira que talvez a gente não consiga explicar, definir, talvez porque não 
tenha fim, não tenha comparação acertada em outras culturas.
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Nossa palavra yvyaraguyje fala de espaço e tempo perfeito, um espaço 
e tempo com o qual se levantaram nossos ancestrais, e cabe à gente imitar os 
gestos de nossos antepassados. Mas ser perfeito é estar em equilíbrio, o que 
requer trabalho e participação na linguagem. 

A ideia de levantar, de surgir com a natureza mostra a ideia que os karai 
talvez falam de ecologia, mas esse levantar não pode ser de qualquer jeito, tem 
uma marca, nosso mbogueja, não maneira de enfeitar, as palavras, o espaço, o 
tempo, nossas almas, nossa linguagem que garante nossos vínculos, nosso per-
tencimento. Aí a gente fala da nossa beleza, das sensações de saber caminhar 
nessa linguagem que talvez os karai chamem de arte, de estética. Essa sensação 
é a de reconhecer o outro, não somente o ser humano, mas todos os outros, 
de ver sentido bonito nos gravetos tortos, nas flores que surgem sozinhas, no 
horizonte e até mesmos nos conflitos.

Os desencontros e os encontros formam um jogo de forças que puxam 
para o centro e de forças que promovem a desobediência e a fuga, esse jogo de 
forças faz surgir relações que talvez os karai chamem de política, essa relação 
que gera muitas sensações ambíguas que se formam e se diluem na linguagem. 
Nosso tekoha inclui tudo isso, é uma linguagem complexa que a gente vai te-
cendo e experimentando, nosso tekoha é uma obra de arte. 

Tapykuere ñe’ẽ Palavras posteriores

Essa foi nossa tentativa de falar sobre a linguagem e fizemos à nossa ma-
neira, fomos emendando falas e organizando palavras que aprendemos com os 
nossos sábios e sábias. Como dissemos no começo, não dá para colocar direito 
no formato de artigo, mas foi uma tentativa, uma tentativa de várias outras 
que surgirão, pois voltaremos a falar com os nossos sábios e sábias de maneira 
tranquila e demorada, a moda guarani e kaiowa de fazer etnografia. A gente 
não vai obedecendo aquelas sequências de perguntas nem gravando tudo e es-
crevendo tudo. A gente faz anotações, grava também, mas o que fica na nossa 
memória é um sentido denso, e é disso que a gente está tentando falar aqui, 
falar desse sentido que ficou na nossa memória depois de ter ouvido várias 
pessoas sobre o que seria linguagem. Essa etnografia levou a gente a pensar que 
nossos sábios são linguistas, filósofos, professores, poetas, artistas, políticos, 
médicos, etc. A fala deles engloba tudo, mesmo que sejam especialistas em 
determinado assunto e que haja níveis diferentes de saberes entre eles. Realizar 
este trabalho foi uma experiência muito boa, porque a gente acabou misturan-
do também a escuta de um karai amigo que ajudou na escrita do português. 
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Este trabalho deu, para a gente, a possibilidade de pensar outros estudos e 
outras pesquisas sobre outros assuntos, mas sempre com base no que falam 
nossos sábios e sábias, com base em suas explicações. A gente não usou os ter-
mos conceito, definição, teoria, etc., porque a fala dos sábios e sábias não cabe 
nessas ideias. Não fizemos a citação deles porque misturamos todas as falas. A 
gente percebeu que há versões diferentes para a mesma história, mas deu para 
costurar essas diferenças parecendo que houve somente uma voz, na qual as 
nossas estão misturadas. Nós, Guarani e Kaiowa, temos uma tendência a sub-
verter tudo, mas essa é a primeira vez que a gente se afasta da ideia de artigo, 
ainda que timidamente, para deixar nossa voz, nosso método, nossa sabedoria 
fluir. Esperamos que a gente tenha conseguido, pelo menos um pouco, falar de 
como entendemos a linguagem ouvindo a fala de nossos sábios. A linguagem é 
muito difícil de explicar, é mais fácil sentir, mas achamos que linguagem é uma 
teia feita de muitos signos por onde os sentidos escorrem, uma teia construída 
por todos os viventes, pela qual todos escorremos, pertencendo a um todo do 
qual não ninguém pode se desligar. A palavra que achamos para linguagem foi 
ayvu, uma gritaria, uma algazarra de sons. A palavra ayvy chama uma imagem 
de misturas que a gente usou para pensar as misturas de símbolos das mais 
diversas naturezas. 
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Território?

Adolfo Timótio
Mauro Silveira de Castro

Olá, nós, Adolfo Timótio (Cacique da Terra Indígena Rio Silveira, 
Bertioga, São Paulo) e Mauro Silveira de Castro (professor aposentado da 
UFRGS), queremos registrar aqui algumas ideias nossas que surgiram de con-
versas que tivemos ao longo dos anos. Nos conhecemos lá por 1976 e tive-
mos várias caminhadas pela vida. Faz algum tempo que nos reencontramos 
e estamos revivendo nossas conversas e o que vivemos durante esse período. 
São reflexões, sentimentos e meditações que foram compartilhadas, bem como 
recordações de eventos vividos. Então, o texto foi sendo redigido sem preocu-
pações de manter uma forma gramatical e sim de expressar essas vivências e 
de aprendizagem em conjunto.

O caminho sempre trilhado pelos Mbyá foi o de busca da Terra Sem Mal 
(Yvy Mara Eÿ) e o Bem Viver nessa terra que hoje habitamos. Entretanto, tudo 
começa a ficar difícil quando se fala em território. Nos dicionários encontra-
mos que o conceito de território é utilizado como sendo “uma área do espaço 
delimitada por fronteiras a partir de uma relação de posse ou propriedade, seja 
essa animal ou humana”. Existem vários outros conceitos de território, mas é 
esse o que influiu muito na vida dos Mbyá-Guarani.

Quando aqui viviam os Mbyá-Guarani, antes da invasão pelos europeus 
do que hoje chamamos de América, a terra era considerada um local para que 
as pessoas procurassem o seu desenvolvimento, seu amadurecimento. Então 
a terra é um local para ser, onde os seres imperfeitos buscam seu desenvolvi-
mento espiritual, físico e mental. Com esse desenvolvimento pode-se alcançar 
uma nova terra – a Terra Sem Mal, o que para os não indígenas pode represen-
tar o Paraíso. Então os Mbyá movimentavam-se por Yvy Rupá (a terra onde se 
vive atualmente) por meio de caminhadas onde o interno e o externo se en-
contravam na busca da perfeição de cada pessoa e da coletividade. O caminhar 
também tinha o objetivo de respeitar a terra e não esgotar seus recursos, pois 
ela é um ser vivo. É preciso dar um tempo para que ela respire e viva seu tempo 
de recuperação, principalmente após a utilização que se faz dela. Então, pelo 
modo de ser Mbyá (Nhandereko) não se pode falar que existia um território 
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como dito no conceito acima. Se caminhava por Yvy Rupá com todo o respeito 
que ela merece e dentro dos locais que tinham o necessário para se viver se-
gundo o conhecimento que os pais dos Mbyá lhes deixaram. Yvy Rupá não é 
propriedade de ninguém, não é propriedade dos Mbyá. Nos foi deixada pelo 
Criador para que aqui nos desenvolvêssemos, que cada nação ou etnia tivesse 
a possibilidade de viver sua história e se desenvolver como pessoa, amadurecer 
como tudo amadurece na natureza. Muitos de nós continuamos a viver essa 
tradição e buscamos seguir esses ensinamentos. Mas cada vez com mais difi-
culdade. Onde iniciaram essas dificuldades?

Quando da invasão dos europeus, nessa terra chamada América, uma 
coisa aconteceu: eles acharam que descobriram uma terra e em nome de um 
deus foram se apropriando dela. O mais incompreensível é que esse deus pri-
vilegia alguns com a propriedade da terra e a outros não. Algumas pessoas se 
apropriaram da terra e outros que vieram juntos ficaram sem nada. E ainda, 
outras foram escravizadas por esses “donos da terra” para trabalhar e produ-
zir riquezas para eles. Que deus é esse? Que deus é esse que torna as pessoas 
proprietárias da terra que nunca foi delas? Tudo parece ser a palavra dos “ele-
gidos” que diz que existe propriedade e os mais fracos tiveram que se subme-
ter a isso. E os que diziam que queriam ajudar os Mbyá, principalmente os 
religiosos, queriam a submissão a esse deus. Em nome desse deus alguns têm 
liderança e propriedade e a maioria não fica com nada. Ser líder para os Mbyá 
é servir à comunidade, é tentar fazer que tenham o melhor para poderem se 
desenvolver. Não é se apropriar das pessoas.

Os europeus invasores não aprenderam os bons modos que o conheci-
mento do Bem Viver de muitos indígenas lhes propiciou aqui viver. O com-
partilhamento dos alimentos com eles é que sustentaram suas vidas durante 
alguns anos. Mas a cobiça e a avareza e a vontade expressa de se apropriar 
da terra fizeram com que eles se aproveitassem das desavenças de algumas 
etnias para buscarem parceiros para dominar a terra. Essas desavenças fazem 
parte da imperfeição das pessoas humanas e mesmo de suas comunidades. 
Não souberam respeitar os que aqui estavam. Inclusive os trataram como seres 
inferiores. 

Os Mbyá, sempre que possível, se retiravam para o centro da floresta 
para não terem conflito com esses europeus ou com outros povos indígenas. 
Fomos chamados de Ka’aguyga, os habitantes da floresta. Muitas vezes erraram 
essa denominação e chamaram de Ka’ygua, kayguá, kaynguá, caaguá aos gru-
pos de Mbyá que se retiravam para o centro da floresta. 
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Sempre se esperou que a meditação levasse ao respeito necessário com 
as pessoas humanas. Havia terra suficiente. Só que os europeus começaram a 
tratar de dividir as terras, de fazer delas sua propriedade, de invadir os locais 
onde estavam vivendo os Mbyá em busca, por exemplo, da erva-mate. E com 
isso, cada proprietário, em que nível seja, começou a exercer seu poder e trans-
formar a terra para viver em territórios. Esses territórios se transformaram 
em países, em estados ou províncias, em cidades e em propriedades particu-
lares. Sem respeito algum aos que aqui já estavam criaram fronteiras nesses 
territórios, transformando o local de viver em propriedades privadas, pouco 
sendo reservado para os que aqui habitavam. Aos poucos, em suas disputas, 
dividiram o que não era deles e formaram os países que hoje aí estão. Como 
compreender um deus que deixa haver a construção de países em seu nome, 
onde alguns poucos se tornam os donos e muitos não passam de objetos para o 
ganho de riquezas para esses donos? A reciprocidade, a solidariedade e o Bem 
Viver não fazem parte dos ensinamentos desse deus? Isso não é o ensinamento 
de nosso Deus!

Yvy Rupá é um único lugar. Ele foi deixado para as pessoas terem um 
local de ser. Muitas culturas possuem um local que é o centro de sua vida, o 
centro de seu mundo. Para os Mbyá é Yvy Mbyté, localizado no Paraguai, foi de 
lá que iniciaram sua caminhada pelo mundo. O lugar de ser estava vinculado 
a ter uma área com floresta para caça e coleta de frutas, com um rio para ter 
água, uma área para plantar as sementes tradicionais e uma área para ter as 
casas. Esses locais sempre tinham as condições necessárias para que o modo de 
ser (teko) dos Mbyá pudesse ser desenvolvido. Outros lugares tinham outras 
características que eram as necessárias para outros povos poderem expressar 
seu modo de ser. É só verificar o número de povos e de línguas que ainda exis-
tem na América do Sul para pensar que existia muita harmonia nessa parte da 
terra. Alguns dominaram em outros lugares, mas aqui, pelo que parece, em 
cada local existia o respeito pelo modo de ser e o lugar de ser. Como já falamos, 
os conflitos muitas vezes eram devido à falta de amadurecimento ou de uma 
preponderância do modo de ser imperfeito, onde o mal viver era o principal 
comportamento, ou o objetivo de ser era o do guerreiro. Mesmo a valoração 
do ser guerreiro tinha um modo de ser dentro de regras de respeito mútuo.

Os Mbyá possuíam conhecimentos de agricultura que lhes permitiam 
ter hábitos de vida saudáveis: fala-se em mais de uma centena de frutas, de al-
gumas variedades de mandioca, milho, batatas, cará, feijão, pimenta, e inúme-
ras espécies de raízes e ervas. As roças eram pujantes e propiciavam seguir re-
gimes alimentares compatíveis com as atividades religiosas. Mas as constantes 
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invasões dos locais de ser dos Mbyá levaram a necessidade de se deslocar para 
outros locais e, aos poucos, inicia-se a perda de muitas sementes. Além disso, 
os preceitos da boa alimentação começam a ser interrompidos e com o pas-
sar dos anos criam-se novas necessidades. Então, desde Yvy Mbyté se inten-
sificaram várias jornadas em busca da Terra Sem Males. Esses deslocamentos 
seguiam as pegadas dos ancestrais Mbyá. Vinham em direção ao mar. Várias 
foram as estradas (tape) que foram utilizadas. 

E, com o passar dos anos torna-se mais difícil ter um local para ser! Para 
viver o Nhandereko. Mesmo com essas dificuldades, o caminhar Mbyá-Guarani 
representa a possibilidade de troca de conhecimentos para o amadurecimento 
espiritual das pessoas, sendo que representa não apenas um caminhar físico, 
mas o mais importante, um caminhar espiritual por esta terra. Um é a imagem 
do outro. Então pense, existindo fronteiras em que é preciso ter documentos, 
ter locais que não te dão condições de viver tua vida com o teu conhecimento 
e a sabedoria dos antigos, ter que obter autorização para adentrar uma mata e 
assim por diante, o que isso representa? Só pode representar uma agressão! E 
o pior, tudo se transformou em propriedade dos outros. No início dos anos 70, 
ainda se conseguia algum canto de “terra devoluta” ou de alguém que permitia 
que se fizesse um acampamento provisório. Restou as beiras de estrada, as bei-
ras dos rios, embaixo de pontes. Mesmo assim, quando era possível, as rezas 
seguiam e seguem sendo entoadas para os Deuses. Com essa situação inicia-
-se uma nova forma de luta dos Mbyá. Aos Mbyá foram “dadas” terras que 
sobraram, pois não “estavam sempre” em um mesmo lugar. Em outros locais, 
foi possível ocupar as que já haviam sido ocupadas pelos parentes Mbyá por 
algum tempo. Começou a desenhar-se um número grande de pequenos locais 
em que as famílias extensas podiam viver. Na realidade os Mbyá foram confi-
nados em alguns pedaços de terra que sobraram. Não existe condições de viver 
toda a sabedoria dos antigos. O Nhandereko teve que se adaptar. Como disse 
Francisco Timótio, tio de Adolfo: “os juruá (não indígenas) nos pegaram pelo 
estômago”. Fica difícil viver, pois é necessário buscar o alimento, seja vendendo 
artesanato ou trabalhando de empregado na lavoura. Então, na realidade, as 
terras indígenas passam a ser um local de confinamento, podem até dizer, mas 
vocês são livres. Uma comunidade só é livre se consegue viver para atingir seus 
objetivos. Como atingir o objetivo de fortaleza espiritual e de conviver bem 
entre os membros da comunidade em um mundo que só pensa em explorar 
a natureza e viver ganhando dinheiro? Em que os indígenas devem trabalhar 
para comer hoje não sabendo se amanhã não terão suas terras invadidas, por 
exemplo, por empreendimentos imobiliários?



86

Vejamos o que a incompreensão do modo de ser Mbyá-Guarani trouxe 
de desrespeito e mesmo de sofrimento. Vamos citar algumas situações viven-
ciadas. Francisco Timótio, que era uma das lideranças Mbyá-Guarani no sé-
culo passado, chegando em busca de algum cantinho para viver, veio a Porto 
Alegre, ao redor do ano de 1976, porque aqui era a capital do governo. Sua mãe 
havia saído do Paraguai fazia muitos anos e sempre caminhando nas buscas 
das “pegadas daqueles que haviam ido para Yvy Mara Eÿ”. Francisco e seu gru-
po foram apoiados pela recém-criada Associação Nacional de Apoio ao Índio 
(ANAÍ). Em uma das reuniões com um prefeito, de uma cidade do interior, 
Francisco falou que aquela terra toda era deles e passou a citar uma série de 
nomes do local que eram do idioma guarani. E continuou afirmando que se 
alguém era dono da terra eram eles (ou melhor Nhanderú, o Criador) e não 
outras pessoas e, portanto, tinha direito a terra sim. E continuou seu discurso 
de primazia do direito de seu povo e, finalizando, que só queria um cantinho 
para poder viver. O prefeito ouvindo o discurso em determinado momento 
irritou-se e demonstrou sua irritação. Nesse momento, Francisco começou a 
rir, o que irritou mais ainda o prefeito. Pedimos para Francisco sair um pouco 
da reunião e, ao sair da sala, ele comentou: “Seu fulano, ganhei a terra! Como 
pode uma autoridade ficar braba! Ele perdeu e eu ganhei a terra para nós!”. 
Como explicar para Francisco que não era assim que o branco pensava? Que as 
autoridades brancas ficavam brabas mesmo e se achavam no direito de assim 
serem. Difícil, mas aos poucos Francisco compreendeu. Uma certa amargura 
tomou conta de Francisco. 

Mesmo assim se conseguiu um pedaço de terra para o grupo viver, um 
local pequeno, mas com um pouco de mato, alguma caça, um riachinho. Dava 
para uma morada temporária. Conseguiu-se algumas lonas de plástico pre-
to e foram levados para a terra. Lá fizeram barracas. E nada de construção 
de casa. Passaram-se algumas semanas e nada. E alguns associados da ANAÍ 
preocupados com o rótulo de vagabundos dado aos Mbyá. “O que vão pensar 
as pessoas que ajudaram? Esses índios tinham que fazer logo as casas. Parece 
que não gostaram da terra!”.

A realidade era outra. Convivendo um pouco com o grupo se soube que 
toda a atenção estava voltada para a construção da casa de reza (Opy). O xamã 
ia para o mato e estava “conversando” com as árvores que lá estavam à procura 
das certas para a construção. Só depois desse reconhecimento e da permissão 
das árvores é que foi construída a Opy. Depois disso, rapidamente foram cons-
truídas as casas das famílias.
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Outro grupo, liderado por Aparício, tinha conseguido uma área de terra 
em Maquiné, por volta de 1978. Como a área era pública e havia terras devo-
lutas houve uma proposta de torná-la uma área demarcada. Até já havia acon-
tecido um episódio de invasão de gado nas roças de milho dos Mbyá que lá 
estavam. Houve uma reunião dos representantes da prefeitura, Funai e outros 
poderes públicos com as lideranças indígenas. As lideranças Mbyá não aceita-
vam de maneira alguma uma demarcação de terras, de colocação de cerca ou 
mesmo de marcos delimitando a área. Afirmavam categoricamente: essa terra 
é de Deus, não pode ser demarcada, não pode ter cerca, não é assim nosso 
modo de ser. Único consenso possível, demarcar no papel, segundo acordo 
com a prefeitura e Funai, mas não colocar cerca ou marcos. A demarcação 
seria algo para os não indígenas.

Atualmente é difícil se ter esse tipo de comportamento. As novas gera-
ções estão compreendendo que é essencial manter as áreas que forem possí-
veis. E passa a ser obrigatório aceitar a demarcação de um tal de território. E 
nesse território inicia-se uma nova discussão. Como sobreviver nesse mundo, 
nesse território? Tudo é território… Território quer dizer terra fixa, quer dizer 
que a mobilidade fica difícil. Significa sedentarismo? Por outro lado, como 
compreender que tenho que dizer em que local nasci? Nasci em um grupo, 
que uma hora estava no Paraguai e na outra semana estava no Brasil. É cir-
cunstancial o local. Então porque é crime ter dois documentos. Um do Brasil 
e outro do Paraguai? Isso é coisa que os juruá querem. Então como explicar 
para os antigos que tu nasceste em um território, em uma cidade e não em uma 
família? O que é mais importante? Uma referência espacial ou uma referência 
familiar?

Então vem a questão: como sobreviver nesse momento? Os Mbyá não 
são um povo de mercadores, então que profissão podem ter? E se não são 
mercadores, a forma como vivem no entorno vira agressão. Volta a reflexão 
de Francisco Timótio: “os juruá nos pegaram pelo estômago, agora temos que 
trabalhar para comer e não podemos mais rezar como rezávamos. Com isso 
nossos Deuses nos esquecem, pois não rezamos mais para eles! Não podemos 
mais proteger a terra e os juruá cada vez comem mais ela.”.

Uma das provas do confinamento é que se a terra onde vivemos pos-
sui riquezas essa não são nossas, são dos juruá, do governo. Não parece um 
sistema feudal? Se queremos desenvolver um projeto, como por exemplo, de 
agrofloresta, temos que ter autorização. Mais uma prova que nos tiraram a 
terra! Então, por que não nos pagam, por exemplo, pela manutenção das nas-
centes de rios que levam as cidades a terem água? Somos muitas vezes nós que 
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cuidamos delas. E vejam, se mantemos as matas e florestas contribuímos com 
a diminuição da poluição, ajudamos na conservação da terra, preservamos o 
meio-ambiente. Aí o governo quer que os outros países paguem ao Brasil os 
tais créditos de carbono. Se os povos indígenas são os responsáveis pela maio-
ria das florestas preservadas no país, esse dinheiro deveria ser repartido com 
os povos indígenas e não ficar somente com o governo. Isso não é justo? 

Em nosso Nhandereko existia um sistema de saúde que ia desde a pro-
moção da saúde até a prevenção e o tratamento de doenças. Esses ensinamen-
tos ficam difíceis de seguir, pois ele iniciava com uma dieta equilibrada, mas 
para isso existe a necessidade de terra adequada ao cultivo de nossas sementes 
tradicionais. Junto com isso, era e é na floresta e na mata que se buscavam 
plantas medicinais para uso em prevenção e tratamento de doenças. Esse co-
nhecimento está a se perder nos dias atuais. Nessa situação criou-se uma de-
pendência muito grande do sistema de saúde ocidental, pois a promoção da 
saúde e prevenção de doenças ficou prejudicada, além de agora também ter-
mos as doenças dos juruá. É necessário que os Mbyá sejam os protagonistas da 
manutenção desses conhecimentos. Para isso, uma nova geração se empenha 
na obtenção do conhecimento sobre tecnologias de mídias audiovisuais, para 
que possamos registrar conforme nossa forma de ser – manter a oralidade das 
tradições.

Existe a constatação: não temos mais o nosso “território” sem frontei-
ras! Existe uma opressão para aceitar esses novos territórios na concepção dos 
juruá! De certa forma temos que nos adaptar a essa agressão sofrida, caso con-
trário não conseguiremos sobreviver. Nosso Nhandereko vai se adaptando a 
essa nova situação, mas sem perder nosso objetivo maior como povo, como 
comunidade! 

Temos que manter e vigiar as terras em que vivemos atualmente e recon-
quistar os locais em que nossos antepassados viviam. Nessas áreas temos que 
utilizar os conhecimentos que são compatíveis com nosso Nhandereko, como a 
agroecologia e a agrofloresta. Temos que junto com isso preservar ao máximo 
nossas sementes tradicionais. Nossas lideranças e nossos filhos devem apro-
veitar a política de cotas nas universidades para aprender esses conhecimentos 
necessários ao Bem Viver. Mas é necessário que esses novos conhecimentos 
sejam ressignificados dentro de nossa cultura. As tecnologias podem e devem 
ser utilizadas, mas sempre dentro de uma compreensão de nossa cultura, sem 
ir contra o Bem Viver da comunidade. O engraçado é que quando utilizamos 
uma tecnologia, como o celular, a agrofloresta, os juruá já nos criticam, dizen-
do que queremos ser brancos. 
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Temos que também nas escolas em terras indígenas ficarmos atentos 
com o que é ensinado. Os professores Mbyá devem ensinar a verdade sobre a 
questão do território – a invasão e posse pelos juruá do legado do Criador para 
os povos da terra. Nosso Nhandereko deve ser ensinado por meio de nossos 
métodos de ensino e não pelo método dos juruá. 

Uma contextualização dos conhecimentos dos juruá também deve ser 
ensinada e a meditação sobre esses fatos deve ser enfatizada: o contraste no 
objetivo de vida. Eles invadiram e não descobriram, eles inventaram as frontei-
ras, segundo sua visão de mundo. Nosso propósito é outro: o desenvolvimento 
como pessoa, espiritual e físico, a busca do Bem Viver e não a acumulação de 
bens materiais. Para isso temos que manter a terra viva, despoluída, bela e dan-
do oportunidade para que os seres possam viver nela. Então, que se compreen-
da: território não existe para os Mbyá! Existe Yvy rupá! Território é opressor, 
pois está vinculado a alguém ter propriedade sobre a terra e, de certa forma, 
sobre as outras pessoas, mesmo parecendo que elas têm liberdade! 
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A última morada dos pés feitos de terra: construção de um 
mundo Mbya no antropoceno espetacular

Carmem Lúcia Thomas Guardiola
Timóteo Karai Mirim

Figura 1 – Timóteo fabricando tambor Mbya no  
território retomado na Ponta do Arado 

 
Fonte: Roberto Liebgott.

Os Mbya

Sou Mbya Guarani. Aqui são todos Mbya em Porto Alegre. Nós Guarani 
temos uma língua, uma reza, palavra antiga, nunca perdemos. Nossos tatara-
vós antigos antes dos portugueses eles falam e cantam, tudo isso nós temos até 
agora.
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Mbya é mais novo que viemos pra cá, depois de muito tempo. População 
mais nova, mais criança. Nosso tataravô antes de 1500 já existiam aqui no 
Brasil, mas depois de muito tempo que nós viemos pra cá mais novo. Mais 
de 2000 anos que os Guarani Mbya existem aqui no Brasil, depois que vieram 
os espanhóis, mas já tinha muito Guarani aqui. Nosso território vai até Porto 
Seguro, no Brasil.

Mbya vão dizer que é outra pessoa, quando chegam, da mesma nação 
mas não conheciam, é a primeira vez que conhecem como novato, aí é Mbya, 
pensam: “será Mbya que vieram, será que não Guarani também?”. Por que mui-
to tempo parente não conhece mais, mas aí alcançou, pensa que é estranho, 
mas não é. Os Mbya, todos vieram do Paraguai. Por aqui muita gente Guarani, 
Porto Seguro, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Florianópolis, tudo 
cheio de Guarani antigo. Guarani novo vieram do Paraguai. Nhanderu Mirim, 
os jesuítas, vieram do Paraguai. Mas pra nós não está dividido, Paraguai, 
Argentina, Bolívia era tudo um país só pra nós, aí vieram os portugueses e 
espanhóis, os brancos que dividiram, os brancos que inventaram. Muitos anos 
viveram aqui os Guarani antigo, por isso fizeram Tape do Paraguai que passa 
por Porto Seguro, Peru, México. Gaberu (Peabiru) é o caminho que fizeram, a 
estrada que vai até no Peru e Bolívia.

Antes dos brancos passam muitos Guarani pra cá, não parava e os Mbya 
Guarani seguiram a trilha do Paraguai pra cá e vieram. Nunca trataram mal os 
brancos, conversavam e tratavam bem, os brancos que mataram todos. Guarani 
antigo reza muito, Guarani é rezador, e nós consideramos como Nhanderu 
Mirim os que vieram e fizeram ruína por toda parte e foram atravessar o mar, 
não ficaram por aqui. Antes dos kesuitas tantas pessoas que atravessam o mar, 
depois que chegam os kesuitas quase não conseguem mais, só um pouco, umas 
150 lá de São Miguel das Missões e de Peruíbe em São Paulo. Outro lado do 
mar onde moram nosso deus Tupã e Karai. Passam lá várias pessoas que nós 
chamamos de Nhanderu Mirim, para Yvy marã e’y (terra sem males).

Era uma só terra Nhanderu Yvy Rupa.
Outros Guarani, Paï é Tupi Guarani é nosso tronco como nós fala mes-

ma língua, Xiripa fala um pouquinho diferente, mas nós entendemos também, 
outra naçãozinha, mas nós entendemos, chama Guarani Xiripa. Nós nos en-
tendemos com Kaiowa, Nhandeva, Ava guarani, Xiripa. Nhanderu Yvy Rupa 
é Mbya Guarani. Primeiramente era pra cá antes de portugueses, vieram do 
Paraguai e iam até Porto Seguro. A gente queria conhecer tudo e a gente an-
dava por toda parte, ponta a ponta, lugares onde antigamente tinha Guarani 
andava tudo aldeia guarani, mostra para os mais novos Palmeira das Missões, 
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Cruz Alta, Carazinho, Lagoa Vermelha, Santa Rosa, Passo Fundo, Erexim, 
Candelária…

Por isso não tinha aldeia. Nossos avós queriam conhecer, como antiga-
mente, reza muito e atravessa o mar. Aprendemos para saber, é nosso estudo, 
estudando não é como branco com papel, só um lugar pode estudar pra saber 
tudo. Nós aprendemos estudando por isso tô sabendo do lugar, jeguatá (cami-
nhada guarani) é conhecer é estudo do Guarani. É nosso estudo porque não 
vamos escrever e fazer mapa, então temos que conhecer de ponta a ponta.

O mato era cidade para nós, ficávamos à vontade de andar, subir, correr, 
tomar banho, caçando.

Reproduzindo o caminhar livre de seus ancestrais

Me lembrei de coisas antigas que meu pai contou e nunca esqueci. Os 
mais velhos que decidiam: agora nós vamos caminhar, vamos conhecer lá na-
quele lugar, onde viveu nosso passado, nosso parente e caminhavam junto. 
Ele sabe. Meu pai nasceu perto de Santa Rosa, perto da cidade de Horizontina 
na cascata do Buricá. Meu pai se criou lá, nasceu em 1908. Disse que lá tinha 
uma aldeia com muitas pessoas, mais de 120 casas. Tinha o cacique Lourenço 
Benites. Muita gente caminhava junto, 200 pessoas, vários parentes, xonda-
ros (guerreiros, protetores), yvyrá’i ja (xamã rezador, cantador, curador e no-
meador), karai (rezador, curador), todos juntos, tinha muitos. Na época tinha 
muito mato, bichos, peixes e a gente não se apertava, tinha todas as comidas, 
remédios para doenças, mas Guarani antigo mesmo não tem quase doença, 
vivia tranquilo, a comida da natureza não faz mal. Água limpinha, não é como 
agora, toda a água era limpa ainda. 

Meu pai saiu da Guarita em 1942 e viajou para Santa Catarina e Rio de 
Janeiro e voltou para Guarita, lá casou com minha mãe e vieram pra Viamão. 
Guarita era lugar que ficava muito Guarani. Antigamente Guarani não sofria, 
tinha comida à vontade, pesca, mel. Por isso Guarani nunca fizeram colônia, 
em alguma parte kokué (roça), e em algum lugar fica 4 anos, depois vai em 
outro lugar e cresce de novo, o mato vai crescendo. 

Se chega no lugar na época de plantação, fica ali e colhe, se não ele cami-
nha por toda parte. Planta, colhe e vai embora, três meses ou 6 leva pra colher 
planta. Caminhavam e quando chegava a época de plantar iam para um lugar 
que desse para plantar, onde os Guarani plantavam. Celestino, meu avô, viveu 
em 1930 em Chapecó. Na época muito Guarani morava lá. Caminhavam por 
toda parte, Paraná, Barracão, para caçar, fazer aldeia. De Santa Rosa, meus 
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parentes em 1922/25 por aí, saíram de lá até Porto Seguro a pé fazendo cami-
nhada do Guarani na estrada antiga dos Guarani tape porã (caminho bom, 
caminho certo), que os brancos chamam de Peabiru. Mas para lá morreram 
todos. Meu pai e minha mãe andavam muito mesmo antes de eu nascer, meu 
avô andava muito, nesta época era tudo estradinha de chão. Andavam pelo 
mato, pela estrada e assim iam, conheciam tudo, tudo! Meu avô contava que 
conheceu Campo Erê (fronteira oeste de SC-PR), caminhava naquele campo 
grandão, por Ponta Grossa, ele andava lá também. Do lado de Ponta Grossa 
tinha aldeia antiga. Eu me lembrei até 1977 com 12 anos eu andava, caçava 
com meu pai com mondéu (armadilha para animais de pequeno porte), flecha 
e cachorro, tirava mel. Qualquer tipo de armação eu sei fazer até agora. O 
cachorro bom corria atrás do porco do mato, anta ele vai atrás, caía na água e 
nós matávamos. 

Com os Guarani, tudo ficava bem, meu avô diz que andava de tangui-
nha. Meu avô, na época de Getúlio Vargas, diz que outros índios sofreram 
muito, mas Guarani não. Na época de Getúlio Vargas, pegaram os índios como 
exército, mandaram trabalhar, faziam trabalhar como escravos, assim conta-
ram para mim. Mas para Guarani nunca aconteceu isso, através de nosso cria-
dor, nós nos protegemos e não acontece como com outros índios, ele falou 
tudo isso para mim. Nós agradecemos nosso deus.

Ali em Viamão, perto de Viamão, onde tem um riozinho, ali é meu lugar 
que eu nasci do ladinho do rio. Por isso que meu lugar. Dali meu pai cami-
nhava lá para a divisa perto do Uruguai. Na época não tinha muita cidade, e 
os brancos tratavam bem. Faziam peneira, balainho, vendiam, trocavam por 
alguma coisa. Não tinha aldeia em Viamão, naquela época éramos mais livres, 
a gente caminhava para conhecer mesmo. Guarani gosta de caminhar, porque 
é livre. Fiquei até 4 meses depois que eu nasci naquele lugar.
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Figura 2 – Crianças Mbya brincam na praia da Ponta do Arado,  
território Mbya retomado. 

 
Fonte: Roberto Liebgott.

Primeira lembrança de caminhada, eu tinha 7 ou 8 anos, mais ou me-
nos, fui pra Ijuí. Estavam meu vô, minha avó, mãe da minha mãe, minha tia, 
tio da família da minha mãe, caminhavam mais de trinta pessoas. Cada um 
fazia uma coisa, pegava mel, algum pescava, quando ficava 2 ou 3 meses, outro 
fazia armação pra pegar bichinho, o mondéu (armadilha) pra pegar porco do 
mato (ta’y tetu), javali (koxi).

Depois ele foi lá para Aceguá, caminhando pela estrada ou indo direto 
pelas fazendas, os fazendeiros não proibiam, pela estrada e alguma parte pelo 
mato. Fomos para Guarita, toda a família, mais de 35 pessoas, tios, tias, avó, 
irmãos, primos. Juntos caminhávamos. E onde tem sanga a gente faz o fogo, 
pesca, vai para o mato. As casas com folha de coqueiro, pindó (palmeira jeri-
vá). Cada família faz casinha. As casinhas eram de tronco de árvore e folha de 
palmeira. Ficava no mínimo 15 ou 20 dias em cada lugar, assim que era nosso 
jeito, Guarani. Saía de Viamão e para chegar em Aceguá levava tempo! Por isso 
conhecemos tudo. Em Aceguá tem rio bem bonzinho, e a gente fica tempo lá, 
mais ou menos 5 meses. Não tinha parente, íamos para conhecer. Assim que 
nós vivíamos, a gente gostava de ver lugar bonito, porque antigamente a gente 
considerava tudo nosso e queria conhecer de ponta a ponta.

Aceguá (poço, beira é um barranco meio alto) tinha mais campo, com 
pedaço de matinho com kuati (quati), macaco, mico. Quando caminhávamos, 
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sabíamos onde teve Guarani, porque antigamente os Guarani usavam todo Rio 
Grande do Sul, onde tinha aldeia antiga, eles sabiam, onde parente morava.

Depois nós viemos para perto de Pelotas, ali fizeram plantação também, 
milho apenas aquele bem pequenininho, o avaxi tim (milho branquinho), 
avaxi parai (aquele pintadinho de preto, vermelhinho), a gente colhe tudo e 
vai para perto de Ponte Ricardo do lado de Maciel, lugar de Guarani também, 
ali fizeram plantação de novo. Ponte Ricardo ficaram mais ou menos 8 meses, 
ali tem rio bem bom para pescar, então demora mais para ficar. Em Maciel, 
fizeram plantação e ficaram um ano mais ou menos. Lembro que minha avó 
contava isso, eu lembrei.

De Maciel viemos pra Canguçu, ali tem rio também, 7 meses mais ou 
menos. Depois em Pacheca, onde não tinha morador, Camaquã. Aí fomos 
onde tem aldeia mais antiga ali, na Guarita em Erval Seco, pela estrada que 
na época era de chão, não era como agora, era pouca pessoa, pouco caminhão 
que passava, mas caçava à vontade, dormia na estrada e levava meses para che-
gar lá, aldeia muito antiga. Da Guarita fomos para Chapecó, ali também tinha 
parentada, ali aldeia antiga, Limeira, também de onde saem para caminhar. 
Às vezes caminhávamos 15 dias sem parar. Em época de plantação, ficávamos 
mais tempo. Carregava água no porongo (yrayru), cada um com seu porongo. 
Carregava comidinha, avaxi kui (milho vermelho), rorá (farofa de amendoim 
com milho), mbojapé (um tipo de pão de formato achatado) de farinha no 
ajaka (cesto). A mulher carregava o maior com comida, a menina também 
carregava. A gente não se incomodava, livremente a gente andava.

Saímos de Tenente Portela e fomos para o Paraná, passamos por 
Itapiranga, toda a família. Depois caminhamos por aquela estrada que passa 
por linha Beca. Viajamos mais umas semanas e chegamos em Diadema, Xaxim 
(Cedrinho, Marmeleiro) e na última cidade, Dionísio Cerqueira, em Santa 
Catarina, que fica do lado de Barracão, que já é Paraná, depois de 4 dias che-
gamos em São Miguel do Oeste. Dali nós chegamos no Paraná, São Francisco, 
Santo Antônio do Sudoeste. Levamos mais de dois meses de Tenente Portela até 
o Paraná, em Capanema. Sempre caminhando por beira de estrada. Saímos da 
Guarita para o Paraná para conhecer o rio Iguaçu, porque é num lugar antigo 
que Guarani morava, beira de rio, Cataratas e Missiones era lugar de Guarani, 
meu pai contava, hoje Parque Nacional. Ficamos na beira do rio Iguaçu, perto 
do Porto Peão, tem barco que passa no outro lado do rio Iguaçu, a estrada que 
vai para foz do Iguaçu, na época era pelo meio do mato, do parque nacional.

Perto do rio Santo Antônio, em Iguaçu, um rio de mais ou menos 60 
metros de largura, ali fizemos plantação, no mato, na beira do rio. Plantamos, 
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a cada ano que chega, nossas sementes pra não acabar, milho branco, man-
dió (aipim), jety (batata doce), comandá (feijão), 3 meses depois colhe, guarda 
e sai. Barracão, Mato Preto, Cascavel, aldeia Jacutinga na região do Iguaçu, 
São Miguel do Sudoeste / Campo Mourão / Santo Antonio do Sudoeste / São 
Francisco / São Miguel do Oeste / Santa Cruz / Santa Helena / Groenlândia e 
Capanema, por tudo nós andamos.

Em Uruguaiana, lá tinha aldeia, agora é terra indígena, no rio Mbaa 
ficamos 6 meses, e plantei milho e jety (batata doce), leva 3 ou 4 meses e mais 
2 ou 3 pra tirar a espiga. De Uruguaiana partimos para Santiago, Quaraí. Desta 
região fomos para Porto Alegre com passagens de trem doadas pelo prefeito de 
Santana do Livramento. Em Porto Alegre, conseguimos passagem de ônibus 
pra Barra do Ouro, onde fizemos aldeia porque tinha lugar pra plantar, o pre-
feito cedeu um pedaço de terra e lá ficamos 4 anos. No ano de 1986, chegamos 
no bairro de Viamão, Cantagalo.

Nós que fizemos a primeira aldeia ali, nós que brigamos, meu cunhado 
Augusto falava melhor português, ele que falou com pessoal de Viamão, mas 
foi difícil, ficamos 4 anos. Meu avô falou: – aqui tu fica 4 anos e vai pra Santa 
Catarina, e nós saímos. Em 1990 chegamos em Palhoça, Santa Catarina. 

Perto da cidade ficamos 3 anos na beira da estrada, fizemos barraqui-
nho, pedimos para os colonos e eles nos deram um pedacinho de terra para 
plantação. A universidade federal nos conheceu e conseguiu terras que foram 
dadas pela justiça, 4 hectares em Maciambu, fizemos aldeia. Ali perto tem o 
Morro dos Cavalos, ali nós entramos em 1995 e começamos a fazer aldeia, 
morei 4 anos. Eu fui primeiro com minha primeira esposa, Juliana, filha do 
Gregorio e da Maria, que conheci no Cantagalo, ela veio da Guarita. Com ela 
tive um gurizinho que morreu bem novo. Minha família ficou em Maciambu, 
e eu no Morro dos Cavalos. Chegou Guarani de São Paulo, Chapecó pro Morro 
dos Cavalos.

Meu vô me contava também, sabia tudo, não sabia falar português, sa-
bia tudo através de nosso deus, como fizeram o mundo, como fizeram tudo 
isso. Por que a guerra acontece. Contou tudinho para mim. Tinha opy (casa 
de canto, cura, nomeação das crianças) na Guarita, depois caminhava e vol-
tava. Na estrada, no oká (terreiro, pátio das casas das famílias extensas) e na 
opy também sempre rezava, sentava e rezava, dançava, dava nome pra criança, 
curava, falava com espíritos dos bichos, pedra, água, árvore, todos que tinham. 
Celestino Wera Mirim, todo mundo sabia antigamente, era Yvyraijá Mirin 
(xamã). Karai (sábio, rezador) não pode tocar no sangue, tem que cozinhar 
para ele. Tem que curar crianças e adultos com as mãos, não pode matar nem 
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tocar no sangue senão perde força. Eu, faz tempo que não quero caçar. Nós, 
Guarani, sentimos assim, bichinho também tem sentido, ele também não quer 
morrer, igual como a gente. Então não poderia fazer mal. Há 22 anos que não 
caço mais nada. Não mato mais galinha, tatu e nem passarinho. Através do 
espírito a gente sabe, “agora você não faz mais isso”.

O oreramoi (nosso avô, sábio) não podia comer todo tipo, só os lamba-
rizinhos, e a maior carne que poderia comer era a de porco do mato sem sal, 
e nhanderamo opygua (nosso velhinho dono da opy) não pode caçar nenhum 
bichinho, não pode sangrar nenhum bicho, nem formiga. Ele é uma pessoa 
muito inteligente e sagrada, não pode matar. Por isso que ele faz cura, coloca 
assim a mãozinha onde a pessoa sente dor, ele vai sentir e a dor vai sumir. 
Nhanderamoi não tem poder se matar. Antigamente tínhamos rezadores po-
derosos que entendiam qualquer nação, a palavra de qualquer nação, falavam 
com bichos antigamente, com a cobrona grande – “nós vamos andar por aqui 
e você não faz nada”-, falavam com tigre. Com onça bem grandona, a jaguare-
tê, eles conversavam e diziam “aqui nós vamos ficar e você não faz nada”. Em 
cada aldeia tinha um, dois karai (sábio curador), kunha karai (mulher sábia, 
curadora), yvyiraija (xamã) eles falavam com animais, com espírito da pedra, 
com espírito da água e com índios bravos que matam as pessoas (outras etnias 
pra eles é como bichinhos, e então matam e comem). 

Tudo tem espírito. Aqui nós conversamos com espírito da água, pedra, 
mato e também passamos para Nhanderu para conversar, pra deixar Guarani 
andar livre. Pra nós, espírito da água, espírito da pedra, tudo passamos pra 
Nhanderu, pra nos deixar viver tranquilos, não ficar contra a gente. Assim que 
nós rezamos. Às vezes falamos com eles, mas sempre passamos pra Nhanderu. 
Eu falo às vezes, chego falando: nós vivemos aqui, nós respeitamos vocês e vo-
cês também poderiam nos respeitar, porque nós somos filhos de deus. Água e 
pedra foi Nhanderu que fez e vocês também, como a gente, têm espírito, vocês 
entendem nossa língua.

O itinerante no antropoceno

Meu pai entrava muito no mato, quase não ia na cidade, aí escapava. 
Vi coisas no Paraná, mas a gente não se entregava, meu pai dizia, “nós vamos 
viver como nós queremos!”. Ele falava muito bem português e não nos entre-
gamos e continuamos, diziam que não podíamos andar de pé no chão e meu 
pai dizia, “você não pode dizer estas coisas, nós vamos andar do nosso jeito 
mesmo”. Enfrentava mas levava com tranquilidade até morrer com 79 anos.
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Eu fiz demarcação da terra, quando cheguei lá no Morro dos Cavalos. 
Lá tinha Guarani cruzado com branco então não parecia aldeia, eram 4 famí-
lias. Eu cheguei em 1995, eu e minha mulher. Eu peguei e mandei demarcar 
121 hectares aí vieram, quando foram demarcar Leonardo entrou e disse que 
não ia aceitar porque eu demarquei muito pequeno. Aí ficou quase 20 anos e 
não conseguem os 800 e poucos hectares. A de 121 hectares tá demarcada. Eu 
pedi pouco pra não conflitar tanto, eu pedi pra FUNAI. Lugar muito bonito, 
mas chegaram mais pessoas, Leonardo disse que era muito pequeno e queria 
mais. Eu era cacique lá, ficamos 5 anos. Aí fomos pra Imaruí, tinha minha tia, 
meu cunhado. Por causa do gasoduto, mandamos comprar aquele pedaço pelo 
DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte). Um pouco 
também, mas tão bonito, 70 hectares, 27 famílias. Quando cheguei o Augusto 
entregou o posto de cacique pra mim. Fiquei 7 anos. Depois de 7 anos o DNIT 
ia dar, aí dissemos que a terra era muito pequena pra nós, mas ali não tinha 
terra com documento certo, porque tinha que ser título público. Nós trabalha-
mos, trabalhamos, mas não achamos terra. Aí a FUNAI encontrou no Morro 
da Palha. Lá eu fiquei quase 10 anos. Aí eu mudei pra lá. Lá trabalhamos e 
conseguimos, Ibiguaçu, perto de Tijuca. Mas o pessoal tomava muita bebida, 
muito baile. Tinha meu irmão, meu primo, que gostam de tomar cerveja, ani-
versário. Aí eu falei, não tô gostando disso, eu quero aldeia guarani. Eu não 
quero isso na aldeia, pra mim isso é doença.

Eu tinha uma opyzinha pequena, só eu. Então eu falei, não quero brigar 
com parentada, fiquem à vontade, eu vou sair. Meu trabalho é só isso, rezar…
vou procurar lugarzinho. Aí eu vim pra cá, Jacuí, na aldeia do meu primo, 
porque tinha opy boa. Vim pra rezar, pra saber onde que tem lugar, onde pode 
entrar… fiz reza lá um ano. 

Do Morro da Palha já fui pra toda parte, pra Ubatuba, Jaraguá, Silveira, 
conversei com pajé; eu quero conseguir aldeia, vou rezar pra isso, eu vim 
pra rezar. Todos pajés diziam pra mim, vai conseguir o que você quer. Aí fui 
na Argentina, San Ignacio, Trescientos, San Pedro ali perto, Palmito, Porto 
Soberbo, perto de Itapiranga na aldeia Piriri. Antes de vir pra cá caminhava 
por toda parte. Em San Ignacio rezamos com karai. Fui no Paraguai também, 
conheci vários karai. Em Assunção o CTI (Centro de Trabalho Indigenista) or-
ganizou reunião e a gente se reuniu ali, karai da Argentina e Paraguai, Guarani 
de toda parte do Paraguai e Argentina: Jukeri, Ka’arapo, Ka’aty, Ka’aty Mirim, 
Kurupay, Varoça, Tajekarë, Pindo ju, Akaray, Akaray Mirim. Conversamos 
sobre nossa cultura, nossa reza, pra continuar, terra toda nossa, Paraguai, 
Argentina, Brasil. Eu continuo minha reza, em pé, com confiança em quem 
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fez o mundo, então eu tô no meu coração, consideramos sempre que a terra 
é dele, o mato que tinha aí é dele, a água deus quem fez, então dono é nosso 
deus, mas população não sabe, Estado, governos, empresários, que tudo isso é 
nosso. Apenas emprestaram pros brancos usarem, qualquer coisa deus que vai 
fazer nesse mundo.

No Paraguai fui visitar aldeia Kurupay ty, porque lá nasceram meu avô 
(Celestino) e de lá vieram fazer aldeia em Santa Rosa, aí que meu pai nasceu. 
Não fiquei porque lá tá diferente, aldeia que é matinho, depois só campo, cam-
po. Os brancos terminaram com o mato, a maioria terra muito plana, entrou 
máquina de todas nações, alemão, polaco, japonês, francês, brasileiro, tantos!! 
Do Paraguai fui pra Argentina ver como estão lá os Guarani, como está cada 
aldeia, falam igual como nós Guarani, reza igual ou esqueceu? Tudo isso pra 
saber que eu caminho. Alguns no Paraguai continuam como Guarani, sempre. 
Na Argentina, um pouco diferente, usam muito espanhol, o mais novo fala 
muito espanhol. Nos juntamos pra saber como está cada Estado, aqui no Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória. No 
Paraná, que usa mais a língua de antigamente, Palmeirinha, Itapiti, Dourado, 
fala igual como antigamente.

Cada dia nós fazemos reunião, importante nossa reza e nossa cultura, 
é mais importante para nós, para mim, né. Por isso eu tô até agora, minha 
palavra é minha reza, eu tenho, não vou jogar fora, meu direito também não 
vou jogar fora. Eu tô pensando dia e noite, dia e noite eu quero reservar nossa 
cultura, nossa reza, nossa palavra, sempre no caminho. De Santa Catarina fui 
5 vezes para o Espírito Santo. Gostava de lá porque tinha o João dos Santos, 
Maria Candelária. Candelária, parente minha, eu chamava de minha avó. Ela 
morreu, mas só que ossinho dela não fica, leva. E João dos Santos também, 
ficou 3 meses, e Nhanderu levou os ossinhos dele. Tá lá agora João Carvalho, 
velhinho, ele trabalha sobre nosso direito, reza muito, lá tenho um primo tam-
bém, Antoninho também tava lá, ele trabalha nosso direito todo, ele conhe-
ce França, Noruega. Conheci um primo também do lado do meu pai, Marco 
Tupã, que trabalha com o presidente da Comissão Yvy Rupa, o pai dele, Altino, 
que mora em Ubatuba. Só em Morro Taparaó que não fui, MG, outro primo 
tá lá, um dia quero ir lá.

Ir de corpo iam muitas pessoas, agora não conseguem mais, mas al-
gumas vão conseguir de novo, mas por enquanto é difícil porque não tem 
mais aldeia boa como antigamente, branco chega, incomoda, antes Guarani 
só rezava, ninguém incomodava aí conseguiam. Caminhava por tudo, fazia 
casinha de papelão, em algum lugar conseguia folha de coqueiro, caminhava 
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de chão com folha, depois morreu tudo e não queria mais caminhar como 
sempre. Agora não tem mais como antigamente, não poderia caminhar mais. 
Ficou muito difícil, nem no interior tinha mais como, todo mundo parou, 85 
por aí já parou tudo, não dá mais. Agora Guarani não pode ficar mais pela 
estrada, tem que ficar na aldeia, proibiram de andar pela estrada, no municí-
pio, na cidade pode ficar mas tem que marcar dia certinho, depois temos que 
ir na aldeia. Qualquer lugar tem aldeia, então não pode ficar mais, tudo isso 
os brancos fizeram. Agora não pode mais se esconder no mato, pode chegar 
num Parque Estadual, em Marau, aqui no Rio Grande, tinha, lá em Itaimbé 
tinha, em Canela tinha, perto de Três Passos tinha Parque Nacional. Perto de 
Uruguaiana tem, mas quando chega ali perto, branco já tinha medo, vai entrar 
Guarani, e temos que mandar tirar tudo! Não nos deixa tranquilos! Só dono 
cuida, se entrar ali, vai mandar exército, vai tirar tudo. Então nós ficamos as-
sim, sofremos né. Onde tem mato que aparece Guarani, é nosso.

Os brancos estragaram tudo, mesmo. Brigaram por causa de nossa pala-
vra e por causa de nossa reza. Os espanhóis não valorizavam nossa reza, diziam 
que não vale, que tem que rezar como eles, aí saiu guerra. Porque Guarani não 
quer entregar a reza dele, não quer entregar a cultura para os brancos, por isso 
que briga, não é por causa de… Guarani não trata mal os brancos. Aprende 
com eles durante muito tempo, jesuíta aprende com Guarani. Português e es-
panhol chegaram, não tinham nada, não sabiam nada e aprenderam com a 
gente, a gente planta, nós temos isso, tudo isso… aprenderam tudo, depois 
acabaram com Guarani. Depois de muito tempo, não vieram prá cá Guarani 
de lá do Paraguai. Em 1908, 1905 aí chegaram de novo aqui, no Rio Grande do 
Sul, e ficou aldeia no Santa Rosa, começaram em 1905, entraram de novo perto 
do Salto do Buricá, fizeram aldeia grande. Mas em 1920 chegaram os alemães 
de novo. Onde tinha aldeia grande, chegavam. 

Eu vou lutar mesmo. Aqui mesmo já pra mim é meu, ninguém vai tirar 
de mim porque eu tenho direito. Queriam saber quem que trouxe ali. Porque 
nós, Guarani, pra ter direito, nós sabemos porque sofremos e nunca esque-
cemos, sempre lembramos e passamos pra nosso deus, onde que tem lugar 
pra fazer aldeia? Então, através disso, nós sabemos. Sonho, nós sonhávamos, 
espírito conta pra gente onde que poderia ficar, onde que é nosso mesmo, en-
tão esse lugar, difícil sim, claro que dono não quer, mas esse lugar é nosso, nós 
sabemos. Não é só uma pessoa, todo karai sabe, através de espírito nosso, deus 
que conta. Nesta terra ninguém pode morar, deus não deixa acontecer condo-
mínio, não é pra acontecer isso aí. É meu, é nosso, ninguém vai tirar, já sabe 
que nós tamo ali, é dele, ele que vai dar força pra nós. 
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Figura 3 – Timóteo em seu território retomado na Ponta do Arado 

 
Fonte: Carmem Guardiola.

Ninguém vai tirar, vai ser muito difícil, eu não vou parar. Aqui no Estado 
também, pode ir lá no Tribunal Federal em Brasília. Nosso filho, ele que nasce 
aqui na nossa Terra, e vai querer em cima de nosso direito? Não! Presidente 
nasceu aqui na nossa terra, se criou na nossa terra, por que que eles vieram 
aqui, os brancos queriam tirar nosso direito. Ele se criou aqui na nossa terra! 
Quem criou essa pessoa? Nossa terra que criou! Agora vai em cima de nós 
sempre! Tem que enxergar como que tá ele, por que que ele tá aqui, quem que 
criou ele. E agora nosso irmão que eles são, se criou também nossa terra, então 
fica nosso irmão, não poderia ser nosso contrário! 

Não fico em qualquer aldeia. Eu quero montar aldeia pra saber mais do 
nhande reko (nosso jeito de viver) e do nhanderu reko (jeito de nosso deus). 
Pra saber com Nhanderu o que vai fazer daqui pra frente no nosso mundo. 
Queremos fazer aldeia pra olhar por nós, Nhanderu, por nosso parente, por 
nossas crianças, por nosso corpo, mas tem que ter aldeia guarani e tudo isso 
que através de Nhanderu trará força. Mas tem que ser aldeia guarani com opy, 
rezando, dançando cada dia.

Timóteo Karai Mirim, liderança e pensador Mbya Guarani.
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Figura 4 – Local onde se encontram os Mbya em  
sua retomada de território na Ponta do Arado 

 
Fonte: Carmem Guardiola.

Antropoceno “espetacular”

Envolvida e fortemente emocionada pelas reflexões de vida deste ho-
mem Mbya, compartilho com vocês parte de sua história que me foi contada 
por ele, Timóteo Karai Mirim; um homem que caminha e percorre seu mundo 
terrano, um homem rezador e de fala diferente, de fala boa. Seu mundo é e foi 
construído por seu criador Nhanderu, ele vive com o propósito de chegar na 
aldeia dos Nhanderu Mirim, para isso precisa continuar percorrendo por seu 
mundo livremente, com tudo que isto envolve, rezar como seus antepassados, 
como seus ancestrais.

Hoje precisa também de aldeia! 
Sob o mesmo sol, sobre a mesma terra, compartilho com Timóteo, há 

quase quatro anos, algumas vivências irrigadas de alegrias, medo, ansiedade, 
expectativas, sonhos, confiança, espera, esperança e indignação. Vivemos estas 
experiências em um mesmo planeta, mas construindo mundos diferentes, eu 
uma juruá (não indígena), ele um Mbya. Nossas histórias se conectam quando, 
em 15 de junho de 2018, com seus pertences, por via aquática, pelo lago rio 
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Guaíba, atracaram, na praia da antiga fazenda do Arado Velho, as famílias das 
lideranças Alexandre Acosta Kuaray, Basílio Kuaray e Timóteo Karai Mirim. 
Onde foi a fazenda do Arado Velho, foi e é território dos ancestrais destas 
lideranças Mbya e também de seus deuses. Este território está localizado na 
cidade de Porto Alegre, no bairro Belém Novo, antes propriedade, pelos mol-
des de posse de nossa sociedade branca, de Breno Caldas, hoje de investidores 
imobiliários da empresa Arado Empreendimentos Imobiliários Ltda. São 423 
hectares de mata, sítios arqueológicos pré-históricos, banhado, praia e animais 
nativos.

Disputas na retomada de territórios tradicionais dos povos indígenas 
contra o Estado, ou seja, contra o Estado moderno, positivista, que se mani-
festa numa lógica privatista; trazem, para a arena política, narrativas e dis-
cursos que revelam uma nova forma de fazer política, a cosmopolítica, que 
inclui outros elementos: a natureza, suas divindades, os seres não humanos e 
os extra-humanos, seres dos territórios e constitutivos de seus corpos e subje-
tividades. Demonstram seu modo relacional de conceber seu mundo, terranos 
intrinsecamente ligados à terra.

Na retomada da Ponta do Arado, o elemento indígena incrementa os 
já existentes conflitos entre moradores da comunidade, ambientalistas e em-
presários da construtora. A disputa pelo território é acirrada e desigual. Neste 
contexto, o conheci, bem como sua forma de se relacionar com o mundo, com 
seu mundo. Alicerçada em sua sabedoria e ponderação, assim como Timóteo, 
tenho me debruçado sobre questões como os seres e suas relações com a terra 
e com os outros seres nela existentes. Quando o escuto, vejo esta mesma terra 
como um corpo celeste, mas principalmente como substrato de vida.

Eu e ele, por nós mesmos, ambos somos humanos, somos duas formas 
diferentes de perceber e se conectar com a terra, para mim os outros são gru-
pos de humanos, humanos com alma, para ele, os outros são todos os corpos, 
seres que habitam sobre a terra e orbitam nela, todos com alma, onde terrá-
queos são todos habitantes do corpo celeste Terra, e terrano, aquele que no 
planeta está intrinsecamente ligado à terra, ele é principalmente caminhante 
sobre a terra e eu principalmente fixa a este planeta.

Seu corpo é do mato, sua relação com os outros seres se dá em pé de 
igualdade, acontecendo por uma economia simbólica de alta relacionalidade, 
pois a humanidade é uma condição, visto que os outros seres possuem pro-
priedades humanas. 

Na busca, na luta por territórios para que nas suas existências se fa-
çam Mbya, para viverem seu modo de ser, a política acontece com os outros 
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seres humanos, não humanos e extra-humanos, e atualmente estão incluídos 
os seres institucionais jurídicos de direito ocidental e também a sociedade da 
era do antropoceno. Sociedade esta que, além do valor sobrenatural colocado 
na mercadoria, apresenta uma ontologia calcada na transcendência, extrapo-
lando para a constituição de um mundo virtual baseado na imagem. Trago a 
qualificação de espetacular para o antropoceno, no sentido da promessa de um 
mundo de plena alegria, ilusão da felicidade em mundos sem substrato pal-
pável, onde se possa constituir corpos feitos de terra, nele existe uma intensa 
capacidade de destruir e construir novos mundos. A modernidade iluminada 
criou um paradoxo que não deu certo, no antropoceno, o negacionismo sobre 
a destruição da humanidade via esgotamento de recursos para manutenção da 
vida humana e a virtualização de seu mundo, trazem – diferentemente ao que 
acontece com o homem ocidental – para Timóteo mais preocupações referen-
tes à perpetuação de seus parentes na terra. Seus pés caminhantes livres, de um 
corpo feito deste substrato, lhe dão vital importância. 

Seguirão seus pés sendo feitos de terra, no antropoceno espetacular? 
Quem é este homem que procura uma aldeia na terra para continuar viven-
do seu modo de ser Mbya e poder ir para sua última morada com seu corpo 
intacto e viver na aldeia de seu criador? O que faz com que a lógica ocidental 
não o coopte? Hoje Timóteo vive feliz com a certeza de que onde está, na Ponta 
do Arado Velho, poderá construir uma opy para sua reza. Ele canta e fuma seu 
petyngua (cachimbo Mbya) olhando para o horizonte pensando na aldeia de 
Tupã, sua coragem se renova quando pensa em seus parentes e filhos alegres 
e cantando no oká, na roça onde irá plantar amendoim, mandioca, feijão, me-
lancia, batata doce, frutas para as crianças. Na espetacularidade, fica translú-
cida a ideia de conquistar a felicidade de forma transcendental do ocidente, 
dos terráqueos, e a forma terrana imanente de devir outros para ser eterno e 
perfeito, na terra. 

Concentro-me sobre mim e minhas ideias e sentimentos se deslocam 
em direção à sabedoria deste terrano, vejo diante de meus olhos um homem, 
um povo que sabe fortemente o que quer viver, sabe do que precisa para existir 
com plena alegria. Percebo que o devir presencialista imanente e o não dogma-
tismo relacional dos Mbya contrapõem-se à transcendência e à objetividade 
cartesiana dogmática do mundo ocidental. 

Ele existe, pois sua forma de existir escapa de nossa concepção de vida, 
seu caminhar vai desconstruindo lógicas em seu caminho!
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Figura 5 – Pés feitos de terra 

 
Fonte: Carmem Guardiola.

Timóteo continua, no mundo ilusório que o circunda, pisando firme 
com corpo erguido e seus pés feitos de Terra rumo a sua última morada, a 
aldeia de Nhanderu! 
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Já somos outros mundos possíveis, mas precisamos 
desarraigar o humano e o capital do centro do universo:  
Aupaba suí Possaûssub Nhe’enga, suí Ka’aeté T-Eté Anga 

(Territórios do Sonhar, Falar, das Matas, Corpos e Almas)

Casé Angatu

Îe’engara baiá Curuporã
Casé Angatu

Encantos das Encantadas
Encantamentos

Ecoando em todos Cantos 
Encantarias

Você Curupira
Caiporã

Abrindo caminhos desta 
Cantoria Curuporã

Îe’engaras dos silêncios 
ancestrais das matas

fazendo todos cantarem 
num só yapu

Curupira Caipora
Encantadas

Cantam através de um Baiá
Cantorias1

1  Sem traduções ao “pé da letra” e sim interpretações: *baiá: músico/poeta numa pessoa só; 
*curupora: mistura de curupira com caipora; *îe’engaras: fala, canto, cantiga, cântico, emissário; 
*yapu: som. 
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Muitos dos saberes originários que aprendemos como indígenas che-
gam pelas falas, cantigas, rezas, rituais, danças, pinturas, gestos e olhares das 
anciãs e anciões. Mas as sabedorias ancestrais também brotam e frutificam 
pelo possaûssub (sonhar) quando estamos dormindo ou mesmo acordados, 
sentindo a Natureza Encantada.2 

Escutamos nossos ancestrais conversando conosco na ka’aeté (mata) 
pelo ybytu (vento), nos yapu (sons) das y (águas), nos yeté (leitos dos rios), pa-
ranã (mar), amana (chuva), voo de um gûyrá (pássaro), zunido de um bicho, 
nos saltos dos macacos entre os galhos.

Vocês estão ouvindo agora os yapu? São as îe’engara (falas/cantos/canti-
gas/cânticos) que nos povoam e delas seremos partes quando deixarmos nos-
sos t-eté (corpos). Estaremos na natureza através de nossas anga (almas) como 
seres não humanos sendo baiá (músico/poeta numa pessoa só) de îe’engara. 

Já existem em nós e em nosso entorno seres não humanos que manifes-
tam a necessidade de nos relacionarmos com a natureza. Seres como transpa-
recem nas obras da Artista Plástica e Parente Rosi Araujo, revelando aos que 
desejam ver diferentes mundos num mesmo mundo, como transcende na ima-
gem anterior e na que segue de sua autoria: “nosso Cosmo Jurema, cactos e sol, 
chão da nossa cor, Encantados em nós. Sertão do Kariri que também remete” 
a algumas regiões mexicanas.3 

Juremas dos/das Encantados/as que povoam matas e sertões como o 
Sertão Kariri nas Terras nordestinas ou mexicanas do Sol. 

2  A primeira pessoa do plural utilizada neste texto não significa que as palavras aqui expres-
sam a forma de pensar, sentir e viver de um determinado Povo Originário, movimento indígena 
específico e/ou geral. A intenção é assinalar que este escrito é fruto das vivências, sentimentos e 
pensamentos coletivos experimentados ao longo dos caminhos percorridos pelo autor do texto 
em seus convívios com a ancestralidade originária, seres humanos, não humanos, encantadas e 
encantados da Natureza Sagrada. As possíveis relações entre as palavras grafadas neste capítulo 
com outros indígenas e Povos desta Cy Yby (Mãe Terra) é porque somos Parentes de ancestra-
lidades originárias e da luta por direitos ancestrais, especialmente pelo Aupaba (Terra de Ori-
gem). Da mesma forma, as empatias entre o que se encontra redigido com as pessoas leitoras é 
porque também somos irmanados em sentimentos e pensamentos.
3  Assim expressou Rosi em troca de mensagens que tivemos, apresentando sua obra. A Paren-
te Rosi Araujo é uma referência para nós indígenas por suas poranga (lindas) e transcendentes 
obras como artista plástica e poetisa dos universos originários, especialmente Kariri do Ceara. 
Criações que nos levam ao profundo de nossas anga (almas) ancestrais. Rosi nos inspira por sua 
inspiração porangatu (alma boa e bonita) até quando descreve seu trabalho: “o infinito instante 
da criação artística, eternizado na constante mudança do olhar do observador. O Processo é 
singular, valorize cada instante, até chegar à obra. Ynateki a todos que sempre me apoiaram” (In: 
Rosi Araujo, @rosiaraujoarte). Kwekatureté (gratidão) à Parente por possibilitar neste texto o 
diálogo com alguns de seus trabalhos.
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Figura 1 – Obra Juremas dos Encantados, cactos das Terras do Sol4 

 
Fonte: Rosi Araujo, 2015.

Porém, alguns não percebem esses outros universos porque estão cor-
poralmente envoltos por rígidas couraças narcisistas e calejados por dentro 
pela brutalidade da egofrenia. Sentimentos gerados pela pulsação de morte do 
capitalismo com sua voraz fome de consumir tudo, todas pessoas e a natureza 
numa extenuante competitividade.

Cada dia mais a destruição em nome do capital vem devorando as matas, 
bichos, povos e águas de tudo quanto é lugar. Essa fome insaciável tem vários 
nomes de empresas, pessoas, Estados, corporações, instituições, organizações. 
Nomes que tentam se disfarçar com o “manto” nada sagrado de civilização e 
desenvolvimentismo. Por vezes também aparecem disfarçados em “empreen-
dedorismos”, “sustentabilidade”, “ecologismo” e “ambientalismo de resultado”. 

Pessoas, instituições, empresas, organizações, Estados, corporações 
doentes de wetiko que causa a destruição. 

4  Obra Rosi Araujo. Juremas dos Encantados, cactos das Terras do Sol. Técnica: Tinta betu-
me.
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Há uma palavra que pode ser muito significativa para o que estamos 
vivendo como civilização: wetiko. Este termo é usado por grupos indí-
genas norte-americanos (wetiko para os algonquin, windigo para os oji-
bwa). […] Diz-se que esse patógeno engana seus hóspedes, levando-os 
a acreditar que obter a força vital dos demais (plantas, animais, pessoas 
etc.) é uma forma lógica e racional de existir. Em outras palavras, é o 
vírus do egoísmo […] (OUTRAS PALAVRAS, 2017).

Para Jack D. Forbes, historiador norte-americano de origens indígenas, 
alguns dos nossos Parentes Originários acreditavam que, entre as várias doen-
ças que os invasores europeus trouxeram quando chegaram na grande Abya 
Yala (América, incluindo Pindorama – Brasil), figurava-se o wetiko (FORBES, 
1998).5 Forbes explica que o wetiko dos invasores contaminados por esta mo-
léstia se fortaleceu mais ainda na atualidade, tendo como base a forma brutal 
e nada ritual do “canibalismo” consumista, egofrênico e desenvolvimentista: 

[…] “é o consumo da vida de outra pessoa em benefício próprio” […] 
ocorre de forma maciça pela maneira como “nosso” sistema econômi-
co é exercido. Bilhões de pessoas vivem entregando seus dias, toda sua 
força vital perseguindo uma ilusão, uma fantasia alheia, e durante o pro-
cesso entregando sua riqueza a uns poucos. Podemos ver um canibalis-
mo na vontade de poder, de conquistar o mundo e explorar a natureza; 
no sobreconsumo e na extração de todos os recursos com o objetivo 
de obter mais ganhos pessoais (uma espécie de vampirismo também 
da força vital do planeta). Tudo isso é feito em nome da civilização, 
um argumento coletivo que é a mais completa hipocrisia. (OUTRAS 
PALAVRAS, 2017). 

Antes mesmo da pandemia do coronavírus, o patógeno do wetiko capi-
talista era expressivo, histórico, estrutural e causava males como guerras, inva-
sões, destruições e violações de direitos. Pensamos mesmo que foram aqueles 
contaminados por esta doença egofrênica consumista e desenvolvimentista 

5  Aqui vale observar que já tínhamos lido a obra de Jack D. Forbes faz um certo tempo. No 
entanto, suas palavras voltaram a ganhar força e sentido quando fomos convidados a participar 
da Websérie: Capítulos de Baker, criada e apresentada por Cristiane Zuan Esteves e Beto Mato. 
A participação ocorreu no Terceiro Capítulo, intitulado De Colombo à Pandemia Canibal, tendo 
entre seus eixos a ideia de wetiko tão bem discutida por Forbes em sua obra. Assim, agradece-
mos (kwekatureté) a Cristiane Zuan Esteves e Beto Mato pela possibilidade em participarmos da 
importante e poranga Websérie composta por dez capítulos que contaram com a participação de 
diferentes pessoas que contribuem junto com Cristiane e Beto com formas artísticas, conceituais 
e rituais profundas para sentirmos/pensarmos o mundo (Cf. ANGATU, 2020). 
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que causaram a Covid-19 ao devorarem as matas, águas, seres não humanos e 
seres humanos. 

Não pensamos que a Covid-19 é uma vingança da Natureza Encantada 
por causa de sua devastação. A Natureza, em nossa concepção, não é vingativa, 
mas está em sua sabedoria nos avisando para pararmos aqueles contaminados 
pelo wetiko capitalista em suas atuações que dizimam o meio natural e come-
tem os ecocídios.

Ponderamos que o coronavírus foi causado pelo wetiko capitalista que, 
para muitos, não é uma patologia e sim algo próprio da “civilização”. Como 
dizem: “é o preço que temos que pagar para termos o progresso da civilização 
e não sermos selvagens assim do modo como vivem os indígenas”.

Refletimos que, se não enfrentarmos a doença do capital, devastadora 
da Natureza e dos direitos humanos ao bem viver, novos patógenos e comorbi-
dades podem surgir ameaçando a vida como um todo. 

Não entendam essas palavras como manifestações distópicas, melancó-
licas, conformistas, fatalistas. Somos Originários que resistimos e (re)existimos 
há mais de cinco séculos de invasões, genocídios, etnocídios e ecocídios. Sem 
deixarmos nos abater pelo sofrimento, denunciamos os massacres, mas salien-
tamos que não fomos exterminados e continuamos vivos em nossas lutas e 
vivências. Como bem expressa uma frase atribuída ao grande Cacique Chicão 
Xukuru de Orurubá (Pernambuco): “massacrados sim, dizimados não”.
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Figura 2 – Obra Wetiko. Técnica: Acrílica sobre tela.6 

 
Fonte: Alessandra Simões, 2021.

Como escreveu Alessandra Simões, autora da pintura Wetiko: “Que a 
mãe das águas venha nos salvar da egofrenia”.7 Por sermos guardiãs/guardiões 
da Natureza, desejamos chamá-las/los para lutar conosco. Da mesma forma, 
procuramos fortalecer os que já lutam pela Natureza e por um mundo onde 
caibam vários mundos, com igualdade social, respeitando as diferenças.

Desarraigar o humano do centro do universo é essencial para a Natureza 
Encantada e mesmo à própria humanidade. O caminho é fortalecer o sonho 
de que todas as pessoas se sintam como partes da natureza, naturalizando seus 
corpos e almas. Assim, quem sabe, ao se naturalizar, os seres que se dizem hu-
manos respeitem a Natureza Encantada e os outros seres, incluindo os outros 
humanos. 

Assim nos falam e ensinam nossas/nossos anciãs, anciões, xamãs, pajés, 
rezadeiras, benzedeiras, curandeiras, curandeiros, ancestrais, encantadas da 

6  Obra: Wetiko, de Alessandra Simões, 2021. Técnica: Acrílica sobre tela.
7  De acordo com Alessandra Simões, a pintura Wetiko feita por ela “foi inspirada” numa 
postagem que fizemos em nossa rede social. Kwekatureté (gratidão) à Alessandra Simões por ter 
cedido seu poranga (lindo) e profundo trabalho para somar neste texto.
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Natureza, seres não humanos e os sonhos. Assim sentimos o que diz a sabe-
doria indígena nas vozes de Ailton Krenak, Davi Kopenawa, Raoni Metuktire 
entre outros e outras sábias e sábios. 

Do mesmo modo, esse é o sentido mais profundo de Território que pos-
suímos e deveria servir para que a própria humanidade volte a se naturali-
zar. O sentimento de pertencimento por sermos partes do lugar onde vivemos 
até porque nele já existíamos antes deste t-eté (corpo) temporário e da forma 
humana que possuímos. Aupaba (Terra de Origem) é onde continuaremos a 
habitar depois de encantarmos e desencarnarmos desta forma física humana. 

Bem sei que alguns podem dizer: “isto é uma utopia descabida … uma 
quimera”. Na verdade, alguns já dizem e pensam assim faz é tempo. Em nosso 
caso, como Povos Originários, nos dizem isto desde as invasões europeias no 
findar do século XV e início do XVI do calendário feito pelo colonizador. 

Tentam desacreditar e agir contra outras formas de existir na Natureza 
e em “sociedade” – outros mundos possíveis que já somos antes das invasões 
colonizadoras. Esses olhares e ações depreciativas estão acostumados com a 
doença do wetiko. Por isso afirmam que “os Povos Originários atrapalham o 
desenvolvimento nacional e mundial; os indígenas possuem muitas terras e 
não produzem; para que estes índios querem tantas terras se nelas não tra-
balham; estes selvagens precisam se civilizar, integrar à sociedade nacional/
envolvente, catequizar, evangelizar”.

Os Povos Indígenas, em sua natureza profunda, mesmo quando machu-
cada pelas tentativas de etnocídio, carregam o sentimento de desejar a terra 
não como propriedade, mercadoria e para exploração de riquezas. Sentimos 
que este é um dos significados mais profundos da luta e dos sonhos indígenas, 
que alguns chamam de utopia ou atraso: o desejo pelo Território para nele vi-
vermos na Natureza e compartilharmos com os de anga (almas) livres.

Não fomos nós que “declaramos o enfrentamento” ao capitalismo e 
suas formas estatais e institucionais. De modo dissimilado ou declarado, os 

donos do capital e seus aduladores discordam e combatem nossa maneira de 
ser, de nos relacionarmos com a natureza e do direito originário, congênito e 

natural ao Território. 
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Figura 3 – Raízes Ancentrais8 

 
Fonte: Rosi Araujo.

Ymé îandê Jara suí Yby 
(Não Somos Donos da Terra)

Casé Angatu

Não temos ñemoyro (rancor),
mas possuímos maenduassaba 

(memória).

Îandê Maramoñaga Ñerena Icobé
(Nossa Luta, Resistência e 

(Re)Existência)
é acima de tudo ritual, 

espiritual em seus sentidos. 

Îandê Maramoñaga (Lutamos) 
pela Sagrada eEncantada Natureza 

Îandê Aé (Somos Ela). 

Não éramos, 
nem somos, 

tão pouco seremos 
Jara suí yby – Îandê Yby 

(Donos da Terra – 
Somos a própria Terra) 

Îandê piruera (Nossa pele) 
tem a cor da Aupaba 

(Terra Originária). 
Mira Ira suí Yby – 

Îandê Yby suí Pindorama 
(Povo Mel da Terra – 

Somos Terra da Terra sem males)

Nós não invadimos as terras de ninguém, violando por mais de quinhen-
tos anos o direito que antecede ao da propriedade privada e do Estado. Direito 
não como proprietários, mas de pertencimento ao Território e Natureza.

Nossos corpos, rituais, cosmologias e formas de viver são, em conjun-
to, natural e espontaneamente uma oposição ao capitalismo e um incômodo 
ao seu Estado que precisa nos negar direitos e combater. Os donos do poder 

8  A Obra da Parente Rosi Araujo aqui apresentada foi exposta na Finlândia – Bienal Inter-
nacional de Helsinki –Julho de 2021. A obra Raízes Ancentrais (2019), toda pintada com terra e 
pigmentos naturais. Técnica: 15X20 cm, argilas, barbantes, urucum e guaches.
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econômico negam há mais de 500 anos o direito congênito e natural à Cy Yby 
(Mãe Terra). Recusam também nossa autonomia enquanto Povos. Mesmo a 
própria Constituição de 1988, apesar de avançar no sentido de não mais nos 
encarar como em extinção, em seus artigos 231 e 232 não oferecem garantias 
definitivas à demarcação de nossos Territórios e à nossa autonomia.

A luta que realizamos, nestes cinco séculos, tem sido a de resistência aos 
donos do poder político e econômico em suas diferentes formas: aldeamentos 
jesuíticos, colônia, império e república. Resistência em forma de enfrentamen-
to no sentido de expulsar os invasores, como foi a Confederação dos Tamoios 
entre 1554-1567. Mas também de (re)existência em nossa espiritualidade, cul-
tura e defesa da Natureza Sagrada como parte dela.

O que aprendemos, nestes mais de cinco séculos, é que o Estado bra-
sileiro é incapaz de oferecer garantias aos Territórios Indígenas e à alteridade 
de cada Povo. Somos mais de 300 Povos e precisamos de garantias às nossas 
alteridades, autonomias e Territórios. 

Como já fazem muitos de nossos Parentes na grande Abya Yala, a exem-
plo dos Mapuche, Nasa e das/dos Zapatistas. Povos que não possuem ilusões 
com as históricas estruturas de poder existentes nos países onde estão seus 
territórios. 

Um bom exemplo disso são as análises que fazem a indígena Vilma 
Rocío Almendá Kiwenas e Manuel Rozental sobre a situação que geraram as 
manifestações iniciadas na Colômbia (abril/2021) contra o governo autoritá-
rio do país. O Estado colombiano desejava impor medidas que retiravam mais 
ainda direitos do Povo e dos Povos Originários em plena pandemia de coro-
navírus. Vilma Rocío Almendá Kiwenas e Manuel Rozental, em suas análises, 
assinalam: “ou nos libertamos deste governo e do Estado para vivermos com 
dignidade ou aqui nada muda”.9 

9  Iniciadas no mês de abril de 2021, as manifestações na Colômbia marcaram uma série de 
ações populares contra o governo autoritário do país. A repressão aos manifestantes foi violenta, 
com mortes, feridos, prisões e pessoas desaparecidas. Porém, o Povo colombiano não deixou 
as ruas e suas reivindicações continuaram até o período em que foi escrito o presente texto 
(maio/2021). Os Povos Indígenas na Colômbia participaram/participam ativamente das ma-
nifestações. As análises de Vilma Rocío Almendá Kiwenas e Manuel Rozental foram feitas em 
vídeo à Rádio Payumat em 2021. (Cf. KIWENAS; ROZENTAL, 2021).
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Figura 4 – Obra América Latina, Linha do Equador e  
Trópico de Capricórnio desenhados em grafismo indígena 

 
Fonte: Rosi Araujo, 2020.

Os sonhos indígenas são construídos cotidianamente com muito custo, 
mas mostrando que é possível termos Territórios e Natureza livre e autonoma-
mente indígenas. Em maio de 2017, antes das eleições que colocaram na presi-
dência do Brasil um governo violento, fascista, genocida e violador de direitos, 
o importante veículo de jornalismo de profundidade e pós-capitalismo, Outras 
Palavras, nos indagava sobre as “estratégias que permitirão resgatar o país da 
crise”. Resumidamente reiteramos agora o que respondemos então, antes da 
atual pandemia de coronavírus (ANGATU, 2017).

Falamos que os possíveis caminhos que podemos oferecer aos movi-
mentos sociais e pessoas que lutam por direitos é o exemplo de como resistimos 
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há mais de 500 anos de negações, genocídios e etnocídio, sem desistirmos dos 
sonhos na busca pelos Territórios Ancestrais, autonomia e alteridade. Não de-
sistimos de termos nossos Territórios Ancestrais de volta e garantidos. Assim 
como os que lutam contra as injustiças não deveriam desistir do sonho por um 
outro mundo possível.

Assinalamos isto porque não acreditamos que nossos sonhos indígenas 
serão possíveis nos atuais sistema econômico e organização social e política. 
Caso a perspectiva de uma outra sociedade não esteja mais presente na pau-
ta dos que lutam, sentimos que teremos que vivenciar mais cinco séculos de 
resistências e (re)existências indígenas na busca pelos Territórios Ancestrais 
e respeito pela Natureza Encantada. Estamos preparados para isto porque so-
mos a própria resistência e (re)existência. 

Queremos que vocês sonhem e lutem conosco: 

Porangatu Atã
Gil Vicente Tavares

O som da cantiga faz voar
Um pássaro feito de lua

Que habita nas águas do lugar
Da alma que dança tão nua

Estrondo que veio lá do céu
Fez ondas no mar da memória
Estrelas girando em carrossel
São aves levando a história

Os seres viventes da floresta
Das águas, dos céus, pelas manhãs

Despertam na gente uma festa
porangatu atã10

A indianidade expressa nesta poesia também é sentimento, forma de ser, 
vivenciar o mundo compartilhando com as outras pessoas. Algo que advém da 

10  Îe’engara (música/poesia) feita pelo baiá (músico/poeta) Gil Vicente Tavares. Segundo ele, 
a canção foi “inspirada” numa troca de mensagens nossa onde comentava a música “Paraldir” 
também feita pelo próprio Gil Vicente Tavares. Kwekatureté (gratidão) ao baiá Gil Vicente por 
possibilitar neste texto o diálogo com seu trabalho poranga (lindo), intenso e suave.
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espiritualidade ancestral de muitas/muitos, mesmo quando não existem las-
tros ou comprovações de suas origens indígenas. 

Na nossa compreensão, a luta indígena é também o enfrentamento por 
uma nova sociedade que já carregamos naturalmente em nossos corpos, anga 
(alma) e resistência. Mas precisamos que junto conosco o sonho de uma nova 
sociedade não fique fora da pauta dos movimentos sociais e dos que lutam por 
direitos. 

Sentimos que as falas e ações de indígenas e não indígenas deveriam se 
comprometer com esta perspectiva renovada, somando as experiências secula-
res dos Povos Originários à luta da População Negra, das pessoas despossuídas 
de riqueza material e dos novos movimentos sociais que afloram no campo e 
na cidade. Como diz uma das canções guerreiras indígenas:

Vamos Unir as Forças 
Canção Ritual Indígena 

Caboclinho de pena
Ele não arria

Rei areia reiaaa

Que unam as forças
terra, céu e do mar

Vamos unir as forças
terra, céu e do mar

Porém, ao mesmo tempo, percebemos a descrença de alguns nesta outra 
possibilidade de pensarmos nossas relações com a Natureza Encantada e com 
os Territórios. Isto ocorre quando se perde a perspectiva de se enfrentar o atual 
sistema baseado no capital. Insistimos que não declaramos guerra nenhuma e 
sim são os donos do poder econômico e político que insistem em nos comba-
ter, violar nossos direitos e os da Natureza Encantada. 
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Figura 5 – Obra Karkará11 

 
Fonte: Rosi Araujo, 2019.

O ceticismo ocorre mesmo que inconscientemente ao se acreditar que 
o capitalismo é percebido como única realidade possível. Quando nos dizem 
que apenas é possível conseguimos algumas alterações visando sua humaniza-
ção e mitigando sua insuportável doença de wetiko através de ações como de-
senvolvimento sustentável, empreendedorismo popular, ecologismo rentável, 
ambientalismo de negócio e outras tantas variantes. 

Essas variações tentam amenizar a destruição natural e humana do ca-
pital separando algumas dimensões das formas de sermos, pensarmos, sentir-
mos e nos manifestarmos culturalmente. Quando cindem nossa cosmologia 

11  Obra Karkará, de Rosi Araujo, em xilogravura, pega, mata e come. Também remete às 
artes ancestrais Maya, Astekas e Ynkas.
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ou universo epistemológico da luta pelo Território e da percepção de que é 
necessário enfrentar o sistema baseado no capital e suas patologias

Assim, às vezes, mesmo aqueles que dizem apoiar nossas vivências e 
a preservação da Natureza, não realizam este debate mais profundo sobre o 
sistema baseado no capital e sua força destrutiva sobre o ambiente natural e os 
Povos Originários. Alguns propositalmente e outros sem ter clareza, na nossa 
compreensão, reduzem os sonhos originários, apresentando alternativas que 
supostamente nos permitem continuar vivos, mas que nos matam de diferen-
tes maneiras. 

Não temos o direito de mitigar a exploração da Natureza, dos seres hu-
manos e não humanos. O caminho é impedir a destruição em suas variantes, 
enfrentando as raízes profundas do wetiko. Assim também entendemos as pa-
lavras como decolonialidade, descolonização, anticolonial, luta contracolonial. 
Palavras que, por vezes, lemos e ouvimos utilizadas como somente em sua 
dimensão cultural esvaziadas da luta passada, atual e futura contra o wetiko 
capitalista.

Para os que julgam o que falamos/escrevemos como “utopia descabida”, 
poetizamos:

Já somos um outro mundo de muitos mundos
Casé Angatu

Este nosso presente !
Hum … tão repleto de passado

Circularam no agora
memórias, identidades,

saberes, cosmologias
receitas de cura,

temperos, canções de ninar, 
festejos, choros,

imagens, sons, cheiros

De repente vem o futuro
que já está agora presente, 
misturado com o passado
tão futuramente presente



122

Somos o que fomos
e o que seremos 

Somos diferentes,
mas ainda nos habita o passado

e a cada instante se constrói o futuro

Este nosso agora
tempo presente do passado,
tempo presente do futuro

A cada instante o futuro
Onde seremos o que fomos:

îandê iané ara
masuí xukuí amó aras

(somos um mundo
onde cabem muitos mundos)

Somos o lugar e a natureza onde moramos e, depois de encantarmos, 
conversaremos através de nossas îe’engara (falas/cantos/cantigas/cânticos) 
com aquelas/aqueles que de nós brotaram. Onde estivermos, carregamos nos-
so território porque ele está em nosso t-eté (corpo) e anga (alma) e por isto 
também os Tupinambá de Olivença (Ilhéus/BA) cantam assim: 

Canção Ritual
Canção Ritual Tupinambá de Olivença – Ilhéus/BA

Olivença Xemba Opaba,
Tupinambá Xemba anamã,

I-maraca iru-mombi
e-mbaé apoanã”.12

12  “Olivença minha terra, Tupinambá minha nação, Maracá instrumento de luta e devoção”.
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Figura 6 – Esses são os céus dos sertões, das juremas, dos encantados… 

 
Fonte: Rosi Araujo, 2014.

Estes são alguns dos nossos sentidos de território. Nossos anciões ensi-
nam que é bom sonhar, mesmo quando estamos acordados. Assim continua-
remos sonhando porque estes sonhos (re)existentes oferecem força e horizonte 
(perspectiva) à nossa luta de resistência, que já dura mais de 500 anos. 

Uma luta, acima de tudo, ritual e sagrada. É a luta pelo Território onde 
moram os Ancestrais e as/os Encantadas/Encantados da natureza. Repetimos 
o que costumamos dizer: “não éramos e nem somos donos das terras … somos 
a própria terra”. Esta é a energia vital que nos faz resistir há cinco séculos con-
tínuos de genocídios e etnocídios.

Voltando à resposta que escrevemos ao ótimo espaço de luta chamado 
Outras Palavras no dia 18 de maio de 2017: para além de nossa secular re-
sistência, temos também muito a ensinar através da forma como vivenciar a 
Natureza Encantada através do respeito e da interação. Trazemos muitos ensi-
namentos sobre o modo de conviver coletivamente e sobre nossa cosmologia. 

Mas, para que esses saberes cheguem às pessoas, é necessário que os 
movimentos sociais e as/os que lutam não desistam do sonho de uma outra 
sociedade que já existe.
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Ya se lee y ya se ven los pueblos
del mundo que han dejado de ser espectadores,

conforme los tiempos pasan
se van siendo actores importantes

de construir
un mundo donde

quepan muchos mundos.

(EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL, 2014).

Os Povos Originários são os sonhos (as utopias, se assim deseja) do pas-
sado, presente e futuro. Possuímos naturalmente em nossas cosmologias, lutas 
e vivências os princípios de que já existe um outro mundo onde cabem vários 
mundos, de respeito à natureza e igualdade social, respeitando todas as dife-
renças. Por isto que nossas lutas são de todas e todos que desejam este outro 
mundo possível já pulsante. 

Mas precisamos que estes sonhos não deixem de estar presentes nas 
pautas, falas e almas entre aqueles que lutam por uma sociedade justa. 

Figura 7 – Obra Meu Kariri

 
Fonte: Rosi Araujo, 2016.
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Nesta obra, a artista registra “minha Homenagem a todos Nordestinos 
que construíram a cidade de São Paulo, Cotia, ABC, Brasil e o mundo. Somos 
Resistência, muitos já tombaram, mas nunca se entregaram, mesmo sem polí-
ticas públicas, mesmo com todos os preconceitos, continuamos na Resistência, 
Povos Indígenas do Nordeste, mulheres nordestinas”. 

Pé de Tudo 
Casé Angatu

aqui tem
pé de tudo
que você

a natureza
imaginar

tem inté
pé de vento

que voa
avoa de cá 

pra lá
de lá sei da onde

pra cá

cada estação
do ano

algo florir
brotar

só não tem
pé de dinheiro

porque
em nome dele

ferem a natureza
deste lugar

mas tem frutas
tão lindas

que alimentam
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o olhar
não humanas

são seres
a encantar.
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Corpo, território da voz: mediações  
simbólicas em poéticas de terreiro

Monise Campos Saldanha

Os tambores falam na tradição iorubá.1 Emitem palavras que se doam 
aos ouvidos, consomem o corpo e dão um passeio completo por sobre a pele. 
Vozes que não se escondem; rompem, penetram, gritam denunciando ances-
tralidades entre corpos, sejam celestes ou humanos. Palavra potente, transmi-
tida em milenar código, antes da criação do mundo, diz a tradição iorubá, os 
deuses já existiam pela voz tocada. Para alguns segmentos religiosos de matriz 
afro o instrumento musical oblongo com pele de animal retesada numa das 
extremidades chama-se tambor, para os candomblecistas ele é atabaque.

Majestoso som, o batuque dos atabaques se faz ouvir de longe em idio-
ma esquecido, reaviva saudade de quem não se viu. Revela elementos de uma 
cultura que não usa apenas a voz como veículo de comunicação. Eles afluem 
propriedades audíveis, captadas pelo corpo em meio a vibrações de sinfonias 
sem partituras que desadormecem lembranças. Melodia, harmonia, ritmo, 
timbre, frequência que saem do tambor e ordenam o corpo a realizar movi-
mentos “instintivos”. Quando o atabaque faz soar a negra voz e invoca ajuda 
das divindades em determinados problemas da vida, a terra estremece.

No entanto, o instrumento precisa de mãos hábeis, ouvidos afinados e 
preparados para produzir atos ilocucionários e suas correspondências biuní-
vocas. Perlocução que desperta ancestralidades, comove os sentidos. Nos ri-
tuais de Candomblé, o atabaque se faz imprescindível para a execução de um 

1  Os iorubás, iorubas, iorubanos ou nagôs (em iorubá: Yorùbá) constituem um dos maiores 
grupos étnico-linguísticos da África Ocidental, com mais de 30 milhões de pessoas em toda a 
região. Trata-se do segundo maior grupo étnico na Nigéria, correspondendo a aproximadamen-
te 21% da sua população total. Historicamente, habitavam o Reino de Queto (atual Benim) e o 
Império de Oió, na África Ocidental. Do século XVIII até 1815, foram escravizados e trazidos 
em massa para o Brasil durante o chamado “Ciclo da Costa da Mina”, ou “Ciclo de Benin e Dao-
mé”. Assim, o termo iorubá designa tanto uma comunidade linguística quanto o próprio idioma. 
No continente americano, o iorubá é usado em ritos religiosos afro-brasileiros (candomblé de 
Kétu) e afro-cubanos (onde é conhecido também por lucumí). No Brasil, em 2018, o iorubá foi 
oficializado como patrimônio imaterial do estado do Rio de Janeiro. Em 11 de setembro de 2019 
a língua iorubá foi oficializada como patrimônio cultural imaterial de Salvador.
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repertório quer alto ou baixo, grave ou agudo, masculino ou feminino, con-
duzido pelo sacerdote que jamais tem seu estado de consciência alterado pelo 
transe mediúnico, entoa na retesada pele a frequência que conclama os deuses 
a se fazerem humanos na terra.

Para os candomblecistas, aquele que detém o conhecimento sobre o re-
pertório musical de cada Orixá recebe o nome de Ogan. De incumbência mas-
culina, o posto hierárquico outorgado pelo próprio Orixá indica uma função 
auxiliar direta do pai ou mãe de santo; sua preparação litúrgica, conhecida 
como confirmação, tem rituais próprios e aprendizagens específicas.

Assim, traço estas linhas ainda ouvindo o ecoar dos atabaques, emoção 
tão profunda que rompe consciências. Contudo, pelo dever da escrita, deixo 
o som ancestral virar letra enquanto seu torpor me soa como memória, como 
quem encosta a concha do mar no ouvido e se deixa levar pelo marulho das 
ondas. Desse modo, para trazer as narrativas, seus encantos poéticos em meios 
às Vozes do Terreiro, faz-se necessário o destaque destes que são sacerdotes da 
voz, do som, da libação, da palavra cantada, rezada, tocada: os Ogans. E deles 
colho as narrativas que apreenderam para exercer seu oficio sagrado.

Desse modo, junto com as histórias dos Orixás, a voz, o gesto, o olhar, 
a ambiência, o sentimento ganham o contorno da vida em performances que 
emanam do narrador. E o chão do terreiro precisa ser pisado por pés invisí-
veis e preenchido por vozes outras. E assim, na busca acadêmica, a religião 
afro revela implicitudes do humano, soma-se ao som dos tambores e vozes dos 
Ogans, os fios do intelecto traçado na letra, conceitos e teorias, que, agora, ao 
serem confrontados ao espelho da deusa nigeriana Oxum, serão o reflexo de si 
mesmos, espelhados em cultura outra, desvelando para quem não conhece a 
poesia da Voz afro, ao mesmo tempo, deflagrando que aquela voz e aquela letra 
não rivalizam em importância, pelo contrário, são formas ricas e singulares, 
filhas da mesma mãe, a linguagem humana, e apenas por força da ambição dos 
homens, enganosamente, viram-se apartadas. 

1. Os tocadores da Rainha

O Candomblé, religião brasileira, nascida da resistência do negro africa-
no; além das divindades, traz do continente-mãe valores civilizatórios a com-
por nossa cultura e ajudar a manter viva uma tradição. Dentre estes, destaca-se 
a oralidade. 

O Candomblé, embora homogêneo em sua aparência, conserva especi-
ficidades de três etnias. Complexidade a traçar fenômenos etnolinguísticos, os 
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quais busco compreender a partir da perspectiva Nagô ou Iorubá, de popula-
ções que ocupam a região ocidental da Nigéria, disseminando-se por parte da 
República do Benim e Daomé em África. No Brasil, tais populações criaram o 
Candomblé de Kétu, fundando nos recôncavos baianos seus Terreiros – espa-
ços litúrgicos – em áreas de antigas fazendas de engenho (PARÉS, 2007). 

Deidades com características humanas, os Orixás cultuados no 
Candomblé de Kétu tramam em suas mitopoéticas, junto à narração de seus 
feitos: o imaginário, a história, a memória, os afetos, os fazeres e a poesia vi-
venciada pelo povo de santo – com seus símbolos e signos ímpares. Poesia que 
por meio da voz “revela este mundo; cria outro”, é “convite à viagem”, “regresso 
à terra natal, “conjuro, magia”, permite ao homem “a consciência de ser algo 
mais que passagem” (PAZ, 1982, p. 15).

Cargo de confiança dos zeladores de Axé (popularmente conhecidos 
como Pais e Mães de santo), o Ogan é o herdeiro dos afros saberes e, por con-
seguinte, das narrativas que compõem a cultura do povo de santo. É ele que 
contempla as matas, os rios, as montanhas, as pedreiras, e desses é confidente. 
O Ogan é o sacerdote que do orvalho da manhã ao cair da noite observa, como 
de um mirante, os segredos que transitam no espaço sagrado dos Orixás; esses 
homens são sentinelas da ancestralidade a reacender o fogo das lembranças e, 
como para cada hora do dia é necessário um vigilante, o cargo de Ogan possui 
especialidades: no salão onde ocorre a festa será Alabê; atuando no quarto dos 
segredos, Perjigan; na mata a colher as folhas, terá o nome de Babá Ewé, e as-
sim sucessivamente.

Cabe ressaltar que este estudo se restringiu a dois tipos de tocadores de 
atabaques: Ogan Alabê e Ogan Perjigan, cargos existentes na Casa de Iemanjá2, 
vocábulos carinhosamente reduzidos a Alabê e Perjigan. Deste modo, o Alabê 
desempenha a tarefa de cuidar dos mais variados instrumentos sonoros litúr-
gicos, utilizados em dias de festa, obrigações, ou demais atividades religiosas; 
já o Perjigan, primeiro Ogan escolhido pelo Orixá na casa de Candomblé, tem 
o compromisso de cuidar dos animais que serão ofertados às divindades.

Os tocadores da Rainha precisam aprender e entender, desde muito 
cedo, que sua função está diretamente ligada a práticas litúrgicas na afro re-
ligião, sem as quais a comunidade enfraquece, esquece seus atributos, perde 
a direção no rio da vida. Por tudo isso, ele representa a memória que virou 
corpo, o dizer que se torna carne através das mãos que despertam o Orixá 
naqueles que entram em transe mediúnico.

2  Terreiro de Candomblé Kétu, localizado na região metropolitana de Belém, lócus de 
minha pesquisa.
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Assim como o tambor é abrigo do som, o Ogan resguarda a divina me-
mória narrativa e seus desdobramentos audíveis mantidos em cantos, rezas, 
danças, Ìtàns (mitos); o que o torna a pérola negra que adorna a coroa das 
divindades. Por seu intermédio, os tambores proferem palavras furtivamente 
livres que brincam, sobrevoam pela pele do ar; leves que são, elas quebram na 
extensão dos corpos de quem as recebe. Permitem, mais uma vez, que o vento, 
o raio, o trovão, o ferro, o fogo, o arco-íris, as folhas, as palhas e, principalmen-
te, as águas, se tornem humanos e na terra regozijem-se com os seus filhos e 
amenizem o sofrimento dos seus descendentes.

O tambor silencia por um breve momento para se ouvir quem está atrás 
do som, e sai dos bastidores o Alabê, com 35 anos de idade; e o Perjigan com 30 
anos, ambos de procedência Iorubá/Kétu, sujeitos da pesquisa. Constituídos 
enquanto narradores, sua seleção ocorreu pelo interesse e disponibilidade em 
colaborar, “ofertando” relatos orais sobre Oxum; privilégio, pois, como porta-
dores da memória narrativa acerca das deidades iorubanas, eles poucas vezes 
usam a voz para se fazer ouvir longe do tambor, apreendem a narrativa como 
pele que recobre o atabaque, sem a qual este não poderia soar.

Cabe ressaltar que para me referir aos sujeitos, utilizo a categoria nar-
rador; obedecendo a critérios estabelecidos por Walter Benjamin (1993), que 
ao tratar do narrador, seu ofício, sua ligação com o trabalho oral equiparado 
ao manual, mostra a importância da sabedoria, e principalmente, do lembrar/
narrar, o qual confere ao narrador certa maestria – a performance.

De acordo com a teoria benjaminiana, os narradores aqui descritos são 
definidos. Alabê, marinheiro comerciante, por viajar muito, reproduz a partir 
das várias vozes sua versão da narrativa. Quanto ao Perjigan, caracterizado 
como camponês sedentário, manteve-se sempre em Belém e, por isso, preserva 
um legado mítico, aparentemente relacionado a uma só voz. Os narradores 
são comoas águas de um rio, quer seja correndo soltas em direção ao mar, ou 
paradas em um lago, elas possuem igual preciosidade.

Reitero que uso o postulado benjaminiano para este corpus porque ele 
permite um trato diferenciado com os dados em pesquisa qualitativa, edificada 
a partir da oralidade. Indícios de uma “relação” de proximidades que, durante 
a escuta das narrativas, muitas vezes, levava os Ogans narradores a produzi-
rem sons em lugares atípicos, como: na cadeira onde sentávamos, no canto da 
mesa, na palma das mãos, ou no chão de madeira amarelada da casa. Palavras 
que dançavam ao som produzido despertando recordações narrativas, como 
quem chama a história na memória, mantendo-a cintilante, reluzente.
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De tal modo, na tradição oral africana, as histórias saltam da boca, ga-
nham os ouvidos e se assentam em um corpo sacro ou profano. Pulsam na voz 
do narrador que recria o mundo a partir do que ouviu; caráter social do ato de 
contar histórias que no Candomblé também pode vir acompanhado pela mú-
sica, escorrendo para a realidade, a fecundá-la. A oralidade, então, no univer-
so afro-religioso, enfoca histórias sagradas; relata um acontecimento ocorrido 
em tempos imemoriais, que dão conta do “princípio” de tudo.

Em outros termos, as narrativas informam como, graças às façanhas dos 
Orixás, dada realidade passou a existir, seja uma realidade total, como a cria-
ção do universo, ou apenas um fragmento, como o nascimento de uma ilha, o 
surgimento de uma espécie vegetal, ou mesmo de um comportamento huma-
no. É sempre, portanto, a narrativa que irá fomentar o entendimento do povo 
africano acerca de uma dada realidade.

Diante do exposto, muitas são as viagens em que embarcamos levados 
pela voz daquele que narra. Destas aventuras, algumas foram registradas em 
entrevistas. E, como viajante cuidadosa que seleciona itens para sua jornada, 
opto em trazer fragmentos das histórias recolhidas e, espero, de algum modo, 
representar o universo pesquisado (fenômeno). Com isso, pretendo uma 
amostragem não enfadonha para o leitor, bem como não tenho a pretensão de 
esgotar o assunto.

E o ouvir tem seu espaço, conversas, contos, causos, risos e encantos 
entre o fumegar do café, goles de água, barulhos na madeira produzidos pelas 
hábeis mãos, arrastar de chinelas executados durante as entrevistas realizadas 
na catalogação dos dados. Eram relatos que “ligavam” os feitos de Oxum a 
outras deidades do panteão, compondo uma colcha narrativa. Vozes, assim, 
dão-me conta de como a oralidade enraizou profundas camadas de existência 
na vida de homens e mulheres de Axé.

2. Conjuros, preces, cantos… heranças da Deusa

A mão usa a pena e tece a escrita para os ocidentais; a voz desenha na 
memória dos mais velhos a sabedoria iorubá, depois repassada aos mais novos. 
Entre poesia a vida se tece. No Terreiro, quando eu ainda era filha de santo3, 
herdava parcimoniosamente de meu sacerdote as narrativas da natureza – das 
águas, do fogo, dos minerais, das matas, e seus divinos protetores. Entre com-
prar mantimentos sacros; cozê-los; pilar o milho branco para do pó fazer a 

3  Recém iniciada no Candomblé, Iaô, como o termo é conhecido na religião dos Orixás.
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farinha e, com ela o manjar, as narrativas sobre os deuses contadas por meu 
sacerdote afrobaiano eram necessidades mais naturais do que compromissos. 

Souza e Lima (2006) ressaltam que no universo africano tudo fala, é pela 
palavra oralizada que tudo ganha força, orientação. A voz atravessa os sentidos 
humanos, organiza os caminhos de vivências sociais na comunidade, carrega 
consigo a história do indivíduo ao qual pertence e materializa-se como ele-
mento constitutivo do Ser, deixando-se repousar em memórias sonoras, posto 
que:

A voz tem todo um lugar simbólico: ela tem o poder de subverter e de 
romper a clausura do corpo. Ela se identifica com o sopro e com seus 
diversos simbolismos. A voz é uma materialidade do corpo e da palavra. 
Se a caligrafia humana especifica a corporeidade de uma palavra escrita 
é a voz que faz esse papel na palavra falada. A voz, como impressão 
digital, como elemento singular de cada indivíduo, é um paradoxo, já 
que constitui um acontecimento do mundo sonoro, do mundo corporal, 
visual e táctil. (ZUMTHOR, 2010, p. 13).

A voz para o Iorubá é o sopro divino permanente no homem. O que ele 
herda de Olorum (Deus) e que ao longo de sua existência vai somando-se a de 
seus ancestrais. Muito mais que som, sentido ou ruído, é conjuro poético, onde 
bem e mal coexistem, não sob noções de certo ou errado ocidentalizadas, mas 
como forças constituintes do humano. A voz é o liame. O murmúrio da alma. 
O que diferencia um indivíduo do outro. O que impinge na cera da memória 
lições que como rodamoinho de vento ou de água contornam a comunidade. 
Dádiva aspergida sobre a criação em forma de palavra. Move a vida, o vento, 
as águas, o fogo, a terra.

A voz é assim, memória sagrada, história profana. Âncoras das lem-
branças nos Ruídos da Memória conforme expõe Maluf (1995). Mecanismos 
significativos que preservam fragmentos do passado, reapresentando-os e in-
terpretando-os segundo a necessidade real de sujeitos sociais. Assim, as nar-
rativas dos Orixás são constituintes do pano de fundo onde há o repasse de 
tradições milenares, perpetuadas ao longo da cultura humana. Manifestações 
diversas que também se desdobram em canto, dança, música, e demais expres-
sões artísticas e literárias; além da educação e tantas outras atividades sociais 
humanas, cujos limites e fronteiras seriam História e Memória, mantenedoras 
do simbolismo pictórico da linguagem.

De tal modo, no momento de despertar a memória, existente em contos 
e relatos, rezas e crenças, em toques e silêncios de tambores, ou mesmo nos 
gestos, no giro do corpo, na dança, no viver ou no morrer do canto africano há 
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as narrativas míticas, posto que “o mito, além de falar de belas histórias, fala 
da alma, fala de vida, de criação, de morte e destruição, enfim, ele abarca todas 
as questões que envolvem os sentimentos, harmoniosos ou angustiantes, da 
humanidade” (CORRÊA, 2016, p. 19).

Para Souza e Lima (2006), em Literatura afro-brasileira, a tradição oral 
africana teria por base mitos que orientam ações, organizam o modo simples 
de vida de um povo. Repleto de simbolismo, o mito explica a realidade, não 
sendo a realidade. Ele enfoca através de uma história sagrada um aconteci-
mento ocorrido no tempo primordial…

Contar uma narrativa de Oxum… Me lembra aquela que minha vó con-
tava… Aquela em que Oxum se virou no pavão, mas no fim… Ficou igual 
um urubu rei… Dizia minha vó que em muito tempo atrás… Olodumare 
castigou todos os humanos por sua desobediência… Sabe naquele tempo 
Orixá e homem vivia junto aqui na terra ele prendeu a chuva da terra 
no céu e a terra ficou SECA… (ajeitou a voz)… Homens… Mulheres… 
Animais e plantas todos sofriam com a seca… Não tinha como plantar… 
Não tinha como comer… Não tinha como beber água (ficou com a voz 
embargada) … O povo sofria com a seca e se desesperava… Aí um dos 
homens foi consultar o deus da adivinhação… Pra saber se ele podia aju-
dá… Se ele tinha uma solução pro problema da seca… Foi aí que o adi-
vinho disse que os homens deviam pedir ajuda para Oxum que só ela 
podia com sua sabedoria aplacar a raiva de Olodumare… Então… Lá 
foram eles pedir para Oxum que nesse tempo morava na cidade de Ijexá 
na Nigéria… Era longe… Mas muito longe mesmo… De uma cidade pra 
outra na África era coisa de cinco dias andando… Quando chegaram na 
casa de Oxum… Fracos… Cansados e com fome… Nem esfriaram o cor-
po e foram logo pedindo para ela ajudar eles… Oxum já sabia da seca… 
Porque sua cidade também estava sofrendo desse mal ela ficava com mui-
ta pena das mortes das crianças por causa da sede… Aí ela deu a eles 
comida… Deixou eles descansarem… E disse que ela ia ajudar eles… Mas 
eles tinham que ajudar cozinhando as comidas do ebó… Que tinha que ser 
feito ela ia se sacrificar… Mas eles iam ajudar… (ficou cansado) Então… 
Quando foi de noite… Pediu para eles cozinharem o ebó… E colocarem 
tudo em uma grande caixa feita de madeira de gameleira branca… Aí 
ela foi para o fundo da aldeia… Juntou uns paus e fez uma fogueira… 
Daquelas grande… Que nem se faz em festa de Xangô… Ela dançou em 
volta… Soprou um pó fino e branco em cima de si… O pó fez uma grande 
fumaça branca… Que cobriu Oxum todinha… Então… (consertou a voz) 
quando a poeira do pó baixou… Eles viram que de lá saiu um lindo pavão 
mas quando a fumaça ainda estava alta… Eles ouviam os gemidos e gri-
tos de Oxum… Com muita dor… Ouviam seus ossos quebrando… Mas… 
Como esse ritual tinha demorado muito… Porque os homens tinham se 
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atrasado na cozinha… Fazendo o ebó… O sol já tinha nascido e tava 
alto… Transformada em um pavão muito bonito… Oxum disse que ia até 
a Olodumare levar o ebó como presente… O sol já tava quente mas mes-
mo assim lá se foi Oxum pavão seguindo em direção ao sol… Voando até 
as alturas do Orum… Indo para o palácio de Olodumare… Mas acontece 
que o céu tinha nove céus… E ela foi atravessando um por um… E o sol ia 
só queimando suas penas… Ardia… E ela gritava de dor… E sofrimento… 
Mas não desistia… Voando mais alto… E mais alto… Mais alto… O pa-
vão perdia as forças… Mas não desanimava de sua intenção e ousadia… 
(ficou emocionado) e o sol queimava as penas do lindo pavão que ficava 
negrinha, igual de urubu… O sol só não queimou a cabeça do pavão… 
Que era vermelha… Daí… Quando ela chegou no céu nenhum dos Orixás 
de lá reconhecia ela… Claro… Ela tava pretinha… Ela tinha muitas quei-
maduras pelo corpo todo… Então… Aqueles Orixás do céu ajudaram 
ela… Destransformaram ela… Guardaram os presente que ela trazia… 
Pra Olodumare… No mesmo dia quando ela ficou boa ela foi até o trono 
do deus supremo… Na terra todo mundo achava que Oxum tinha morri-
do queimada… Mas acontece que Olodumare sabia da insistência dela… 
Da teimosia que governava aquele coração… Aí… Quando ela foi falar 
com ele… (criou um suspense na voz) o deus do céu ficou com pena dela… 
(tom de tristeza) Ele perguntou porque ela fez aquele sacrifício todo… Daí 
ela disse foi por causa das criança que estão morrendo de sede… Pelos ino-
cente… Só por causa daquilo… Olodumare se compadeceu e deu a chuva 
para Oxum… Pra ela devolver pra terra… Só que Olodumare disse para 
Oxum que daquele dia em diante… quando ela tentasse se transformar 
no pavão, ia virar um urubu… ou Melhor… num abutre para que eles 
dois nunca se esquecerem daquele sacrifício e daquela promessa… de não 
deixar mais a seca assolar a humanidade… Oxum transformada em um 
abutre desceu dos nove céus junto com a chuva voltou para terra trazendo 
a fartura… e os homens homenagearam ela fazendo uma grande festa…
(felicidade na voz) E é por isso que devemos louvar as águas… (Narrador 
Marinheiro comerciante – Alabê, 35 anos – Kétu Iorubá).

A voz narrativa do Alabê permite transposições imaginárias de signifi-
cantes e significados forjados culturalmente. A esse sentido, Rodrigues (2008), 
ao mencionar Castoriadis (1992), informa que o símbolo – que para a lingua-
gem se constitui de dois elos: significante e significado – socialmente se ins-
titui/constituí nas e pelas três dimensões indissociáveis da representação, do 
afeto e da intenção. Assim sendo, o signo linguístico oral, cuja representação 
aqui é a narrativa sobre Oxum, plasma em dada realidade uma carga de afeto 
que remete a uma rede semântica intencional. Intenção, afeto e representação 
se fundem para referendar no imaginário cultural afro-brasileiro imagens es-
pecíficas sobre os Orixás.
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No tocante às narrativas de Oxum, esta ação desvela uma deidade en-
genhosa, que sabe articular as ideias usando-as em prol do bem comum, em 
outras palavras, uma divindade que “manipula” o conhecimento adquirido 
em benefício do clã, da tribo, da sobrevivência dos sujeitos de sua localidade. 
Assim, a deidade faz uso de seus saberes para “burlar” intempéries sociais, 
econômicas, alimentares, da natureza e, assim, permitir a sobrevivência de sua 
tribo. Esse fato Rodrigues (2008) denomina de o “poder do simbólico”, que 
agrega o caráter social ao histórico e que se organiza no imaginário a partir 
da linguagem, tornando-se indissociável. Embora nem tudo seja símbolo, a 
sociedade estrutura-se em torno de uma rede de sentidos simbólicos e arbi-
trários, onde as ações individuais e/ou coletivas compartilham significados 
– intencionalidades.

Para Rodrigues (2008), o imaginário simbólico seria uma maneira es-
tratégica de a cultura preservar para a posteridade seus sentidos e intencio-
nalidades. Posto dessa maneira, a voz narrativa do Alabê dispõe o símbolo/
significado da metamorfose de Oxum, evidenciando a força/resistência de um 
povo que por meio de sua determinação persevera; “a ordem se esconde na 
desordem, o aleatório está constantemente a refazer-se, o imprevisível deve 
ser compreensível” (BALANDIER, 1997, p. 09). A “nova” ordem sempre será 
instaurada pelo sacrifício, pelo sofrimento, ação evidente nos feitos de Oxum 
que, mesmo sofrendo, resolve se metamorfosear na busca pelo bem maior: a 
sobrevivência do grupo.

Assim, conforme Zumthor (2010), o simbolismo primordial integrado 
ao exercício fônico se manifesta eminentemente no emprego da linguagem na 
narrativa oral, sendo aí que se enraíza toda a poesia. Voz articulada que encer-
ra e solidifica laços sociais. Ela subjaz no silêncio do corpo. Mas, ao contrário 
deste, ela retorna a cada instante, aprimorando-se enquanto palavra. O sopro 
da voz é criador. É ele quem permite à deusa Mnemosine fomentar o princípio 
do lembrar, voz que não traz a linguagem, mas nela transita, na maestria de 
seus traços. Articulando-se nas mais diversas culturas, das mais variadas for-
mas e maneiras.

3. Na beira ou fundo… segredos das águas

No Terreiro, abro o baú das memórias e acesso suas imagens e símbolos 
na tentativa de que meu leitor seja tocado pelo que não viveu, lembrar do que 
não passou, chorar a dor que não sentiu, ou mesmo sofrer com o açoite do 
chicote que não dilacerou sua carne. Busco aproximá-lo dos fatos, para que ele 
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mire segredos contidos no espelho da lembrança e, assim, observe a imagem 
formada no pé do tempo que o Alabê de Kétu ofertou recorrendo, para isso, à 
sinestesia dos toques; isto é, em momentos de pesquisa para lembrar dos ìtàns 
da rainha do mel, o narrador emitia sons com as mãos, como também can-
tarolava baixinho, como quem balbucia um segredo. Sons companheiros da 
memória, reproduzidos no momento de relatar a narrativa.

O narrador conta histórias de uma deusa (Oxum) que domina as águas 
dos rios, riachos das lembranças, córregos das emoções que desembocam no 
lago da memória cuja “ondulação, faz com que as ondas da água se liguem às 
ondas dos cabelos, que por sua vez vinculam-se a dimensão de feminilidade da 
água, imagem entorno da passagem do tempo” (ROCHA PITTA, 2005, p. 21). 
Mas, que também expressam uma liberdade, sobretudo ressaltada em “Oxum 
e a Origem do Candomblé”, instante em que o texto oral na voz do Ogan, então, 
revela o sentido de qual seria o uso da liberdade, exposto no excerto que segue:

Mas, Oxum – coquete e astuciosa – descobriu uma maneira de descer ao 
Aiê, isso ela fez porque sabia de muitos feitiços, dos bons e dos ruins… Aí 
ela quando chegou na terra se sentou bem na beira de um rio, viu umas 
mulheres lá, mas elas não viram ela. Aí Oxum ficou mais triste e se pôs a 
chorar. Magoada, começou a pegar um pouco de lama do fundo do rio e 
moldar, com ela formou uma galinha. Adornou sua criação com folhas, 
colocou no alto da cabeça da galinha de barro um montinho vermelho e 
pintou ela com um monte de pintinhas brancas de Efum que sempre tinha 
na cabaça. Sabe como é… Oxum traz sempre sua cabaça com mirongas. 
(Narrador Marinheiro comerciante – Alabê, 35 anos – Kétu Iorubá).

Oxum, como a própria água em decurso de rio, faz seu caminho, a li-
berdade da qual faz uso a Orixá é a expressão da própria liberdade das águas 
que não se deixam prender, atitude a ser seguida por seus filhos, comporta-
mento que pode ser adotado no dia a dia na resolução de problemas, liberdade 
que exige fronteiras, cuidados, discernimento nas ações. Pois, assim como o 
rio pode ter sua rota tranquila, também pode findar numa onda que quebra. 
A metáfora da liberdade das águas refere-se à liberdade do pensamento, à li-
berdade dos corpos, das opiniões. O povo de santo prima por uma liberdade 
emergida em meio às prisões sociais, aos cerceamentos históricos, às imposi-
ções ideológicas. 

A grande Mãe das águas doces fia seus encantos, compartilhados so-
mente entre seus filhos, a família de Axé. Ao criar uma galinha de barro e 
adorná-la, a deusa principia momentos rituais pertinentes aos iniciados. 
Sortilégios poéticos diluídos na metáfora. A liberdade das águas nas narrativas 
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sobre Oxum aqui estudadas condiz com o cumprimento de direitos e deveres, 
o vivido é narrado e o narrado é vivido. A poiésis afro-brasileira é espelho em 
que a deusa se mira, enquanto por sobre os ombros deixa uma parte para que 
seus filhos também se encantem com seu reflexo, como quem vê a si mesmo ao 
olhar dentro dos olhos de outrem.

Certo dia, Maleodô e outras ondinas foram designadas por Iemanjá a po-
lir o coral mais alto do reino. As pontas dele pairavam a superfície das 
águas, onde nenhuma ondina queria polir por conta da mágoa que nu-
triam pelo povo da Terra. Maleodô, como boa curiosa, candidatou-se à 
tarefa. Pegou um pouco de espuma do mar, algumas pedras grossas de 
sal, algas e nadou em direção ao cume do coral. Ele era realmente alto 
e, para poli-lo Maleodô precisava expor um pouco de seu corpo ao sol. 
Colocou assim, parte de sua cabeça para fora das águas, tentando realizar 
a tarefa. Porém, o movimento da maré a fez ouvir, de longe, uma cantoria 
desarmoniosa em voz de homem. Curiosa, ela ergueu um pouco mais sua 
cabeça, avistando o reino da Terra. O que vira era confuso. Mal dava para 
compreender. Então, nadou um pouco até próximo à encosta, para ver 
melhor o lugar e seus habitantes. O Reino da Terra lhe parecia barulhento, 
movimentado e com muitos seres diferentes. A visão lhe encantou, atiçan-
do ainda mais a sua curiosidade. Por vários dias Maleodô se dirigiu àque-
le lugar, com o pretexto de terminar a tarefa que não cumprira. Assim, ela 
ficou ali próximo ao reino da Terra por horas a fio, perdida na admiração 
da novidade. A curiosidade era tamanha que Maleodô cogitou a possibi-
lidade de visitar o reino da Terra. Nadou assim de volta para o fundo e, 
como quem não quer nada, perguntou a Iemanjá: – Ia temi (minha mãe)! 
Por que as ondinas não podem ir ao reino da Terra? E Iemanjá respon-
deu: – Porque os homens são cruéis, prepotentes e insensíveis. Eles são 
traiçoeiros com o desconhecido. Não se deve confiar em um ser que des-
trói o que precisa! E Maleodô continuou assuntando: – O que a senhora 
acha que o homem da Terra faria se visse uma de nós, ondinas? Iemanjá, 
então disse: – Mataria, no mínimo! Ou prenderia para obter tudo o que 
pudesse. – Maleodô, não se engane! Seres humanos são traiçoeiros, vis, in-
teresseiros, trazem nos lábios o doce engano do amor e no coração a raiva 
e o domínio. Mas, a mais nova Oxum não se contentara com a resposta de 
sua irmã mais velha. E, contrariando tudo o que ouvira, resolveu traçar 
um plano para visitar o reino da Terra. (Narrador Camponês Sedentário 
– Perjigan, 30 anos – Kétu).

No contar acima exposto, o narrador nos convida a embarcar em um 
passeio encantado, a mergulhar no mundo da deusa. Águas onde o imaginário 
é princípio da linguagem, e esta vive no corpo, mora nos gestos e até pelos 
olhos é transmitida – a curiosidade da deusa menina é Literatura, que pela Voz 
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resguarda formas de conhecimento, alçados no poder simbólico da palavra 
(LUCAS, 1976). Desse modo, a Ciência, por mais avançada que seja, não lo-
grou substituir as funções simbólicas da Arte, já que a natureza do cosmo, as-
sim como as origens e a finalidade da vida humana, continuam sendo mistério.

No rio da escrita, lembrar é a outra margem. Em meio a tesouros de pa-
lavras, a linha invisível da tessitura iorubá. No Terreiro ou fora dele, a memória 
das águas. Histórias que tecem a compreensão de onde sai o mistério e para 
onde viaja na poesia da palavra em som ou grafia. Rio que dá voltas no tempo, 
delineando e deixando ver a figura que forma: mulher que no tear da oralidade 
tece a vida. Do baú da memória, retira o esquecimento. Fio corrido, façanhas 
de uma deusa vaidosa, elegante, requintada, afetuosa, sensível, determinada e 
geniosa: Oxum.

4. Maré vai, maré vem… algumas palavras 

As narrativas catalogadas simbolizam o exercício da arte de rememo-
rar vivências. Mediadas pela oralidade em sua condição poética, alinham-se 
experiências, as quais são comungadas e depositadas no imaginário dos filhos 
de santo. Elas se projetam no vivido, efetivando recriações que lhes conferem 
um caráter simbólico particular e funcional, o qual é dimensionado apenas no 
contexto dos fazeres religiosos, ficando a função de entretenimento para além 
daquele.

O falar, assim, evoca lembranças que nestas linhas despertam ao som de 
batidas e ritmos produzidos com as mãos ou pés em mesas, bancos, assoalho, 
ou outra superfície próxima. O viver e o contar levam ao tocar para serem 
precisos e, dessa maneira, se entrever palavras vaga-lumes a voar e iluminar a 
boca e o pensamento dos narradores na reconstrução do universo de seu grupo 
cultural que vive sem apartações entre os reinos: natural, espiritual, humano.

Na tentativa de mostrar o que nutre o povo Iorubá, sua poesia cotidiana, 
verbalizada em jogo simbólico, mantém sob seu duplo enfoque os prolonga-
mentos do passado no presente. E, assim, a poesia, ao trabalhar escondida, 
nos feitos dos deuses iorubanos, viabiliza o entendimento acerca das tramas 
orais que ainda resguardam a beleza da palavra que alimenta o povo de santo. 
Córrego por onde desliza a água do contar, a voz do Alabê, do Perjigan, Voz da 
memória, Voz narrativa por onde nada Oxum, corredeira acima de emoções 
e encantos, melodias e imagens, ensinamentos e crenças. E, desse modo, uma 
viagem alhures no tempo, tem gosto molhado, cheiro de mar, som de rio… 
Vida gerando vida, para quem, em meio a dissabores, ainda sonha…
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Medo ou caminho: mitos de Exu

Marcelo Studinski
Renata Ávila Troca

O artigo em questão tem caráter de ser uma oferenda a Exu. Uma en-
trega necessária não apenas à entidade, mas a todos e todas que dele e nele 
bebem de sua ancestralidade. Falaremos acerca da desconstrução europeia 
desse personagem iorubá na perspectiva do Candomblé, e nada mais. Não es-
taremos aqui englobando a visão que a Umbanda tem dessa figura religiosa e 
mitológica.

1. Ìtàns

Marilena Chauí (2000), analisando o surgimento da palavra “mito” jun-
to ao pensamento filosófico e racional, entende que normalmente esse vocá-
bulo é usado para identificar a origem de algo. No entanto, o mito, além de 
conseguir mostrar origens, relações e destino de todos os seres, humanos ou 
não, também orienta comportamentos. 

Como podem também estar relacionados a experiências e crenças, os 
mitos não podem ser vistos como representantes de conceitos e símbolos. O 
contexto histórico da figura do Exu, que estamos analisando neste estudo, só 
acontece devido à existência de narrativas orais míticas e representa uma cons-
tante forma de identidade e cultura através da preservação de costumes. 

Apesar de a mitologia poder representar inúmeras variantes de reali-
dades culturais complexas, o conceito que aqui defendemos é de que “O mito 
não é um engano, nem uma falsidade; é um modo de falar daquilo que a Razão 
jamais poderá captar” (RIBEIRO JR., 1992, p. 17).

Também Mircea Eliade elabora um panorama histórico da definição do 
mito. Eliade (2013, p. 11-12) aponta que “[…], os mitos descrevem as diversas, 
e algumas vezes dramáticas, irrupções do sagrado (ou do ‘sobrenatural’) no 
Mundo”. Já em relação a sua veracidade, o autor considera que “[…] o mito 
é considerado uma história sagrada e, portanto, uma ‘história verdadeira’, 
porque sempre se refere a realidades”. Na sequência, afirmará Eliade (2013, 
p. 7) que no século XX o mito passou a ser estudado por um ponto de vista 
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que contrasta a perspectiva estudada no século XIX, momento em que era 
visto “[…] como ‘fábula’, ‘invenção’, ‘ficção’, […].”. A partir do século XX até 
os dias atuais, o mito passou a ser estudado como “[…] uma ‘história verda-
deira’ e, ademais, extremamente preciosa por seu caráter sagrado, exemplar e 
significativo”.

No passado, em sociedades tradicionais da África negra, o mito era tido 
como história viva e fornecia o modelo para a conduta dos habitantes 
daquele lugar. Para esses povos, a crença no mito era de extrema impor-
tância para a sobrevivência em determinada região. Com a chegada dos 
colonizadores e as estratégias de dominação cultural que foram postas 
em prática por eles, as narrativas míticas africanas passaram a ser consi-
deradas uma farsa ou ficção, considerando a sua frágil estrutura e modo 
de transmissão oral. (RODRIGUES; FREITAS, 2017, p. 1803). 

Por sua vez, na perspectiva religiosa, Ìtàn é uma “palavra nagô que 
designa não só qualquer tipo de conto, mas também essencialmente os ìtàn 
àtowódówó, histórias de tempos imemoriais, mitos, recitações, transmitidos 
oralmente de uma geração a outra” (SANTOS, 1986, p. 54). Assim sendo, Ìtàn 
vincula-se à tradição oral, já que todos os textos aqui discutidos têm sua ori-
gem primeira na oralidade, e por isso possuem tantas versões. 

Adolfo Colombres (2005) dirá também que a linguagem não se limita 
a comunicar, mas sim constitui o conhecimento do mundo e, portanto, deve-
ríamos evitar a universalidade dada pela concepção atual de Literatura já que 
estaria 

desde o início a serviço de uma hegemonia, para depois se abrir sem 
prejuízo de outras literaturas escritas, e principalmente da oralidade, 
que implicava ser baseada na palavra e não por escrito, no próprio idio-
ma, e não no texto impresso. O desafio era então construir um sistema 
abrangente de todos os sistemas, sejam centrais ou periféricos, e baseado 
na escrita e na oralidade. (COLOMBRES, 2005, p. 3, tradução nossa).1

Entendemos que todos os Ìtàns aqui presentes têm origem na oralidade, 
uma vez que não são apenas textos literários, mas sim ensinamentos passados 

1  “La teoria a proponer debia comenzar torpedeando la actual concepcion cuya pretendida 
universalidad estuvo desde un principio al servicio de una hegemonia, para abrirse luego sin 
prejuicios hacia otras literaturas escritas, y sobre todo a la oralidad, que implicaba fundarse ya 
en la palabra y no en la escritura, en el lenguaje en si antes que en el texto impreso. El desafio 
pasaba entonces por construir un sistema comprensivo de todos los sistemas, ya sean centrales 
o periféricos, y basados tanto en la escritura como en la oralidad”. 
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de geração a geração pelas comunidades que cultuam não só Exu como tam-
bém os Orixás. Organizá-los em escrita foi uma das formas que o povo de 
matriz africana encontrou de conseguir guardar sua cultura e ensinamentos, 
tornando-os mais fortes e presentes em culturas outras, sem perder a sua pró-
pria identidade. A história passa a ser contada por quem a vive e não mais 
carrega a visão eurocentrada dos colonizadores. 

Do exposto, pode-se inferir que é a passagem do oral ao escrito e do 
sagrado ao profano que funda a concepção ocidental de literatura, bem 
como um crescente esquecimento de tudo o que a palavra viva acarreta, 
que ainda fascina o mundo periférico. Ou seja, a mesma reivindicação 
de autonomia em relação às funções religiosas e outras funções sociais 
que está na base do conceito de arte, e que a história deve primeiro levar 
em conta. No mundo periférico, por outro lado, isso não é um objetivo, 
porque o sagrado desempenha um papel diferente daquele do cristianis-
mo na Europa medieval. (COLOMBRES, 2005, p. 5, tradução nossa).2

Ou seja, a linha que separa a literatura oral da escrita é tão tênue quanto 
a medida entre sagrado e profano. Exu está nos dois, está na vida, nos ensina-
mentos de terreira dentro do Candomblé e também nas obras aqui estudadas 
como fontes de literatura. Pierre Verger (1995) apontará ainda mais essa liga-
ção entre a literatura e a religião de matriz africana. 

A transmissão oral do conhecimento é considerada na tradição yorubá 
como o veículo do axé, poder, a força das palavras, que permanece sem 
efeito num texto escrito. As palavras, para que possam agir, precisam 
ser pronunciadas. O conhecimento transmitido oralmente tem valor a 
uma iniciação pelo verbo atuante, uma iniciação que não está no nível 
mental da comunicação, porém na dinâmica do comportamento. É ba-
seada em mais reflexos do que raciocínios. Reflexos esses produzidos 
por impulsos oriundos do fundamento cultural da sociedade. 
O conhecimento é transmitido pelo babalaô ao omo awu, do mestre ao 
discípulo, através de sentenças curtas baseadas no ritmo da respiração, 
sendo repetidas constantemente tornam-se em estereótipos verbais que 

2  “De lo anterior se puede colegir que es el paso de lo oral a lo escrito y de lo sagrado a lo 
profano que funda el concepto occidental de literatura, así como un creciente olvido de todo 
que entraña la palabra viva, que aún apasiona al mundo periférico. Es decir, la misma pretensión 
de autonomía frente a religiosos y otras funciones sociales que se halla en la base del concepto 
de arte, y que el relato debía antes tomar en cuenta. En el mundo periférico, en cambio, esto no 
constituye un objetivo, porque sagrado desempeña un rol distinto al que tuvo el Cristianismo 
en la Europa del Medioevo”.
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se transformam em definições aceitas com facilidade. (VERGER, 1995, 
p. 20).

É importante, ainda, frisar que somos contrários à limitação de um tex-
to pelo seu gênero, porém, aqui é urgente discuti-los no que se refere à inter-
pretação que se pode ter do personagem central, Exu, quando visto de forma 
simbólica. 

O símbolo procura, assim, unir duas realidades que não são completamente 
alheias, mas que de forma alguma podem ser homologadas, já que muitas ve-
zes acontece que o vínculo não é percebido por todos os indivíduos, e quem o 
percebe não costuma interpretá-lo da mesma maneira. Por meio do símbolo, 
trata-se de iluminar uma realidade um tuto escuro (que chamaremos de rea-
lidade referida) por meio de uma realidade mais nítida, que chamaremos de 
realidade referente. Se ambas as realidades forem dissecadas, listando todas as 
unidades semânticas, ou semes que cada uma contém, será possível estabelecer 
qual delas entra em jogo em um caso particular. (COLOMBRES, 2005, p. 18, 
tradução nossa).3

Colombres disserta ainda sobre o caráter maravilhoso que o mito pode 
carregar, já que “expressa a dialética do visível e do invisível, do que exi-
be e do que oculta. […] está certamente escondendo algo mais importante. 
O mito revela ocultando, deixa entrever o real em uma zona de penumbra” 
(COLOMBRES, 2005, p. 22, tradução nossa)4. 

Enfim, o autor defende que por meio da existência do sagrado, deixa-
-se de viver na ordem do cotidiano e entra-se em um mundo modulado pela 
imaginação, do qual forma sua expressão mais pura. Mas isso não implica 
que traia a realidade, promovendo a intervenção, pois, ao contrário, ensina o 
homem não só a suportá-la, mas também a maravilhar-se com ela, amá-la e 
comprometer-se.

3  “El símbolo busca así unir dos realidades que no son del todo ajenas, pero que en modo 
alguno pueden homologarse, desde que incluso ocurre a menudo que el vínculo no es perci-
bido por todos los individuos, y quienes lo perciben no suelen interpretarlo del mismo modo. 
Mediante el símbolo se trata de iluminar una realidad un tuto oscura (a la que llamaremos 
realidad referida) mediante una realidad más nítida, la que llamaremos realidad referente. Si se 
hace la disección de ambas realidades, enumerando todas las unidades semánticas, o semas que 
contiene cada una será factible establecer cuáles de ellas entran en juego en un caso particular”.
4  “expresa la dialéctica de lo visible y lo invisible, de lo que exhibe y lo que oculta. […] está 
seguramente escondiendo algo más importante” Es que el mito revela ocultando, deja entrever 
lo realen una zona de penumbra”.
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2. Quem é Exu?

A figura deste Orixá carrega um paradoxo, pois “Exu faz o erro virar 
acerto e o acerto virar erro”, afirma Pierre Verger (2018). Também, Esù (Exu), 
dentre Orixás de origem Nàgó no Brasil, é o primeiro a ser cultuado nos 
Candomblés de origem, mesmo sendo o último a nascer, já que é responsável 
por fazer a comunicação entre o òrún (mundo invisível) e o ayè (mundo mate-
rial). Ou seja, não tem como fazer oferenda para um/a Orixá, seja qual for, sem 
fazer para Exu, porque é ele que carrega, simbolicamente, a oferenda. Por isso 
é chamado de elebò (elebô), aquele que “carrega o ebó” (as oferendas), sendo 
aquele que faz a ligação entre a humanidade e os demais deuses e deusas ioru-
bá e, por isso, é o Orixá da comunicação. Conforme destacamos na mitologia:

Exu não tinha riqueza, não tinha fazenda, não tinha rio,
Não tinha profissão, nem artes, nem missão.
Exu vagava pelo mundo sem paradeiro.
Então um dia, Exu passou a ir à casa de Oxalá
Ia à casa de Oxalá todos os dias.
Na casa de Oxalá, Exu se distraía,
Vendo o velho fabricando os seres humanos.
Muitos e muitos também vinham visitar Oxalá,
Mas ali ficavam pouco,
Quatro dias, oito dias, e nada aprendiam.
Traziam oferendas, viam o velho orixá,
Apreciavam sua obra e partiam.
Exu ficou na casa de Oxalá dezesseis anos.
Exu prestava muita atenção na modelagem
E Exu aprendeu como Oxalá fabricava
As mãos, os pés, a boca, os olhos, o pênis dos homens,
As mãos, os pés, a boca, os olhos, a vagina das mulheres.
Durante dezesseis anos ali ficou ajudando o velho orixá.
Exu não perguntava.
Exu observava.
Exu prestava atenção.
Exu aprendeu tudo.
Um dia Oxalá disse a Exu para ir postar-se na encruzilhada
Por onde passavam os que vinham à sua casa.
Para ficar ali e não deixar passar quem não trouxesse uma oferenda a 
Oxalá.
Cada vez mais havia mais humanos para Oxalá fazer.
Oxalá não queria perder tempo
Recolhendo os presentes que todos lhe ofereciam.
Exu tinha aprendido tudo e agora podia ajudar Oxalá.
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Exu coletava os ebós para Oxalá.
Exu recebia as oferendas e as entregava a Oxalá.
Exu fazia bem o seu trabalho
E Oxalá decidiu recompensá-lo.
Assim, quem viesse à casa de Oxalá
Teria que pagar também alguma coisa a Exu.
Quem estivesse voltando da casa de Oxalá
Também pagaria alguma coisa a Exu.
Exu mantinha-se sempre a postos
Guardando a casa de Oxalá.
Armado de um ogó, poderoso porrete,
Afastava os indesejáveis
E punia quem tentasse burlar sua vigilância.
Exu trabalhava demais e fez ali a sua casa,
Ali na encruzilhada.
Ganhou uma rendosa profissão, ganhou seu lugar, sua casa.
Exu ficou rico e poderoso.
Ninguém pode mais passar pela encruzilhada
Sem pagar alguma coisa a Exu. (PRANDI, 2001, p. 40-41).

Entendemos que seja onipresente e onisciente, portanto, quando fala-
mos que a encruzilhada é seu local votivo, temos que ampliar os conceitos que 
podem ser limitados fora deste contexto. “Afinal, meus camaradinhas, Exu é 
o que substancia o contragolpe à colonialidade, uma rasura, um cruzo e uma 
traquinagem em tom de feitiço” (RUFINO, 2019, p. 82). Exu também é o meio 
termo, é a dúvida, é o encontro. Ele está na construção deste artigo, no encon-
tro entre nós, os autores.

As encruzilhadas nos apontam múltiplos caminhos, outras possibilida-
des. Assim, a compreensão acerca da política emerge também como um 
saber na fronteira angariando os espaços vazios, praticando as dobras 
da linguagem e escapando dos limites propostos por razões totalitárias. 
Por aqui, a poética é política, emergem outras formas de dizer que rei-
vindicam outro senso. Revela-se a dimensão lúdica da vida e o caráter 
cruzado das invenções praticadas nas travessias da encruza transatlânti-
ca. (RUFINO, 2019, p. 82).

A encruzilhada não é só rua, ela é o encontro entre duas pessoas que se 
comunicam. Se visualizarmos a encruzilhada como um “X”, perceberemos que 
teremos, pelo menos, quatro escolhas: avançar, retroceder, mudar o caminho/
fala/escuta para direita ou esquerda… Assim, Exu também está vinculado ao 
livre arbítrio no sentido de escolha. Portanto, a encruzilhada como lugar vo-
tivo é o lugar de altar desta entidade. Cada entidade terá o seu, Xangô nas 
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pedreiras, Iemanjá no mar, Oxum na orla das águas dos rios… E o Exu nas 
encruzilhadas. 

Exu se identifica completamente com seu papel de filho. Como tal re-
presenta o passado, o presente e o futuro sem nenhuma contradição. 
Ele é o processo da vida de cada ser. É o ancião, o adulto, o adolescente 
e a criança. É o primeiro nascido e o último a nascer. Representando 
o crescimento, simboliza também mudança; é o elemento dinâmico e 
dialético do sistema. Sendo o elemento procriado, condensa em seu eu 
mítico a natureza de cada objeto e de cada ser. Resume as morfologias 
dos ancestrais masculinos e femininos, pertencendo indistintamente a 
um e a outro grupo. (SANTOS, 1986, p. 165). 

Nós, autores, somos o terreiro de religião que se encontra na encruzi-
lhada da academia. E quem são os Exus que nela encontramos? A própria fi-
losofia ocidental já está gravada no padrão branco hetero normativo. Teremos 
então referências como o movimento antropomórfico da geração de 22, por 
exemplo, assim como Paulo Freire. Mas, existe outro panteão: Lélia Gonzalez, 
Milton Santos, Elza Soares, Carolina de Jesus, Conceição Evaristo, entre ou-
tros/as tantos/as marginalizados/as. 

A nosso ver, devemos nos lançar na tarefa de propor experiências cru-
zadas, atar pontos com diferentes versos que contribuam para o alar-
gamento das experiências e consequentemente das possibilidades. É 
necessário raspar o fundo da cuia e revelar os assentamentos que funda-
mentam outras sabedorias. Para isso, há de vir a história do avesso, algo 
que os pretos-velhos fazem desde sempre. Outro ponto é desatar o nó 
que nos enlaça incutindo educação/cultura como modo de civilidade. 
Precisamos, assim como os pretos-velhos, ter a vista forte, já que muitas 
vezes o que interessa não é aquela que se versa como uma problemá-
tica curricular do projeto colonial mas sim as formas transgressoras. 
(SIMAS; RUFINO, 2018, p. 77).

Sim, Paulo Freire é Exu quando Luiz Rufino inova ao apresentar a tese 
Pedagogia das encruzilhadas (2019), assumindo-se como freireano, no entanto, 
expande o espaço além do escolar. Enfim, ele nos faz pensar Freire como um 
Exu, mas não esse Exu na perspectiva mitificada. Esse que todos têm medo. 
Mas o Exu que é inovação, comunicação, perseguido, teimosia.

Algumas “sobras viventes” conseguem virar sobreviventes. Outras, nem 
isso. Os sobreviventes podem virar “supraviventes”; conceito que utili-
zamos para definir aqueles que foram capazes de driblar a própria con-
dição de exclusão (as sobras viventes), deixaram de ser apenas reativos 
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ao outro (como sobreviventes) e foram além, inventando a vida como 
potência (supraviventes). (SIMAS; RUFINO, 2018, p. 111).

Sendo Exu transformação, é a transição temporal entre presente, passa-
do e futuro. É a memória ancestral; um outro ìtàn (mito) diz que essa divin-
dade se partiu em 201 pedaços espalhados pelo ayè (mundo material), trans-
formando-se em altares que garantiriam a continuidade de seus descendentes. 
Exu é a terra laterita que está em todos os lugares, assim como Freire… sendo 
amado ou odiado. 

Pensando somente no conceito de educação, Freire também é onipre-
sente. Não no Brasil, mas no modelo de educação mundial. Porque mesmo 
antes de existir, aquilo que o educador materializou através da escrita já existia: 
ele só fez o que o Exu fez. Não existe comunicação sem observação. 

Outro Exu brasileiro, Milton Santos, talvez seja o Exu esquecido. Ele 
pensou o Brasil na perspectiva cultural, de raça, de identidade e pertencimen-
to. A ideia de rua como esse espaço. Ao evocar, traz-se à lembrança Exu em seu 
igbá (altar) – uma memória evocada em um “lugar”. Um “lugar de memória” 
(NORA, 1993)!

Essa rua é a comunicação, é a ideia de troca. Comunicação através do 
gesto, da comida, da palavra cantada e também falada. Exu dá conta disso tudo, 
e isso tudo são as pessoas de terreiro que transitam na sociedade. Pensamos 
nos terreiros brasileiros do século XXI, onde, por mais que haja violência e 
intolerância religiosa ainda muito vigentes, as pessoas não têm mais medo de 
dizer que são macumbeiros, que pertencem à religião demonizada. Na rua 
está a mitologia e também a militância. Através dos marcadores sociais, como 
o colar, guias, roupas brancas, a oferenda que está ali posta na rua. A forma de 
me expressar. Se Exu é comunicação, nós, do Candomblé, não temos medo. 
Não temos medo porque temos a certeza de que alguém está conosco antes do 
Orixá; é o Exu. 

3. O que dizem os ìtàns?

As interpretações realizadas por parte dos missionários cristãos, cató-
licos e protestantes, portanto, levaram à demonização da figura de Exu já que 
se entende que a concepção de pecado e submissão às vontades de um “deus” 
imposto histórico, política e culturalmente pelo cristianismo, condenam os 
atributos fálicos e a representação do movimento, da ação contínua, do não 
conformismo, da procriação, da fertilidade, da sexualidade e da liberdade in-
condicional que o Orixá constitui. 
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A noção de sincretismo vinculada à ideia de um arranjo entre referen-
ciais culturais distintos, em que os mesmos são colocados em justapo-
sição com um determinado fim tático, é redimensionada quando mi-
rada a partir das miudezas presentes nas práticas cotidianas. O que se 
percebe no pluriversalismo das manifestações codificadas nas bandas 
de cá que apropriaram da simbologia do santo católico é um amplo re-
pertório de práticas cosmopolitas, híbridas, ambivalentes e inacabadas. 
Essas inúmeras reinvenções pincelam referenciais culturais distintos 
para produzir outra coisa não possível de ser totalizada em um único 
termo. (SIMAS; RUFINO, 2018, p. 68).

Para que se possa entender, então, a forma de agir deste Orixá é preciso 
estar despido dos valores cristãos. Veremos que tanto Adilson Martins (2008) 
quanto Reginaldo Prandi (2001) tratam de ìtàns diferentes que representam 
Exu diante a sua ganância, mas também importância para Orunmilá. O que 
isso representa? Na mitologia yorubá, Orunmilá é o Orixá mais próximo a 
Olorum (criador supremo), e, para ambos os autores – como não poderia dei-
xar de ser –, é ele que tem a palavra final, mesmo após conselhos de outros 
Orixás e sábios. 

Exu é retratado como quem “[…] não queria saber de trabalho, vivia 
pedindo de tudo a Orunmilá […]” (MARTINS, 2008, p. 17) e “Exu comia de 
tudo e sua fome era incontrolável” (PRANDI, 2001, p. 45), o que nos faz pensar 
no caráter de alguém de cultura não-ocidental e que não é bem quisto numa 
leitura eurocentrada fundada pelos princípios do cristianismo. No entanto, 
somente quando sua presença é afastada, Orunmilá percebe a necessidade e 
importância deste Orixá, tão esperto e também talentoso em conseguir o que 
julga ser justo. Já que “é por isto que, até hoje, Orunmilá pede tudo em dois às 
pessoas que a ele recorrem, sendo uma parte ele oferece de bom grado a seu 
amigo Exu” (MARTINS. 2008, p. 19) e “Orunmilá sempre obedeceu ao orácu-
lo e ordenou: ‘Doravante, para que Exu não provoque mais catástrofes, sempre 
que fizerem oferendas aos Orixás deverão em primeiro lugar servir comida a 
ele. Para haver paz e tranquilidade entre os homens, é preciso dar de comer a 
Exu em primeiro lugar’” (PRANDI, 2001, p. 46). 

Exu não distingue os homens dos Orixás no que se refere a seus servi-
ços, tanto os ajuda como também se vinga, de um ou outro. 

Exu é o guardião dos templos, das casas, das cidades e das pessoas. É 
também ele que serve de intermediário entre homens e deuses. Por essa 
razão é que nada se faz sem ele e sem que oferendas lhe sejam feitas, an-
tes de qualquer outro orixá, para neutralizar suas tendências a provocar 
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mal-entendidos entre os humanos e suas relações com os deuses e, até 
mesmo, dos deuses entre si. (VERGER, 2018, p. 82).

Nas obras analisadas, encontramos diversos ìtàns referentes à inter-
venção de Exu junto aos outros deuses, dentre as Lendas de Exu (MARTINS, 
2008) estão “O castigo de Oxossi” (p. 97), “Como Ejiogbe enganou a morte” 
(p. 145), “O poder de Xangô” (p. 160), “O Castigo de Sakpata” (p. 142); e na 
Mitologia dos Orixás (PRANDI, 2001), “Exu ajuda Olofim na criação do mun-
do” (p. 44), “Eleguá guarda o portão de Aganju” (p. 48), “Bará aprende a traba-
lhar com Ogun” (p. 54), “Exu come antes dos demais na festa de Iemanjá” (p. 
59), “Eleguá ajuda Orunmilá a ganhar o cargo de adivinho” (p. 60), “Exu põe 
Orunmilá em perigo e depois o salva” (p. 68), “Exu instaura o conflito entre 
Iemanjá, Oiá e Oxum” (p. 70).

Vimos, portanto, como esse “herói”, de sua forma nada convencional, 
está sempre disposto a ajudar a quem a ele recorre, se bem presenteado por 
isso. É importante destacar que a cobrança de Exu não é em dinheiro, ou bens 
materiais valiosos, mas sim, aquilo que sacia a sua vontade. Muitos desses mi-
tos estão impregnados de cultura ocidental, na qual se coloca dinheiro (ri-
queza) como sinônimo de felicidade e plenitude. Portanto, se há de imaginar, 
lógico, que muitas mudanças devem ter ocorrido desde que os ìtàns foram 
ditos até chegarem a sua versão escrita em Língua Portuguesa. 

Há inúmeros estudos em que Exu é visto como a “mente colonizada” de 
seu próprio tempo e contexto (pensamento ocidental, judaico-cristão, héte-
ro-normativo, branco, etc). Roger Bastide, na década de 1950, já alertava que 
“Exu é, na verdade, o intermediário necessário entre o homem e o sobrena-
tural, o intérprete que conhece ao mesmo tempo a língua dos mortais e a dos 
Orixás. É, pois, ele o encarregado de levar aos deuses da África o chamado de 
seus filhos do Brasil” (BASTIDE, [1956] 2001, p. 34). Assim sendo, é urgente 
entender a realidade do Candomblé profundamente: uma identidade viven-
ciada na mitologia das divindades assim como composto por um complexo 
simbólico. No caso de Exu, é importante saber que a tradução da palavra Èsù 
(Exu) é “esfera”, na língua yorubá. Isso significa que Exu é dinâmico, pois po-
lariza diversas forças que estão em constante movimento. Exu concentra em 
si forças opostas, duais. Não é o bem, nem o mal, mas carrega consigo forças 
positivas e negativas, representa a fertilidade e, portanto, pode ser também 
compreendido como a continuidade: 

Sem Exu, jamais seria possível conhecer outros Orixás. Exu é o início e 
o fim de tudo. Sem Exu não se consegue iniciar ou terminar nada direito, ele é 
o caminho, é a força, é o guia para todo seguidor do Candomblé. Exu é tudo. 
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Gratidão a Exu é agradecer a própria vida porque com a força e a orientação de 
Exu supera-se e continua-se na luta! (STUDINSKI; SCHIAVON. 2020, p. 232).
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Vidas têm essência, palavras têm donos: os saberes 
originários dos Nhande’i va’ e a perspectiva decolonial

Acevesmoreno Flores Piegaz

Vidas têm essência, palavras têm donos e devemos ser solidários uns com 
os outros. Assim poderemos viver plenamente no jardim de Nhanderu, 

pois somos simplesmente transitórios. Precisamos deixar esse legado aos 
nossos filhos e netos, para que seja o mundo cheio de paz e harmonia 

entre todos os povos. 
Timóteo Vera Tupã Popygua

1. As primeiras palavras

O pensar/escrever no contexto dessa reflexão é uma condição/lugar em 
que a falta da presença física do interlocutor, manifesta no ritmo do corpo, da 
voz e do espírito (EKMAN, 2017) e no não sentir a respiração do outro, instau-
ra um distanciamento, que apesar de absolutamente naturalizado no contexto 
acadêmico, não pode ser ignorado; porém, ficam outras presenças, as palavras. 
Nas narrativas do mito de origem dos Nhande’i va’, as palavras são centrais, 
tanto na relação com o mundo, quanto na preservação da identidade cultural 
de uma nação da América do Sul. As palavras que estruturam o pensamento 
ameríndio, nesse caso o dos Guarani, revelam outra lógica, não universal, mas 
“pluriversal”, entendendo que “es una apreciación de la realidad que se con-
trasta con la suposición del Mundo Mundial de que existe una realidad única 
de la cual se desprenden múltiples culturas, perspectivas o representaciones 
subjetivas” (ESCOBAR, 2016, p. 23).1

Destacam-se duas palavras como as “primeiras”, as que estão na gênese 
desse pensar/escrever: Timóteo, que é dos prenomes do autor de YVYRUPA: 
A Terra Uma Só, foco desta análise, que lembra o prenome do pai do autor que 
está escrevendo, Timote, que, na segunda metade do século passado, cruzou 
a fronteira entre Uruguai e Rio Grande do Sul, casou-se com uma brasileira 

1  “é uma apreciação da realidade que contrasta com o pressuposto do Mundo Mundial de que 
existe uma única realidade da qual emergem múltiplas culturas, perspectivas ou representações 
subjetivas” (ESCOBAR, 2016, p. 23, tradução nossa).
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e virou imigrante no Brasil… mas essa é outra história… A segunda palavra 
é Guarani, que o autor desta análise ouviu pela primeira vez do pai, em lon-
gas conversas regadas a chimarrão, em que falava sobre as culturas Guarani, 
Charrua, Inca, Maia e Asteca. O que se aprendia com esse progenitor contradi-
zia os conhecimentos que recebia de professoras nas salas de aula dos colégios 
em que estudou, nos anos setenta, na cidade de Bagé.

As conversas com Timóteo sobre saberes ancestrais da América, ocultos 
na história dos livros didáticos, foram determinantes para distender os hori-
zontes de um adolescente do final do século XX, no Pampa sul-americano, 
que agora, no exato momento desta escrita, busca refletir sobre os saberes dos 
Nhande’i va’ a partir do mito de origem dos Guarani.

2. Os saberes originários dos Nhande’i va’ 

A primeira aproximação ao texto permite uma associação entre o mito 
fundador da cultura Guarani e o Judaico/Cristão

Nos primórdios não havia nada,
era um lugar sombrio.
havia somente o oceano primitivo,
lava.
Não havia vidas sequer.
(POPYGUA, 2017, p. 13).

A seguir, quando a luz se faz na noite originária, é um convite, uma 
analogia com a Teoria do Big Bang, anunciada em 1948 pelos cientistas George 
Gamow e Georges Lemaître, sobre a criação do universo; apesar de apoiadas 
em bases epistemológicas muito diferentes, ambas as perspectivas sobre a ori-
gem de tudo apontam para uma grande liberação de energia que criou a luz na 
escuridão. Na versão científica, é o momento da criação do espaço-tempo. Na 
versão Guarani, é o momento do surgimento de Nhamadu Tenondegua, como 
pode ser visto no excerto abaixo:

Uma luz infinita 
surge.
Através da noite originária,
surge
Nhamadu Tenondegua,
com sabedoria infinita
e com amor infinito 
(POPYGUA, 2017, p. 15).
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A cosmogonia Guarani exalta duas qualidades singulares do criador, 
sabedoria infinita e amor infinito, que permeiam todo o relato. E, por aqui pa-
ram as semelhanças, tanto com as bases religiosas do Ocidente quanto com 
sua ciência. No que tange a tudo mais que diz respeito à criação, vê-se uma 
descrição em que palavras buscam traduzir o espírito e, com muita poesia, 
conseguem. Ainda mais ao levar em conta que “existe una relación íntima en-
tre lengua y cultura. Los idiomas son puertas que nos hacen entrar en otras 
culturas, porque las incluyen y las expresan” (LENKERSDORF, 2003, p. 18)2.

Nesse aspecto, deve-se considerar ainda que “para um guarani, a tradu-
ção de suas ‘palavras-almas’ para língua portuguesa é um desafio que transcen-
de o literário: é em si um ato político” (EKMAN, 2017, p. 62). Cada palavra e 
cada ato são em si uma luta pelo existir culturalmente. Nesse sentido, é impor-
tante considerar que:

Estas vidas enmarañadas se rigen por una lógica rizofórica, una “lógica 
difícil de seguir” de alguna forma sencilla, y, de ser posible, aún más 
difícil de mapear o medir; nos revelan una forma enteramente diferente 
de ser y de desenvolverse en un territorio y un lugar. Se trata de ex-
periencias que constituyen mundos relacionales u ontologías, los cua-
les de manera abstracta se podrían definir como una ontología en que 
nada preexiste las relaciones que la constituyen. Dicho de otra forma, 
las cosas y seres solo existen en relación con otros, y no tienen una vida 
própria. (ESCOBAR, 2016, p. 15).3

Nesse sentido, o caráter relacional da cultura Guarani contrasta com a 
lógica ocidental. Adolfo Albán Achinte, em seu artigo “Pedagogías de la re-
-existencia: artistas indígenas y afrocolombianos”, sobre a colonialidade coti-
diana, elucida o porquê: 

La pretensión de seguridad afincada en el poder de la razón como fun-
damento de toda explicación del mundo colonizó la cotidianidad del 

2  “Existe uma relação íntima entre língua e cultura. As línguas são portas que nos permitem 
entrar noutras culturas, porque as incluem e as expressam” (LENKERSDORF, 2003, p. 18, tra-
dução nossa). 
3  “Essas vidas emaranhadas são governadas por uma lógica rizofórica, uma “lógica difícil 
de seguir” um tanto simples e, se possível, ainda mais difícil de mapear ou medir; nos revelam 
uma forma inteiramente diferente de ser e de operar em um território e em um lugar. São ex-
periências que constituem mundos relacionais ou ontologias, que de forma abstrata poderiam 
ser definidas como uma ontologia em que nada preexiste as relações que as constituem. Em 
outras palavras, as coisas e os seres só existem em relação aos outros e não têm vida própria” 
(ESCOBAR, 2016, p. 15, tradução nossa).
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sujeto al punto de anclarlo en la imperiosa necesidad de alcanzar un ni-
vel de estabilidad en diversos órdenes de la existencia: laboral, afectivo, 
económico, social y emocional. La noción de éxito estaba determinada 
por el mantenimiento a toda costa de esa estabilidad y su ruptura im-
plicaba necesariamente el fracaso y en consecuencia quedar fuera de los 
beneficios de esta condición. La narrativa de nuestro sistema educativo 
transita por construir subjetividades que se acomoden a estos precep-
tos de la modernidad, en ese sentido la estabilidad como principio se 
aprende a la par de las letras del alfabeto. Nos educaron para alcanzar 
el éxito y en consecuencia garantizarnos un futuro próspero distante de 
cualquier atisbo de inseguridad que colocara en riesgo la única posibili-
dad de vida. (ACHINTE, 2000, p. 448).4

Para o antropólogo colombiano, a busca por alcançar a estabilidade e 
o êxito apresenta-se como um desafio frente à negação da transitoriedade da 
existência, em nome de uma “condição” de permanente segurança. Pelo ex-
posto, é possível considerar que o controle da vida, que se pretende no mundo 
ocidental, é uma mera ilusão, pois: “Vivir, consiste entonces, en mantener el 
equilíbrio entre orden y caos, que son las causas de la transitoriedad de todas 
las cosas” (KUSCH, 2007, p. 199).5 Nessa perspectiva, a memória desempenha 
um papel fundamental, portanto tem-se muito a aprender com conhecimen-
tos, histórias e concepção de mundo dos Guarani. Um exemplo disso é a se-
guinte afirmação:

Nós temos uma história contada completamente diferente dos bran-
cos… nós temos uma geografia nossa, até a formação do universo, a 
formação do mundo… dos Guarani é completamente diferente da dos 
homens brancos… porque existem várias teorias… Por que tem várias 
teorias? Porque somos seres humanos… somos mortais… jamais che-
garemos à conclusão… o guarani tem força da memória, para ele extrair 

4  “A pretensão de segurança enraizada no poder da razão como fundamento de toda expli-
cação do mundo colonizou a vida cotidiana do sujeito a ponto de ancorá-la na necessidade 
imperiosa de atingir um nível de estabilidade nas várias ordens de existência: trabalho, afetiva, 
econômica, social e emocional. A noção de sucesso era determinada pela manutenção a todo 
custo dessa estabilidade e sua ruptura implicava necessariamente em falha e, consequentemente, 
ser deixada de fora dos benefícios dessa condição. A narrativa de nosso sistema educacional 
passa pela construção de subjetividades que acomodem esses preceitos da modernidade, nesse 
sentido a estabilidade como princípio é aprendida ao lado das letras do alfabeto. Educaram-nos 
para o sucesso e, consequentemente, garantem-nos um futuro próspero, longe de qualquer in-
segurança que poria em risco a única possibilidade de vida” (ACHINTE, 2000, p. 448, tradução 
nossa).
5  “Viver, consiste então, em manter o equilíbrio entre ordem e caos, que são as causas da 
transitoriedade de todas as coisas” (KUSCH, 2007, p. 199, tradução nossa).
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sua sabedoria, seu conhecimento, ele tem que buscar isso na essência, 
tem que buscar força cósmica para ele ter essência… (POPYGUA, 2017, 
p. 64).

Essa espécie de “exercício de tradução cultural”, no qual o autor se pro-
põe aproximar o leitor da cultura dos Nhande’i va’, desloca a atenção à palavra, 
ao sentir, uma vez que: “‘Espírito’ e ‘palavra’ são sinônimos na língua Guarani. 
Mbya Nhee significa ao mesmo tempo ‘falar’, ‘vozes’, ‘alma’. Nhee porã, as ‘boas 
palavras’ ou ‘espírito bom’. Traduzir o espírito em palavras é um desafio co-
mum ao poeta” (EKMAN, 2017, p. 62). As chaves para a compreensão dessa 
perspectiva estão na natureza, no estético e no divino, que formam uma espé-
cie de trindade, perceptível na passagem abaixo: 

Nhamandu gerou apyka,
assento divino.
Nele surge o cocar divino de plumas,
enfeitado com orvalho de flores:
jeguaka poty yxapy rexa.

Por entre as plumagens de flores,
maino,
o pássaro primitivo,
o colibri,
voa no meio da noite originária. 
(POPYGUA, 2017, p. 15).

O assento divino, apika, o cocar de plumas, enfeitado com orvalho, e as 
flores são criações de Nhamandu antes da criação do Sol e da Terra; esses ele-
mentos mostram toda uma estética que povoa “o antes de tudo”, o que já estava 
lá, no espaço que a divindade habita.

A presença dos seres alados, como os pássaros maino, urukure’a e 
Ynambu pytã, tem papel muito especial no mito, como pode ser apreciado no 
fragmento abaixo:

O primeiro pai divino,onhembojera, se desdobrava na noite originária, 
ele ainda não sabia como seria o futuro do universo e do firmamento e 
onde seria sua futura morada celeste. Enquanto isso, o colibri, o pássaro 
primitivo oferecia o néctar do orvalho das flores para alimentar o seu 
criador Nhamandu. […] Enquanto isso, fazendo a escuridão, urukure’a, 
a coruja, dá origem ao crepúsculo e à noite. (POPYGUA, 2017, p. 17).
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O mesmo ocorre com a criação da planície, quando relata que: “O pri-
meiro que cantou em agradecimento, no meio da planície, foi Ynambu pytã, 
nambu vermelho” (POPYGUA, 2017, p. 29).

Os insetos, nessa perspectiva, estão representados por Nhakyrâ pytãi, a 
cigarra vermelha, que é a primeira, ao final da criação da morada terrestre, a 
agradecer cantando ao criador; e o responsável pela origem de um relevo mui-
to peculiar e conhecido na América do Sul, que é Tuku ovy, o gafanhoto azul, 
foi criado “para ele pôr seus ovos no chão e fazer brotar os grandes campos 
e planícies” (POPYGUA, 2017, p. 28). Essa forma de conceber o mundo em 
uma perspectiva relacional pode ensinar a estabelecer outra possibilidade de 
existência a todo o planeta, uma vez que:

Nosotros, los seres modernos, hemos perdido nuestra relación integra-
da con el universo y debemos restaurarla para lograr una renovada in-
timidad con la Tierra. Siendo la primera “sociedad radicalmente antro-
pocéntrica” (1988: 202), nos hemos convertido en gente racional y sin 
sueños. (ESCOBAR, 2016, p. 27).6

As palavras surgem do desdobramento do pai, e aqui aparece nova-
mente uma trindade: “Da sabedoria de Nhamandu, da sua chama e da sua 
neblina divina, nascem as belas palavras, ayurapyta. Ele é o dono da palavra” 
(POPYGUA, 2017, p. 17), e na sucessão dele veio o nascimento do canto sagra-
do: “Depois de ter criado a origem das belas palavras, Nhamandu criou a fonte 
do amor infinito mborai, o canto sagrado” (POPYGUA, 2017, p. 18). 

Na narrativa do mito, as palavras e o canto são anteriores ao mundo e à 
luz, são forças dos tempos primordiais (POPYGUA, 2017). O canto se revela 
essencial para os Nhande’i va’ em múltiplos aspectos da vida, a começar pela 
ordem de criação. 

O mito também revela três origens divinas, que são consideradas fontes 
de sabedoria infinita: “ayu porã rapyta, a origem das belas palavras, mborai, o 
canto divino e mborayu miri, o amor infinito” (POPYGUA, 2017, p. 18).

O amor infinito é apresentado como uma essência da divindade 
transmitida às suas criações, assim como a sabedoria infinita: “Em seguida, 
Nhamandu Tenonde, com o amor infinito e sabedoria divina, criou Nhamandu 

6  “Nós, seres modernos, perdemos nosso relacionamento integrado com o universo e deve-
mos restaurá-lo para alcançar uma intimidade renovada com a Terra. Sendo a primeira “socie-
dade radicalmente antropocêntrica”   (1988: 202), tornamo-nos pessoas racionais e sem sonhos” 
(ESCOBAR, 2016, p. 27, tradução nossa).
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py’aguaxu xy eterã, aquela que seria a mãe divina de Kuaray, o Sol, conceden-
do-lhe o mesmo poder divino e sabedoria infinita” (POPYGUA, 2017, p. 20).

A ideia do desdobramento encontra ressonância em algumas hipóteses 
levantadas por pesquisadores no campo da Física Quântica na contemporanei-
dade, mas não se trata de comparação, apenas de um ponto de referência, uma 
vez que a gênese Guarani não está sendo analisada em relação ao postulado 
científico; longe disso, o proposto aqui é uma aproximação de modo que se 
perceba a epistemologia dos Nhande’i va’ como um saber ancestral válido. 

Assim como Pitágoras, que na Grécia do século VI a.C. propôs a ideia 
de uma terra esférica, e como o navegador português Fernão de Magalhães, 
que a demostrou através da primeira circum-navegação do mundo, os Guarani 
já tinham essa compreensão sobre a forma do planeta: 

Jeguakava e jaxukava originários se orientavam pelo brilho dos lagos 
das águas eternas e, com sua sabedoria espiritual, enxergavam todas as 
extremidades de yvyupa, e descobriram que a terra era redonda e que 
havia um grande mar salgado, Para guaxu. (POPYGUA, 2017, p. 34).

Nesse trecho em particular, eles deixam claro que se trata de um conhe-
cimento milenar: “Nós, Nhande’i va’, conhecidos atualmente como Guarani 
Mbya, sabemos, há milhares de anos, que a terra em que vivemos é redonda” 
(POPYGUA, 2017, p. 51). O conhecimento espacial, geográfico, de ciclos tam-
bém se revela já nessa tradição primeva:

E distinguiram cinco direções: 
Yvy mbyte, o centro da terra; 
Ka’arua, onde o sol se põe; 
Tenonde, onde o sol nasce; 
Yvytu Katu, onde se originam os ventos bons; 
Yvytu yma, lugar dos ventos originários, frios. 
(POPYGUA, 2017, p. 34-35).

A referida tradição possibilitou a eles conhecerem a geografia do espaço 
em que viviam e servir de base para as decisões para o deslocamento desse 
povo; isso é muito evidente nas seguintes palavras de Timóteo: “Essas cinco 
direções iriam orientar nossos movimentos em Yvyrupa, no espaço terrestre” 
(POPYGUA, 2017, p. 35). O mesmo se pode afirmar sobre essa cultura no que 
diz respeito ao conhecimento dos biomas, quando o autor relaciona os diferen-
tes tipos existentes nesse território em que os primeiros filhos das divindades 
começaram a caminhar, por exemplo: Ytajekupe, o lugar de muitas montanhas 
(Yvyty) – a cordilheira dos Andes; Yvyjuky, a terra feita de sal; Yvy Ku’ixirenda, 
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morada de terra branca; tataryku, o fogo líquido, na terra de vulcões; Para 
yvytu ro’y, a região do oceano pacífico; e, por fim, Yvy porã, a terra boa e fértil.

E esse conhecimento era aplicado à vida, às necessidades que emergi-
ram do modo de vida que levavam e tinha aplicação prática para os propósitos 
que mobilizaram o povo Guarani, assim como os saberes agrícolas:

Xeramõi convoca a todos para continuarem a caminhada para alcan-
çar o Tenondere, onde nasce o sol, em Yy ramõi, chamado também de 
Para guaxu, o grande mar, o Oceano Atlântico. Para realizarem essa 
caminhada, ore retarã ypykuery, nossos parentes originários, levaram 
com eles suas variedades de plantas originais, que foram colocadas por 
Nhamadu Tenondegua em Yvy mbyte: […]. Levaram em forma de ali-
mentos e de sementes. (POPYGUA, 2017, p. 43).

Também é evidente o profundo conhecimento no manejo do ambiente:

Os tempos se passaram e jeguakava e jaxukava porãgue’i continuaram a reali-
zar suas longas caminhadas, levando, trazendo e plantando diversas sementes e 
criações de Nhamadu para povoar Yvy mbyte e Para guaxu rembe: […] E assim 
adquiriram e transmitiram aos seus descendentes uma vasta sabedoria milenar 
sobre as florestas que formam a mata Atlântica para enriquecer Yvyrupa, nosso 
território tradicional. (POPYGUA, 2017, p. 48).

As referências anteriores não deixam dúvidas de como esses saberes são 
produzidos na caminhada em busca do Tenondere, e também são uma pro-
va inconteste de que “nenhuma comunidade ou parte do mundo, qualquer 
que seja seu poder econômico ou político, detém privilégio epistemológico” 
(SHOHAT; STAM, 2006, p. 87).

O sagrado aparece na cultura Guarani de muitas formas, mas a com-
preensão sobre sua dimensão na vida desse povo é o que o aproxima da ideia 
da noção ocidental de ecologia; segundo a tradição, “os rios são sagrados e têm 
vida em constante movimento para purificar os seres vivos aquáticos e toda a 
natureza que existe em suas margens” (POPYGUA, 2017, p. 53). 

A epistemologia dos Nhande’i va’ se baseia no sagrado, que rege o ínfi-
mo e o incomensurável com mesma natureza e precisão, conforme explica o 
criador do Instituto Arapoty, Kaka Werá Jecupé, que realiza estudos sobre as 
culturas Guarani, Xavante e Krahô:

A tradição do Sol, da Lua e da Grande Mãe ensinam que tudo se des-
dobra de uma fonte única, formando uma trama sagrada de relações e 
inter-relações, de modo que tudo se conecta a tudo. O pulsar de uma 
estrela na noite é o mesmo do coração. Homens, árvores, serras, rios 
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e mares são um corpo, com ações interdependentes. Esse conceito só 
pode ser compreendido através do coração, ou seja, da natureza interna 
de cada um. (JECUPÉ, 1998, p. 61).

Nessa tradição, o sagrado se manifesta tanto no âmbito pessoal, da or-
dem do íntimo, quanto no âmbito coletivo, da ordem do grupo que partilha 
as experiências, em um duplo movimento; mas a importância dessa percepção 
pode contribuir muito para o mundo contemporâneo dos Juruás7:

Dentro de estas otras historias, el universo es una vasta manifestación 
de lo sagrado, y lo sagrado está repleto de vida y de espiritualidad. La 
Nueva Historia pretende reunificar lo sagrado con el universo. Si bien 
las tradiciones indígenas tienen un rol importante en este escenario, 
también lo tiene un entendimiento transformado de la ciencia, que po-
dría ayudarnos a reinterpretar nuestro sitio a nivel de la especie en una 
nueva historia del universo. (ESCOBAR, 2016, p. 28-29).8

Pensada a partir dessa percepção, a decolonização do mundo não passa 
apenas por reconhecer a alteridade como resistência, mas também como opor-
tunidade, uma vez que:

Entendemos la decolonialidad como el proceso por medio del cual reco-
nocemos otras historias, trayectorias y formas de ser y estar en el mun-
do, distintas a la lógica racional del capitalismo contemporáneo como 
expresión cultural […]. Es como argumenta Catherine Walsh, “visibi-
lizar las luchas en contra de la colonialidad pensando no sólo desde su 
paradigma, sino desde la gente y sus prácticas sociales”. (ACHINTE, 
2005, p. 452).9

Não é possível que se ignore indefinidamente os saberes daqueles que 
enfrentam uma luta de cinco séculos para manterem sua existência, não 

7  Nome que os Guarani atribuem aos não indígenas.
8  “Dentro dessas outras histórias, o universo é uma vasta manifestação do sagrado, e o sagra-
do está repleto de vida e espiritualidade. A Nova História tenta reunir o sagrado com o universo. 
Enquanto as tradições indígenas desempenham um papel importante neste cenário, o mesmo 
acontece com uma compreensão transformada da ciência, o que poderia nos ajudar a reinter-
pretar nosso local no nível de espécie em uma nova história do universo” (ESCOBAR, 2016, p. 
28-29, tradução nossa).
9  “Entendemos a decolonialidade como o processo pelo qual reconhecemos outras histórias, 
trajetórias e modos de ser e estar no mundo, distintos da lógica racional do capitalismo contem-
porâneo como expressão cultural […]. É como argumenta Catherine Walsh, “tornar visíveis as 
lutas contra a colonialidade pensando não só a partir de seu paradigma, mas a partir do povo e 
de suas práticas sociais” (ACHINTE, 2005, p. 452, tradução nossa).



161

obstante a ignorância do branco. O já citado Kaká Wera Jecupé, ao se referir 
aos povos originários do Brasil, afirma: “São a memória viva do tempo em que 
o ser caminhava com a floresta, os rios, as estrelas e as montanhas no coração 
e exercia o fluir de si” (JECUPÉ, 1998, p. 19).

Esse modo de pensar parte de uma perspectiva de integração e interco-
nectividade de tudo que existe e torna “posible volver a comprometer el pen-
samiento con la vida y revisitar con atención la sorprendente diversidad de sa-
beres que aún sostienen aquellos cuyas experiencias ya no logran leerse desde 
el saber eurocêntrico10” (ESCOBAR, 2016 p. 13). As relações interétnicas entre 
ocidentais e povos originários, baseadas no respeito à alteridade, podem gerar 
caminhos que possibilitem a reconexão com a natureza e a ressignificação da 
vida.

3. Em outras palavras

As construções ideológicas e as narrativas que sustentam a colonialida-
de, em suas sucessivas formas, buscam encobrir outras vozes além das do bran-
co, outras estéticas, outros saberes; se faz necessário que se vá além da lógica 
excludente para se pensar relações mais simétricas com os povos originários. 

Deve-se almejar uma ampliação dos horizontes epistêmicos na com-
preensão de se estar irmanado enquanto filhos da terra; por isso, precisa-se 
decolonizar o conhecimento, desnaturalizar a opressão, para que, aí sim, se 
possa viver coletivamente como uma grande comunidade. Para isso se faz im-
prescindível um deslocamento para além da lógica cartesiana. 

A escrita do mito de origem dos Nhande’i va’ deixa evidente que os sabe-
res desse povo estão fundamentados em uma matriz epistemológica completa-
mente diferente da Ocidental, mas ainda assim, e talvez por essa razão, capaz 
de contribuir significativamente para o cuidado da casa comum de todos os 
seres, a Terra. 

10  Torna “possível reconectar o pensamento com a vida e revisitar com atenção a surpreen-
dente diversidade de conhecimentos que ainda é mantida por aqueles cujas experiências não 
podem mais ser lidas a partir do conhecimento eurocêntrico” (ESCOBAR, 2016, p. 13, tradução 
nossa).
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Espaços cantados entre os Marubo e os Inca 

Marcos Lampert Varnieri

Ao tratar da história dos povos indígenas amazônicos, frequentemente 
inicia-se o relato a partir do momento de contato com os não indígenas. A 
importância dada ao colonizador é comumente o foco central da relação. Isso 
é compreensível dada a metodologia historiográfica baseada em documentos 
escritos. Para compensar esse viés historiográfico, dando protagonismo aos 
habitantes originários do continente, é adequado ressaltar narrativas nas quais 
a figura do colonizador não é relevante, bem como marcar que a manifestação 
original é oral e não escrita. Este é o caso do canto marubo “Inka roẽ yõká” 
traduzido como “Pedindo machado ao Inca”, reunido no livro Quando a ter-
ra deixou de falar: cantos da mitologia marubo (2013), de Pedro de Niemeyer 
Cesarino. No canto oral em estudo, as relações entre os Marubo e os Inca estão 
no centro do episódio. Bem se vê que o contato entre os diversos grupos de 
habitantes das Américas ocorria, o que demonstra uma continuidade cultural 
entre eles e não um isolamento à espera de um “descobrimento”.

O trabalho antropológico e literário de Pedro de Niemeyer Cesarino 
(2011; 2013) tem dado relevo à dimensão estética dos relatos marubo, ao mes-
mo tempo que apresenta a cultura e a história desse povo contadas em suas 
próprias palavras. O trabalho tradutório de Cesarino faz a ponte entre a cul-
tura indígena e a não indígena. Cabe mencionar que o livro Quando a terra 
deixou de falar é bilíngue e reconhece a autoria indígena de cada canto trans-
crito. “Pedindo machado ao Inca” é cantado por Armando Mariano Marubo, 
que foi chefe da comunidade Paraná e pajé romeya (xamã capaz de externalizar 
seus duplos e de transmitir os cantos dos espíritos) e kẽchĩtxo (xamã rezador, 
detentor dos cantos de cura).

O grupo indígena Marubo habita a região próxima aos rios Curuçá e Ituí, 
no município de Atalaia do Norte no Estado brasileiro do Amazonas. A sua 
terra é chamada Terra Indígena Vale do Javari, na qual vivem diversos outros 
povos. Sua população, em 2014, estava em torno de 2000 pessoas.1 Segundo 
Welper (2009), os que hoje são chamados de Marubo são um grupo reorganizado 

1  As informações populacionais estão no site do Instituto Socioambiental. Disponível em: 
https://pib.socioambiental.org/pt/Quadro_Geral_dos_Povos. Acesso em: 12 mar. 2021.
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após o “holocausto gomeiro” ocorrido nessa região no final do século XIX e 
início do século XX. A “criação-transformação (shovia)” (WELPER, 2009, p. 
14) do povo Marubo é atribuída ao chefe João Tuxaua (1900-1996). A junção 
de diferentes falantes de línguas Pano que adotaram a língua comum de um 
grupo, o Chainawavo ou Povo-Pássaro, forma o povo Marubo atual.

1. O cantor

Um cantor marubo é um pajé, é um xamã, ou seja, o responsável pela 
mediação entre os humanos e não humanos. Essa função é necessária, pois os 
não humanos são capazes de agir de forma humana, logo são capazes de se 
comunicar com os humanos. A categoria dos não humanos pode englobar ani-
mais, plantas, pessoas falecidas, espíritos e uma diversidade de seres cuja clas-
sificação deve respeitar aquela dada por cada comunidade (HARVEY, 2015).

Tanto o termo “pajé” quanto o termo “xamã”, ainda que úteis para uma 
compreensão da religiosidade ou espiritualidade, têm uma amplitude cujo 
uso descuidado pode levar a uma homogeneização da diversidade presente 
em cada povo. Para respeitar as caracterizações próprias dos Marubo, deve-se 
conhecer os termos empregados em sua respectiva língua. Segundo Cesarino 
(2011, p. 35), “Pajés (ou xamãs) são chamados de yove vake, ‘filho de espírito’, 
ou de yove romeya, ‘pajé-espírito’, quando são mais poderosos”. O termo yove, 
traduzido por espírito, diferencia-se das pessoas humanas, dos animais e de 
uma outra categoria de espíritos, os yõchĩ. Além de romeya, traduzido sim-
plesmente como “pajé”, mas que é o “cantor mais poderoso entre os mortais” 
(WERLANG, 2001, p. 127, tradução nossa), há o kẽchĩtxo, traduzido como 
“curador”. Ambos se valem de cantos para realizar suas atividades, seja o con-
tato com os yove ou o tratamento de doentes, respectivamente. Cabe mencio-
nar que mesmo os cantos do curador kẽchĩtxo são aprendidos do xamã romeya. 

A pessoa do romeya é um espaço onde várias pessoas não humanas se 
encontram. É por isso que o termo “maloca” pode ser empregado para falar 
do corpo físico do pajé. Tal como na maloca, dentro do corpo do pajé há um 
movimento de pessoas. Já aqui a espacialidade se mostra em diferentes níveis 
quando se intenta conhecer o cosmos marubo. Há um movimento pelo espa-
ço, da Amazônia às montanhas andinas, de grupos marubo, bem como um 
movimento espacial de cantores dentro da pessoa do xamã marubo. Quem de 
fato canta é o yove quando está dentro do romeya. Essa espacialidade é cantada 
explicitamente em “Pedindo machado ao Inca”, mas também implicitamente 
na figura do cantor Armando Mariano Marubo.
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2. O canto

Os Marubo possuem cantos de diferentes tipos. Há narrativas míticas 
saiti, cantos de cura shõki e cantos xamanísticos iniki. O canto “Pedindo ma-
chado ao Inca” é do tipo saiti, o qual se origina da tradição e foi ouvido dos 
antepassados pelo cantor.

Varĩ vake Nawavo
Shanẽ vake Nawavo
Inõ vake Nawavo
Kanã vake Nawavo
Rovõ vake Nawavo
Áve atiki
Naí votĩ ikitõ
Inka roẽ yõkánõ
A ikianã

Filhos do Povo Sol 
Filhos do Povo Azulão 
Filhos do Povo Jaguar 
Filhos do Povo Arara 
Filhos do Povo Japó 
São eles que 
Aonde céu encurva 
Ao Inca pedir machado 
Juntos todos vão. 
(CESARINO, 2013, p. 286).

Assim, inicia-se o canto, pela nomeação dos diversos grupos que com-
põem o povo Marubo. O termo nawavo designa povo e cada nome de povo 
refere-se a uma unidade familiar matrilinear na organização social maru-
bo. Os Povo-Sol (Varinawavo), Povo-Azulão (Shanenawavo), Povo-Jaguar 
(Inonawavo), Povo-Arara (Shawãnawavo) e Povo-Japó (Rovonawavo) são al-
guns dos nomes vigentes dos grupos de parentes, mas há outros que se aplicam 
exclusivamente aos pajés e espíritos como o Povo-Névoa (Koĩ Naí Nawavo) e 
a todos os seus elementos-névoa (antas-névoa, adornos-névoa, ayahuasca-né-
voa, por exemplo). O Inca também é considerado como um dos povos, porém 
é um estrangeiro referido pelo termo nawa, e não faz parte do grupo Pano de 
línguas.

A necessidade de pedir machado ao Inca se justificava para o cultivo 
dos roçados, já que o domínio do metal era uma tecnologia própria aos Incas, 
segundo a tradição marubo. Além do metal, o Inca era associado às constru-
ções em pedra, “ele é por conta disso considerado como ‘o dono da pedra’, para 
quem os antepassados levavam arcos, flechas e cajados de pupunheira a fim 
de realizar suas trocas” (CESARINO, 2013, p. 284). Contrastando com uso do 
metal e da pedra, próprio dos habitantes de regiões montanhosas, está o uso 
de artigos de madeira e demais itens encontrados apenas na floresta. Com essa 
troca de produtos dependentes de regiões geográficas distintas, evidenciam-
-se as complexas relações econômicas e culturais entre os muitos grupos do 
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continente. A relação com o Inca não é exclusiva dos Marubo, ela se dá tam-
bém entre diferentes povos da região amazônica.

Na mitologia dos povos da Amazônia ocidental, tais como os Shipibo, 
Conibo e Marubo, a origem dos poderes produtivos indígenas é muitas 
vezes atribuída aos Incas. Estes são também os senhores de materiais 
duráveis, como o metal, o vidro e os tijolos. Nos mitos encontra-se uma 
ligação com outras histórias sobre a separação primordial entre os an-
cestrais dos não índios (nawa, “estrangeiros”) e os dos índios e a subse-
quente divisão da tecnologia por esses dois tipos de gente. Objetos fabri-
cados com materiais duráveis, como o metal, pertencem, assim, à gente 
não indígena (nawa), enquanto a origem dos produtos tanto indígenas 
como estrangeiros é atribuída aos Incas. Existe, porém, uma diferença 
fundamental entre tipos de produtos, já que, enquanto o processo de 
produção indígena, aprendido com os incas, é transparente, o dos es-
trangeiros não é. (McCALLUM, 2002, p. 376).

É importante notar que a diferença tecnológica não deve ser vista sob 
um aspecto de superioridade de uma cultura sobre a outra. Segundo Karadimas 
(2014), o contato entre grupos andinos e amazônicos deve “señalar que la con-
tinuidad cultural entre Tierras Bajas y Altas es más probable que una nítida 
discontinuidad. De este modo esperamos hacer una evaluación más clara de 
las formas cosmológicas adoptadas por algunas sociedades amerindias en el 
transcurso de los siglos” (KARADIMAS, 2014, p. 203).2

A figura do Inca como um nawa antecipa as relações econômicas pos-
teriores dos Marubo, agora já sob influência dos estados coloniais. A influên-
cia de grupos quéchua continuou pelo contato com os caucheiros peruanos 
Txamikoro ocorrido a partir do final do século XIX. Deles vieram os costu-
mes do consumo da “caiçuma fermentada de mandioca (atsa waka), do uso 
de flautas e tambores e, sobretudo, da realização periódica de uma festa de 
traços andinos dedicada ao estrangeiro, a ‘festa do estrangeiro’ (nawa saiki)” 
(CESARINO, 2011, p. 25). Uma diferença, apontada acima por McCallum 
(2002), é um estranhamento maior dos estrangeiros contemporâneos quando 
comparados aos Incas. Pode-se pensar que as trocas entre os antigos Incas e os 
indígenas amazônicos não eram determinadas pelo nível de exploração vigen-
te nas relações atuais.

2  “Indicar que a continuidade cultural entre as Terras Baixas e as Altas é mais provável do 
que uma descontinuidade acentuada. Esperamos, assim, fazer uma avaliação mais clara das 
formas cosmológicas adotadas por algumas sociedades ameríndias ao longo dos séculos” 
(KARADIMAS, 2014, p. 203, tradução nossa).
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A viagem cantada prossegue:

Akĩ vana aíya
Aská akĩ mashtesho
A vokí aíya
Naí votĩ ikitõ
Sai imakĩta

A atõ oĩa
Voĩ Nawa raká
Nawa nokoiniki
A atõ oĩa
Terẽakõ nami
Nami ochinivãi
Wa natĩni
A kepinasho
A piki aoa
Oĩni owia
Voĩ Nawa raká
Nawa tavaini
A voki aíya

Isso dizem 
E assim fazendo 
Todos viajando vão 
Aonde céu encurva 
Viajam festejando

E ali olham 
Povo Pica-Pau 
O povo vem chegando 
Eles ali olham 
Carne de anta 
Nacos comerem 
Os estrangeiros encostados 
Naquela pilastra 
Da carne comerem 
Eles ali olham 
Povo Pica-Pau 
O povo passando 
E vão viajando. 
(CESARINO, 2013, p. 287).

Aqui mais um povo é encontrado, o Povo Pica-Pau. Como já mencio-
nado, o que hoje é chamado de Marubo constitui-se de um conjunto diverso 
de muitos povos de língua Pano. Cada nome de animal ou fenômeno natural é 
um classificador dos entes pertencentes a um mesmo grupo. Esses grupos não 
se limitam aos humanos, pois incluem animais, plantas e espíritos variados. 
No caso do povo nomeado pelo pássaro Azulão (Shane, em marubo), há uma 
“queixada-azulão (shane yawa), uma determinada macaxeira-azulão (shane 
atsa), o patamar celeste-azulão (Shane Naí Shavaya, Morada do Céu-Azulão), 
um pajé-azulão (shane kẽchĩ), e assim por diante” (CESARINO, 2011, p. 110). 
Mesmo certas regiões são classificadas com o nome do grupo, notando-se que 
muitas das regiões mencionadas são espaços reservados aos espíritos e aos 
pajés.

A relação estabelecida entre os diversos seres humanos e não humanos 
caracteriza o que é chamado de “novo animismo” por Harvey (2015). Para o 
autor, “Esse animismo refere-se a modos de viver que assumem que o mundo 
é uma comunidade de pessoas vivas, todas merecedoras de respeito, e, portan-
to, a maneiras de inculcar boas relações entre pessoas de diferentes espécies” 
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(HARVEY, 2015, p. 05, tradução nossa)3. Nessa concepção, uma pessoa não é 
entendida apenas como um ser humano, ou seja, um animal, planta ou espírito 
também pode ter o estatuto de pessoa. Assim, a relação com os não humanos 
também se dá observando regras de respeito dirigidas às pessoas humanas. 
Para os Marubo, diversos seres são chamados de yora, ou seja, gente. 

Segue o canto com mais povos:

Txana Nawa raká
Nawa nokoiniki
A atõ oĩa
Terẽakõ pichi
Pichi maitiyavo
Oĩni owia
Txana Nawa raká
Tavaini owia

Ro Nawa raká
Nawa nokoiniki
A atõ oĩa
Aĩvo õsiya
A keniyavoki
Oĩni owia
Ro Nawa raká
Ro Nawa tavaini

Povo Japinim
O povo vem chegando
E eles olham
Vestidos com chapéus
De costelas de anta
Eles ali olham
Povo Japinim
O povo passando

Povo Guariba
O povo vem chegando
E eles olham
Mulheres misturadas
Todas barbadas
Eles ali olham
Povo Guariba
O povo passando. 
(CESARINO, 2013, p. 287-288).

Agora são encontrados mais dois povos, o do pássaro Japinim e o do 
macaco Guariba. Os membros do povo Japinim usam chapéus, já as mulhe-
res do povo Guariba têm barbas tais como a dos macacos que nomeiam esse 
povo. Mais adiante no canto surge o Povo Sol Norã, um povo de gente careca 
somente no alto da cabeça, mas de cabelo longo até as costas. Esse grupo ainda 
não é o Inca.

3  No original: “This animism refers to ways of living that assume that the world is a commu-
nity of living persons, all deserving respect, and therefore to ways of inculcating good relations 
between persons of different species” (HARVEY, 2015, p. 05).
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Naí votĩ ikitõ
Inka roẽ yõkánõ

A ikianã
Atõ vokĩ oĩa
Vari Norã Nawavo
A nokoiniki
A atõ oĩa
Awẽ mapo resoki
Tarãikõ isa
Nĩkãkia aíya
Vari Norã Nawavo
Tavaini owia

“Aonde céu encurva
Vamos pedir machados”

É o que dizem
E viajando vão
Povo Sol Norã
O povo vem chegando
Eles olham
Os miolos mexerem
Tra tra tra
Assim escutam
Povo Sol Norã
O povo vai passando. 
(CESARINO, 2013, p. 291).

A distância da viagem é marcada pela curvatura do céu. A viagem se 
prolonga até o fim do mundo, onde habita o Inca, fato reforçado pela diversi-
dade de povos encontrados pelo caminho.

Um retorno a algumas estrofes anteriores à do Povo Sol Norã é neces-
sário, uma vez que nelas, o povo das mulheres é encontrado e suscita uma 
mudança no tom da cantoria.

“Aĩvo Nawa
Nõ aki vonosho”

A ikianã
Kape vene retesho
Kape vene inãnõ
Paka tatxich aíya
Paka vana akĩrao

“Mechõtote vimi
Vimi kavi inai
Mĩ as koĩ
Paka mã paka”

Akĩ vanaya
Chichi vene retesho
Chichi vene inãnõ
Paka tatxich aíya

“Ao Povo das Mulheres
Nós todos vamos”

É o que dizem
E matam jacaré
A cauda cortam
Para lança aquecer
E com lança conversam

“Fruto longo comprido
Feito fruto duro
Você assim fique
Lança, minha lança”

Assim falam e
Matam quati
A cauda cortam
Para lança aquecer
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“Vari awá shao
Shao kavi inai
Mĩ as koĩ
Paka mã paka”

Akĩ vana aíya
Mechõtote vimĩno
Paka tatxich aíya

“Vari voi shẽto
Shẽto kavi inai
Mĩ as koĩ
Paka mã paka”

“Ossos de anta-sol
Feito osso duro
Você assim fique
Lança, minha lança”

Assim falam
Longo fruto cortam
E na lança passam

“Bastão de cera-sol
Feito duro bastão
Você assim fique
Lança, minha lança”. 
(CESARINO, 2013, p. 286-287).

Essa parte do canto apresenta uma série de termos sexuais, usados para 
mostrar a virilidade dos Marubo. Os versos “feito fruto duro”, “feito osso duro”, 
“feito duro bastão” exaltam como deve ficar a “lança” do homem marubo dian-
te das mulheres estrangeiras. O fruto longo (mechõtote) é semelhante ao ingá, 
cuja forma é adequada à comparação erótica. A atividade sexual continua no 
canto:

Oĩki aíya
Aĩvo Nawa
Ivo vaĩ oĩya

Yãta kawãmaĩnõ
A ovõiniki
A wetsãki
A aki aoi
Yame potxĩni akemãi
A aki aoi
Shavá omakemãi
A aki avai
A nachinõ
Iki aka iniki
Nachi kashõki
A aki aoi
A wetsãki
A yãtáirise

E eles olham
Povo das Mulheres
Seus homens buscar

Quando anoitece
Ela se deita
Com aquele outro
E transa
À meia-noite
Ela transa
No raiar do dia 
Ela transa
Indo banhar
De novo transa
Terminado o banho
De novo transa
Com aquele outro
Até anoitecer
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Awẽ anõ avai
Osha tenãmakĩrao
Shavá mashte kawãmãi
A wetsãki
Awẽ aská ashõ
A vesokõki
Yoãki aíya

“A anõ miarao
Atxainã aweti
Mĩnõ pairavai”

Awẽ iki amaĩnõ

“Áve anõ earao
A yãtáirise
Ea aki avai
Yame potxĩni akemãi
A aki avai
Shavá mashte kawãmãi
Ea aki avai
Nachinõ inã
A kashõrao
Ea aki avai”

Ela transa
Sem sono sentir
Findado o dia
Com aquele outro
E depois então
Quando desperta
Vão perguntando

“Você aí
Com esse primo
Quanto transou?” 

E ela responde

“Eu com ele
Até anoitecer
Eu transei
À meia-noite
Eu transei
Até o fim do dia
Eu transei 
Indo banhar
Quando lá fui
Também transei”
(CESARINO, 2013, p. 289-290).

Se a virilidade dos homens marubo foi exaltada em outras estrofes, ago-
ra é a vez de o vigor feminino nas artes eróticas ser exaltado pela incansável 
atividade das mulheres desse Aĩvo Nawa (povo das Mulheres). 

A longa viagem chega ao fim. Os Marubo alcançaram o Inca e os seus 
machados, mas há ainda algo a ser acertado quanto ao que é oferecido aos 
recém-chegados:

Naí votĩ ikitõ
Inka roẽ yõkánõ

A ikianã
A nokoiniki
A atõ oĩa
Poi waka txichtoya
Monokarã karãmãi

Aonde céu encurva
Vamos pedir machados

É o que dizem
E Inca vem chegando
E olham as mulheres
Caiçuma de cocô
Trazerem dançando
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“Awẽ poi wakaro
Veyatsoma aroa
Iki nĩkãsamẽnã”

A wetsãki
Keyoakevãi
Awẽ aki amaĩnõ
A roe pachaki
A ninivarãsho
Inãki aoi

A anõ wetsãki
Awẽ poi waka
Awẽ veyamaĩno
A roe shanaki
A ninivarãsho
Inãki aoi

Awẽ aĩ shani
Shani potoshõki
Inka reshõya
Oĩki aíya
Awẽ roẽ natĩni
Inka veyẽia

Oĩkia aíya
A roeki
A vikĩrao
A chinãkirao

“Nokẽ shoma takeya
Shavá avaĩsho
Píti koĩ meramash
Nõ anõ yaminõ”

Ikĩ chinã owia

“Caiçuma do Inca
Vocês não recusem!
Escutem bem!”

Aquele outro
Caiçuma acaba
E tudo bebendo
Machado bom
Inca vem trazendo
E ele entrega

Mas aquele outro
Caiçuma de cocô
Caiçuma recusa
E machado ruim
Inca vem trazendo
E a ele entrega

De pentelhos de mulher
Inca rapé faz
O Inca cheirador
Que eles veem
Na pilastra de pedra
Sua testa esfregar

Assim mesmo veem
E seu machado
Machado pegam
E vão pensando 

“Clareiras na mata
Vamos juntos abrir
Para boa comida
A todos fartar!”

Assim mesmo pensam. 
(CESARINO, 2013, p. 292-293)

Nesse canto, ficam claras algumas tensões entre os Marubo e os Inca. 
As mulheres incas oferecem a caiçuma, uma bebida fermentada, que causa 
desconfiança nos viajantes. Cesarino (2013) explica em nota que tal “caiçuma 
de cocô” é, na verdade, café. De qualquer modo, apesar das estranhezas nos há-
bitos alimentares de cada um, os Marubo conseguem os machados desejados.
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3. Sobre a relação entre os Incas e os Indígenas amazônicos

Segundo Calavia Sáez, a literatura antropológica sobre a relação entre os 
Incas e alguns povos amazônicos atesta “a intensidade e a antiguidade da co-
municação entre a cordilheira e a floresta” (CALAVIA SÁEZ, 2000, p. 8). Entre 
os Conibo há a figura do Chane Inka que lhes teria ensinado as artes da pintu-
ra, do tecido e da cerâmica. Já os Shipibo falam do Inca Negro que ensinaria “a 
preparar caiçuma, i.e., a celebrar festas; as pescarias que ele ordena para estas 
festas produzem uma prodigiosa quantidade de peixe e tartaruga” (CALAVIA 
SÁEZ, 2000, p. 10). O Inca Sovina (Yoaxico Inca) dos Shetebo é uma figura 
maligna que oferece frutas com animais peçonhentos e nega o acesso ao fogo 
pelo povo. Os Huni Kuin (Caxinauá), outro grupo pertencente aos Pano, tam-
bém tratam do Inca. Já nos escritos de Capistrano de Abreu, essa relação entre 
povos é mencionada. 

A falta de canoas, explicaria uma historia de Burú [um dos informan-
tes indígenas]. O inka é um grande diabo, diz. Os Caxinauás moraram 
perto delle foram à sua casa, elle enganou-os; convidou-os a brincar no 
balanço; não sabiam; cortou-lhes as cabeças. Os Caxinauás, com medo, 
foram morar longe. Depois veiu morar com elle a aranha (yotã) e o inka 
deu-lhes os dois frascos do frio e da noite. (ABREU, 1938, p. 342, grifos 
e grafia do autor).

A confirmação da origem de tais personagens é atestada pelo autor: 
“Que o inka mencionado seja o do Peru, tudo está indicando; os missionários 
jesuítas encontraram noticias semelhantes entre outras tribus […]” (ABREU, 
1938, p. 342, a grafia original foi mantida). Como referido, a presença do Inca 
em diversas narrativas é distribuída entre diversos povos, além de variar em 
sua relação ética, ora benigna, ora maligna.

Além de representadas nos cantos amazônicos, as culturas andinas cria-
ram cerâmicas com imagens que indicam um fundo mitológico comum entre 
as duas regiões. Tratando das representações na cerâmica da cultura Moche, 
Karadimas (2014, p. 208) afirma que “Más que Andina entonces, la mitología 
que acompaña esta iconografía de monos y estrellas, resultaría mas bien de 
un intercambio en Tierras Altas y Bajas, o de una dispersión de un mitema en 
una zona mas amplia y que involucra otras áreas culturales u otras épocas”4. 

4  “Mais do que andina então, a mitologia que acompanha esta iconografia de macacos e es-
trelas resultaria antes de um intercâmbio em Terras Altas e Baixas, ou de uma dispersão de um 
mitema em uma área mais ampla e que envolva outras áreas culturais ou outras épocas” (KARA-
DIMAS, 2014, p. 208, tradução nossa).
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Para o autor, a combinação das figuras de macacos, de constelações, de arraias, 
de aranhas e de vespas nas cerâmicas não ocorreria por acaso. O que explica 
a semelhança dessas imagens criadas nas regiões do Peru, do Equador e da 
Colômbia é a viagem que os próprios mitos amazônicos fizeram a tais regiões, 
pois os mesmos motivos estão presentes nos mitos do Jurupari dos povos fa-
lantes das línguas Tukano e Arawak.

É possível estabelecer uma relação de semelhança entre o modo como 
os povos amazônicos tratam os seres e seu ambiente e o modo como os Incas 
o faziam.

O ayllu compreende a comunidade de humanos (runas, quéchuas), as 
comunidades de divindades (huacas) e os animais e plantas do mun-
do natural (sallqa). Como as sociedades andinas valorizam as relações 
harmoniosas, o ayllu se esforça para tomar decisões conjuntamente em 
uma “atmosfera de equivalência profunda” entre todos os seus mem-
bros humanos e não humanos (Rengifo Vásquez, 1998, p. 89). Nenhum 
membro da comunidade possui uma maior autoridade do que os ou-
tros. Os relacionamentos seguem linhas de parentesco, de modo que 
as batatas cultivadas no campo são as filhas e a água da nascente leva-
da para o campo pode ser um genro (Rengifo Vásquez, 1998, p. 91). 
(STUCKEY, 2015, p. 202, tradução nossa).5

Se os Marubo concebem uma comunidade de seres que envolve pessoas, 
animais, plantas e diferentes tipos de espíritos, no caso dos Inca, algo similar 
se dá. As relações de parentesco com os não humanos também estão presentes 
nas duas comunidades. Aqui igualmentea dimensão espacial será determinan-
te na composição dos membros dessa comunidade expandida. Cada região 
tem seus próprios não humanos e humanos vivendo ou apenas viajando por 
tal lugar. Decorre disso que a composição do ayllu não é fixa, pois há um cons-
tante movimento entre locais físicos e entre locais “espirituais”. Stuckey (2015, 
p. 202, tradução nossa) refere-se aos ayllu também como “famílias sem limites 
fixos”. 

5  No original: “The ayllu comprises the community of humans (runas, Quechua), the com-
munities of deities (huacas), and the animals and plants of the natural world (sallqa). With 
Andean societies placing a high value on harmonious relationships, the ayllu strives to make 
decisions together in an ‘atmosphere of profound equivalency’ among all its human and oth-
er-than-human members (Rengifo Vásquez 1998: 89). No members of the community possess 
greater authority than others. Relationships follow lines of kinship, so that the potatoes grown 
in the field are the daughters and spring water carried to the fields might be a son-in-law (ibid.: 
91)” (STUCKEY, 2015, p. 202).



175

Para culturas cujo modo de relação entre os seres manteve uma atitu-
de de integração não é custoso perceber como as trocas culturais puderam 
ocorrer. Há uma semelhança na concepção do que compõe um grupo ou uma 
família. É possível realizar trocas diversas com outros povos, mesmo que haja 
estranhamento dos hábitos alimentares ou sexuais de cada um. As diferenças 
entre seres são reconhecidas, mas não implicam na sua exclusão da comuni-
dade, logo o contato com os estrangeiros (nawa) segue um protocolo similar. 

4. Conclusão

A partir de uma viagem cantada em “Inka roẽ yõká” ou “Pedindo ma-
chado ao Inca” é possível notar como os espaços entre as terras altas e baixas 
da região sul-americana mantiveram contatos desde muito antes da chegada 
dos invasores transatlânticos. Tanto foi assim que as formas de registro poético 
têm uma contraparte gráfica nas cerâmicas andinas. Há, pois, uma troca de 
histórias pari passu a uma troca comercial. Uma explicação para essa permuta 
cultural está na semelhança no modo como os ambientes são tratados por es-
ses habitantes, sejam os das florestas sejam os das montanhas. 

A troca cultural entre o arvoredo e o rochedo fica, assim, atestada e bem 
cantada pelos Marubo, viajantes do espaço e do som. Cantos que vem já de 
uma viagem para o corpo do pajé cantador romeya, uma vez que os espíritos 
yove são eles próprios itinerantes. Sendo uma comunidade um conjunto de 
viventes, lembrando que o viver não se limita à corporalidade física, é pela 
vivacidade do cantar que se estabelece a conversa com todos esses humanos e 
não humanos.

Vocabulário 
(Este vocabulário é adaptado do glossário de termos do livro de Cesarino 
(2011), Oniska: poética do xamanismo na Amazônia, nas páginas 413 e 414).

Iniki – cantos dos espíritos e demais agente transmitidos pelos xamãs romeya;
Kẽchĩtxo – xamã rezador, detentor dos cantos de cura shõki e demais conheci-
mentos xamanísticos;
Nawa – estrangeiro;
Nawavo – segmentos da morfologia social marubo;
Romeya – uma das espécies de xamã, capaz de externalizar seus duplos e de 
transmitir os cantos dos espíritos;
Saiti – narrativas míticas cantadas;
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Shõki – cantos de cura e de pensamento;
Vaká – duplo, espectro. Um dos aspectos da pessoa;
Yõchĩ – noção envolvida nos processos de duplicação, projeção visual e ima-
gem. Agentes personificados também traduzíveis por “espírito”, “duplo” ou “es-
pectro”, potencialmente agressivos e ameaçadores;
Yora – gente, pessoa, corpo;
Yove – espíritos ou entidades prototípicas.
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O quarto lado do triângulo: territorialidades  
míticas em The Opposite House, de Helen Oyeyemi1

Diego Bonatti

A espiritualidade e suas diversas formas de expressão é uma caracterís-
tica humana presente em todas as culturas humanas do planeta. A fé, a crença, 
o culto a algo superior e mais poderoso está ligado à necessidade humana de 
fantasiar, elaborar, buscar por proteção, dar sentido à vida e cultuar elementos 
de referência para as vivências cotidianas. Conforme Segundo (1997, p. 93), 
citado por Amatuzzi (2003, p. 570), a fé é uma “[…] determinada estrutura de 
sentido e de valores que cada um constrói para dar significação à sua existência 
dentro do real”.

A significação e interpretação da vida por meio da espiritualidade é 
ação que faz com que o sujeito passe a ressignificar a realidade, ampliando-a 
no sentido de ver o que está para além do “normal”, possibilitando, também, 
novas formas de sentir e localizar-se a partir de novas instâncias espirituais. 
Em The Opposite House (2007), a escritora Helen Oyeyemi conta a história de 
Maja Carmen Carrera, uma jovem adulta, mulher negra, filha de migrantes 
cubanos, residente em Londres, grávida, e cujas vivências são permeadas por 
conflitos identitários, seja em relação a sua cidadania e ao processo migratório, 
seja em relação a sua negritude e o racismo vivenciado em Londres. 

Outra questão, ainda, é importante para entender a complexidade de 
Maja – sua relação com a espiritualidade. Filha de uma Santero, isto é, de uma 
praticante da Santería, tradição espiritual afro-cubana fruto do sincretismo 
com o catolicismo, Maja é herdeira de uma dupla sensibilidade – tanto em 
níveis psicológicos, quanto ao que se refere às potências espirituais que possui. 
Na obra, Oyeyemi explora justamente o limite dessa fronteira – entre conflito 
identitário/histérico2 e a incorporação de entidade/deslocamento para outras 
formas de habitar a realidade.

1  Este trabalho faz parte dos resultados obtidos durante a dissertação de mestrado intitulada 
O quarto lado do triângulo: fronteiras entre mito e identidade diaspórica em The Opposite House, 
de Helen Oyeyemi (BONATTI, 2020).
2  A histeria é uma doença psiquiátrica descrita por Freud que já foi muito criticada, princi-
palmente por seu frequente emprego para caracterizar as mulheres, atitude que cria estereótipos 
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A presença do mito iorubá por meio da Santería, na obra, é elemento que 
não apenas evidencia a diáspora africana nas Américas, e depois, na Europa, 
mas também desempenha o papel de reterritorialização da protagonista ao 
encontro de suas raízes afro-cubanas. Por conseguinte, a narrativa mítica, em 
The Opposite House, acaba por representar a ligação do sujeito diaspórico com 
suas origens pela conexão com a territorialidade espiritual, ou o quarto lado 
do triângulo, metáfora criada para expressar o entrelugar do sujeito migrante 
dentro do sistema do Atlântico Negro (GILROY, 2001), e que serve como ob-
jeto de discussão neste trabalho.

De modo a debater tais perspectivas, iniciamos realizando a reconstru-
ção dos percursos históricos que deram origem ao Atlântico Negro com Gilroy 
(2001) e Lovejoy (2002), passando então à descrição do mito como mediador 
dos processos de deslocamento, reterritorialização e formação de uma fissura 
na figura rígida do triângulo colonial, passando, então à circularidade da nar-
rativa ancestral como formação de um novo espaço, com base em Colombres 
(2006), Aguessy (1980), Prandi (2018), González-Wippler (2003).

1. Construindo o triângulo

Paul Gilroy, em O Atântico Negro (2001), faz uma leitura dos movimen-
tos diaspóricos que compõem os laços entre a África, as Américas e a Europa e 
que deram origem a uma nova formação cultural, constituída por um sistema 
de artes, linguagens e histórias que têm, em comum, a experiência colonial 
como acontecimento decisivo. Gilroy percebe essas formas de realização artís-
ticas no sistema por ele intitulado de “Atântico Negro” enquanto “[…] formas 
culturais estereofônicas, bilíngues ou bifocais originadas pelos – mas não mais 
propriedade exclusiva dos – negros dispersos nas estruturas de sentimento, 
produção, comunicação e memória” (GILROY, 2001, p. 35). Por conseguinte, a 
diáspora é o movimento inicial de aproximação entre povos e culturas diferen-
tes por meio da água, este elemento onipresente que é, ao mesmo tempo, lócus 
de todo um sistema cultural afro-diaspórico.

O movimento inicial que aproxima a Europa da África é o ímpeto im-
perialista que move as navegações em direção a territórios vistos como sem 
povo, sem cultura e, sobretudo, passíveis de escravização. Assim, a chegada do 

e revela o machismo que pode amparar a aplicação de tal diagnóstico. Entretanto, na obra, a 
própria protagonista reconhece sua histeria e a dificuldade para lidar com os problemas que a 
cercam, demonstrando, inclusive com atitudes, o desafio que é controlar a própria mente diante 
dos conflitos. 
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branco colonizador não somente introduz o caos no continente, como institui 
uma política social de controle de corpos inferiorizados e desumanizados com 
fins de uso como mão de obra – a escravidão. Conforme Paul Lovejoy (2002), 
o aspecto proeminente da escravidão pode ser visto na exploração econômica, 
já que tornava o corpo do escravizado um objeto, passível de compra e venda, 
assim como de estupro, no caso da mulher negra e, por consequência, no con-
trole simbólico de um povo.

Por outro lado, no processo colonial, o europeu invasor usou de estra-
tégias mais poderosas do que a força física para promover a dominação do 
escravizado, valendo-se, sobretudo, da modificação e controle do imaginário 
como formas de promover a colonização. Conforme Fanon (1968), a coloni-
zação em níveis simbólicos foi possível pelo emprego de uma linguagem que, 
entre outras consequências, acabou por expropriar a humanidade dos sujeitos 
negros, impondo-lhes as condições de animalização, subalternidade e mar-
ginalização; assim, no “[…] contexto colonial, verifica-se que o que retalha 
o mundo é, antes de mais nada, o fato de pertencer ou não a tal espécie, a tal 
raça” (FANON, 1968, p. 29).

Visto que a colonização cria a categoria “negro”, assim como as caracte-
rísticas negativas a ela associadas, o colonizador branco europeu transforma 
o corpo do sujeito negro em um “objeto”, um produto a ser comercializado 
e monetizado. Para isso, o tráfico negreiro passa a trazer cidadãos africanos 
escravizados para as Américas, por meios dos navios, a fim de usá-los como 
mão de obra forçada nas plantações, nas minas, e que depois têm sua força de 
trabalho usada para serviços domésticos, nas guerras etc.

Quando em situação de diáspora, o povo negro se insere em fluxos de 
cultura translocal, isto é, que apresentam traços culturais com mais do que um 
espaço e formas rígidas de identidade, rompendo, dessa forma, com o deter-
minismo da cultura local, unicamente (GILROY, 2001). Os laços translocais 
que unem Europa, África e Américas pela experiência iniciada com a escravi-
zação permite, por exemplo, a formação de novas expressões culturais, como é 
o caso da Santería, com a chegada dos escravizados africanos de cultura iorubá 
ao atual território da ilha de Cuba.

Assim como nas outras colônias americanas, Cuba teve como fatos his-
tóricos importantes em sua história o massacre das populações originárias 
após tentativas de usá-las como mão de obra e consequente substituição por 
escravizados africanos. Os escravizados negros, por sua vez, enfrentaram pro-
cessos de violência física e simbólica, tinham sua força de trabalho explorada 
nas plantações e nos centros urbanos; foram torturados, mortos e lutaram por 
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sua liberdade, conquistada apenas em 1886, com a abolição, e a independência 
da Espanha em 1899.

Enquanto cidadãos livres, entretanto, a situação dos afro-cubanos não 
se modifica significativamente, uma vez que o racismo e as condições de vida 
e trabalho continuam marginalizadas. A grande esperança, e também decep-
ção, dos cidadãos negros em Cuba ocorre com a Revolução Cubana, em 1959, 
que prometia justiça social, melhores condições de trabalho e igualdade entre 
todos os cidadãos. O que acontece, na prática, é que a Revolução gera, de fato, 
grandes transformações no modo de produção e distribuição de renda cubana, 
mas desconsidera os efeitos de eventos históricos como a escravidão e o racis-
mo na promoção de mudanças, omitindo-se, então, dos efeitos da colonização.

Com o passar do tempo, a política socialista na ilha faz com que, tam-
bém, os opositores ou qualquer crítico do governo passem a ser perseguidos e 
busquem no exílio ou migração uma forma de fuga, passando, então, a inserir-
-se em movimentos globais de fluxos populacionais. Esses migrantes buscam, 
principalmente, países capitalistas localizados na América do Norte e Europa 
com a ideia de que a conquista da liberdade política, ao menos, seria possível. 
Ao chegar à terra prometida, entretanto, os migrantes são condicionados a 
uma vida marginalizada e de inseguranças, e se tornam cidadãos de segunda 
classe, que se sujeitam a trabalhos inferiores para sobreviver (GROSFOGUEL, 
1998).

Nessa perspectiva, os movimentos de deslocamento populacional não 
apenas deixam a população migrante em uma posição de dupla consciência, 
isto é, de duplo pertencimento entre culturas, espaços, línguas, etc., como 
também dão origem a um sistema cultural próprio – o do Atlântico Negro 
(GILROY, 2001). Assim, as relações iniciadas com a colonização e as conse-
quências de tal evento histórico acabam por dar origem a uma forma triangu-
lar que conecta três continentes: Europa – África – Américas, estabelecendo, 
portanto, um espaço múltiplo de culturas e trânsitos, característica comum da 
pós-colonialidade.

2. The Opposite House e os deslocamentos da realidade

Publicada em 2007, The Opposite House é uma narrativa que conta a tra-
jetória de Maja, uma jovem afro-cubana-inglesa que, vivendo na Inglaterra e 
grávida, conflita entre o desejo de regressar a Cuba e de entender os processos 
complexos que marcam sua identidade: migração, exílio, racismo, gravidez, 
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conflito cultural, divisão entre línguas e, em especial, a vivência da tradição 
espiritual da Santería, herança afro-cubana.

A história de Maja inicia-se com o encontro de seus pais numa univer-
sidade em Cuba – ele na posição de professor, e ela enquanto aluna. Os dois 
eram dos poucos acadêmicos negros em Cuba, conforme a passagem:

Papi taught at the university where Chabella was a student. He is twenty 
years older than Mami. And rare; they were rare, black academics in 
Cuba, black academies in a lot of places. […] Once he had finally, ach-
ingly understood that Castro’s Revolutions was not his, Papi eschewed 
America – rather, after stints at the University of Hamburg and the 
Sorbonne, he brought Mami and I to London. Papi says he was ‘sent 
abroad by Castro’, as if Castro, having singled out the academics and 
bourgeoisie that he didn’t want in his revolution, had first restricted 
their research possibilities, then leant over and lifted them all airborne 
with a single puff. (OYEYEMI, 2007, p. 11).3

Tudo muda na vida família quando o pai de Maja se decepciona com 
o projeto do governo socialista na ilha e sente a pressão e perseguição do go-
verno contra qualquer ideia que fosse crítica à administração de Cuba. Por 
isso, como uma forma de autoexílio, a família se muda para a Europa, mais 
especificamente para Londres, onde a protagonista se encontra no momento 
da narrativa.

O processo de partida da terra natal e a adoção de uma nova casa é even-
to que desestabiliza toda a família. Para Maja, particularmente, um episódio 
acontecido na festa de despedida da família antes da viagem parecia um sinal 
de tudo o que estaria por acontecer. Magalys, sua melhor amiga da infância, a 
relembra:

[…] “We were under the table, playing dominoes, and all the grown-ups 
were at the table eating and drinking and some of them were asking 
where we were, and we started laughing, but then you said ‘shush’, and 
put a finger to your lips. You started shaking, and I knew it wasn’t 

3  “Papi ensinava na universidade onde Chabella era estudante. Ele é vinte anos mais velho 
que Mami. E raros; eles eram raros acadêmicos negros em Cuba, acadêmicos negros em muitos 
lugares. […] Depois que ele finalmente entendeu, com muita dor, que as Revoluções de Castro 
não eram dele, Papi evitou a América – mais que isso, depois de passagens pela Universidade de 
Hamburgo e pela Sorbonne, ele trouxe Mami e a mim para Londres. Papi diz que ele foi “enviado 
para o exterior por Castro”, como se Castro, tendo escolhido os acadêmicos e a burguesia que 
ele não queria em sua revolução, tivesse restringido suas possibilidades de pesquisa, depois se 
inclinado e levantado todos eles no ar com um único sopro.” (OYEYEMI, 2007, p. 11, tradução 
nossa).
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normal shaking, I straightaway knew. Your eyes were rolling so 
much, and you were biting your tongue, and you were… I don’t know 
– but you were staring at me and I felt as if you’d closed the world 
or something. I yelled so loud that everyone looked under the table at 
almost exactly the same time. And your Mami took you away. You don’t 
remember?” (OYEYEMI, 2007, p. 168, grifo nosso).4

O evento acima descrito é fundamental para entender os acontecimen-
tos de ordem espiritual que influenciam as vivências de Maja e sua família. No 
momento que se descobre grávida, a protagonista passa a ter crises; questiona 
sua cubanidade, sente que está perdendo uma parte importante de sua identi-
dade. Para além da questão identitária, Maja questiona suas próprias crenças 
– à medida que respeita e entende a prática da Santería por sua mãe, tradição 
espiritual da qual, inclusive, também é herdeira, duvida dos poderes e práticas 
da religião afro-cubana, acompanhando o ceticismo do pai.

O paradoxo de crenças espirituais de Maja é acentuado quando é levada 
por sua mãe, Chabella, a um retiro num convento após criticar a Santa Teresa 
de Ávila, que dizia ter encontrado o diabo e que ele seria um negro de estatu-
ra baixa, fato que também causa revolta na protagonista. Ainda no convento, 
Maja tem experiências sobrenaturais, vê sombras à noite, sente coisas. A vivên-
cia dessas experiências, que na obra são descritas no limite entre delírio/incor-
poração ou transcendência espiritual, a fazem lembrar que, quando criança, 
era sonâmbula e brincava com duas meninas negras e carecas que estavam 
sempre molhadas:

Often the girls were wet, their clothes soaked through even when the 
weather outside was dry. I communicated to them about my son. I can’t 
remember who told what to whom. But I never said anything to my 
Mami about the girls – she would have me exorcised me or something. 
(OYEYEMI, 2007, p. 7).5

4  […] “Nós estávamos embaixo da mesa jogando dominó e os adultos estavam à mesa comen-
do e bebendo, alguns deles estavam perguntando sobre onde nós estávamos, nós começamos 
a rir, mas aí você disse ‘psiu’, colocando um dedo sobre seus lábios. Você começou a tremer, 
e eu sabia que não era uma tremedeira normal, eu soube logo de cara. Seus olhos estavam 
revirando e você estava mordendo sua língua, e você estava… eu não sei – mas você estava 
olhando fixamente para mim e eu senti como se você tivesse parado o mundo ou algo do 
tipo. Eu berrei tão alto que todo mundo olhou para baixo da mesma quase ao mesmo tempo. E 
sua Mami te levou para longe dali. Você não lembra?” (OYEYEMI, 2007, p. 168, grifos nossos, 
tradução nossa). 
5  “Frequentemente as meninas estavam molhadas, suas roupas encharcadas mesmo quando o 
tempo lá fora estava seco. Eu as comuniquei sobre meu filho. Não consigo lembrar quem contou 
o que para quem. Mas nunca disse nada a Mami sobre as meninas – ela teria me exorcizado ou 
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Essas meninas que vinham à noite e protegiam Maja para que não se 
metesse em problemas constituíam uma espécie de protetoras ou guias, como 
se fossem encarregadas de garantir que a profecia acontecesse. Por profecia, 
entendemos que o filho que Maja carregava no ventre significa, de alguma 
forma, o cumprimento de uma jornada mítica de nascimento desta criança, 
processo que perpassa a herança das potências sobrenaturais da Santería pela 
protagonista, assim como o enfrentamento das dificuldades que a gravidez e a 
migração trouxeram a ela, como, por exemplo, racismo, desestabilização iden-
titária, xenofobia, deslocamento… É por isso que, mesmo nos momentos de 
extremo conflito, quando cogita abortar a criança-profecia, ou tem ataques de 
fúria e descontrole, o mito se torna uma força que guia suas ações e faz Maja 
transitar para novas formas de sentir e enxergar, em outras palavras, é nestes 
momentos quando ela passa a habitar o mundo invisível, ou dos Orixás. 

Quando esses episódios ocorrem, a narração é interrompida e ações 
que acontecem na somewherehouse [entrecasa]6, passam a ser descritas, tendo 
como protagonista a Orixá Yemaya Saramagua. Nesse espaço espiritual, onde 
tudo é fluído e fragmentado, as ações parecem acontecer num tempo único, o 
tempo do mito. A casa, enquanto lócus dos acontecimentos espirituais, é signi-
ficativa para entender a relação de Maja e Yemaya:

Sometimes a child with wise eyes is Born.
Then some people will call that child an old soul.
That is enough to make God laugh. For instance there is Yemaya 
Saramagua, who lives in the somewherehouse.
A somewherehouse is a brittle tower of worn brick and cedar wood, its 
roof cradled in a net of brushwood. Around it is a hush, the wrong quiet 
of woods when the birds are afraid. The somewherehouse is four floors 
tall. The attic is a friendly crawl of linked rooms, aglister with brilliant 
mirros propped against walls and window ledges. On the second floor, 
rooms and rooms and rooms, some so tiny, pale and clean that they 
are no more than fancies, sugar-cubed afterthoughts stacked behind 
doorways. Below is a basement pillared with stone. Spiders zigzag 
their gluey webs all over the chairs. The basement’s back wall holds 
two doors. One door takes Yemaja straight out into London and the 
ragged hum of a city after dark. The other door opens out onto the 
stripped flag and cooking-smell cheer of that tattered jester, Lagos 

sei lá o que” (OYEYEMI, 2007, p. 7, tradução nossa).
6  Tradução nossa.
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– always, this door leads to a place that is floridly day. (OYEYEMI, 
2020, p. 1, grifos nossos).7

A passagem acima não apenas revela a entrecasa como espaço de re-
presentação das ações da Orixá, como também evidencia o poder mítico da 
construção: tendo um porão fortificado por pedras, ele é, ao mesmo tempo, 
ambíguo – consegue conectar espaços opostos e fisicamente distantes, como 
Lagos e Londres. 

Das ações da Orixá Yemaya, destacamos sua boa vontade em ajudar 
muitas pessoas que cruzavam a entrecasa à procura de sua mãe. Em determi-
nada oportunidade, Aya conversa com um relojoeiro que, metaforicamente 
sendo o “detentor do tempo”, lhe entrega um punhado de sementes mágicas 
– antes dela, uma mulher que queria muito ter filhos plantou as sementes na 
terra e crianças começaram a nascer dali. Pensar a terra mítica ou espiritual 
como forma de fertilidade feminina é ação que amplia a territorialidade na 
obra no sentido de reconexão à mãe espiritual ancestral, a mãe-terra África.

Por outro lado, na casa viviam, também, outros habitantes: os Kayodes, 
que passavam o dia inteiro cantando. Na cultura iorubá, Kayode é nome pró-
prio que significa “aquele que traz alegria” (TODO PAPÁS, s. a.) Outra mora-
dora da construção era Proserpine, nome de uma deusa romana da agricultura 
e fertilidade. Com o passar do tempo, Proserpine toma o lugar da mãe de Aya 
e passa a dominar a casa; Aya começa a temer a deusa romana e foge. 

Apesar do enredo fragmentado, encontramos simbologia no final da 
narrativa no “espaço espiritual”: quando regressa à entrecasa, certo dia, Aya 
encontra Proserpine enforcada no sótão; os Kayodes já haviam morrido, an-
teriormente, de fome; a presença de Aya era o que os mantinha vivos. Assim, 

7  Às vezes, uma criança com olhos sábios nasce.
Então, algumas pessoas vão chamar aquela criança de uma “velha alma”.
É o suficiente para fazer Deus rir. Yemaya Saramagua, por exemplo, vive na “entrecasa”.
Uma entrecasa é uma torre frágil de tijolos desgastados e madeira de cedro, com teto trançado 
por madeiras. Ao redor dela é silêncio, o silêncio estranho das madeiras quando os pássaros 
estão com medo. A entrecasa tem quatro andares de altura. O sótão é um emaranhado suave de 
quartos ligados, cintilantes com espelhos brilhantes colocados nas paredes e bordas das janelas. 
No segundo andar, salas, salas e mais salas, algumas tão pequenas, pálidas e limpas, que são não 
mais do que imaginação, pensamentos tardios sob a forma de cubos de açúcar empilhados atrás 
das portas. Abaixo, há um porão com pilares de pedra. Aranhas fazem um zig-zag com suas 
teias pegajosas por cima das cadeiras. A parede de trás do porão tem duas portas. Uma porta 
leva Yemaya direto para Londres e um zumbido áspero de uma cidade depois do escurecer. 
A outra porta abre direto para a bandeira listrada e a alegria do cheiro de comida sendo 
preparada daquele bobo da corte esfarrapado, Lagos – esta porta conduz, sempre, para um 
lugar que é dia em flor. (OYEYEMI, 2007, p. 1, tradução nossa, grifos nossos).
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Yemaya ateia fogo à casa; o fogo sobe lentamente por cada andar da constru-
ção, encerrando a narrativa:

Fire climbs the stairs.
There is more time, but not much.
If you are lucky, you lose a mother to get another.
If you are lucky, you shed a body to climb inside another.
Sometimes a child with wise eyes is born. And some people will call 
that child an old soul. And that is surely enough to make God laugh. 
(OYEYEMI, 2007, p. 252).8

Encerrar a narrativa de Yemaya falando de uma profecia e do nascimen-
to de uma criança com olhos sábios, isto é, de alma velha, é ação que constitui 
uma forma elíptica, pois faz menção à passagem na primeira página da obra à 
medida que conecta vida-morte, juventude-velhice. Entendemos que, para as 
culturas africanas, o fogo não significa o fim, mas sim uma transmutação, um 
novo começo. Esse recomeço revela, de certa forma, o início da pacificação dos 
conflitos vivenciados por Maja e sua família diaspórica.

3. O mito é a espiral da tradição oral

Partindo da perspectiva de que a colonialidade estabelece relações de 
dupla consciência entre os sujeitos diaspóricos, suas culturas e territorialida-
des, identificamos um elemento que persiste e acompanha o sujeito indepen-
dentemente do local que habite: a narrativa mítica. Em The Opposite House, o 
ciclo do mito perpassa um trajeto circular, já que a narrativa inicia e termina 
fazendo menção à profecia da criança de olhos sábios.

Em relação à narrativa mítica, o teórico argentino Adolfo Colombres 
em Literatura oral y popular de nuestra América (2006) reflete sobre como o 
processo de criação dos mitos perpassa, sobretudo, a criação de uma instância 
espiritual. Para o autor, 

[…] el mito no solo es una parte de la realidad, sino lo más significati-
vo de ella, como si los sentidos se condensaran en él para componer los 

8  O fogo sobe as escadas.
Ainda há tempo, mas não muito.
Se você tem sorte, você perde uma mãe para ganhar outra.
Se você tem sorte, você deixa um corpo cair para entrar em outro.
Às vezes, uma criança com olhos sábios nasce. E algumas pessoas dirão que aquela criança tem 
uma alma velha. E isto, com certeza, é o suficiente para fazer Deus rir. (OYEYEMI, 2007, p. 252, 
tradução nossa).
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paradigmas de la cultura e instrumentar esa otra vía a la comprensión del 
mundo que es el pensamiento (o la “lógica”) simbólico. (COLOMBRES, 
2006, p. 115, grifos nossos).9

Enquanto instrumento que dá significação às práticas culturais dos po-
vos, o mito diz respeito, também, a uma forma de temporalização única, me-
tahistórica, já que não diz respeito somente ao passado, mas sim ao presente e 
ao futuro, fazendo com que as ações sejam integradas, não entendidas apenas 
como o regresso à origem. A possibilidade de volta ao passado, entretanto, não 
constitui uma ação rígida ou fechada; é, sobretudo, de atualização, criando um 
processo circular e espiral, isto é, em constante renovação da narrativa mítica 
e sua transmissão às novas gerações.

Em The Opposite House, a presença do mito se deve à herança dos dons 
da Santería pela protagonista. Conforme Migene González-Wippler na obra 
Santeria: The Religion (2003), a Santería é uma tradição espiritual afro-cuba-
na trazida pelos escravizados do antigo Reino Daomé, atualmente Nigéria e 
Benin, a Cuba que realiza o culto aos Orixás sincretizados por meio da religião 
católica. Visto que os escravizados eram batizados no momento do embarque 
nos navios, recebiam novos nomes e eram forçados a aprender a língua do co-
lonizador, eles eram, sobretudo, impedidos de praticar suas crenças espirituais. 
Por isso, como forma de sabedoria e resistência, os escravizados passaram a se 
reunir nas matas, em segredo, para realizar celebrações secretas, assim como 
usaram das imagens dos santos católicos para representar os Orixás – divin-
dades espirituais, e que foram traduzidos não apenas pela cultura afro-cuba-
na, como também brasileira, haitiana, entre outras. Um exemplo do sincretis-
mo religioso pode ser observado na equivalência entre a santa católica Nossa 
Senhora dos Navegantes e a Orixá Iemanjá, que se assemelham pela figura 
materna e feminina que representam, assim como pela relação de força e pro-
teção que exercem por meio da água.

9  “[…] É que o mito não é apenas uma parte da realidade, mas a parte mais significativa, 
como se os sentidos estivessem condensados   para compor os paradigmas da cultura e imple-
mentar essa outra maneira de entender o mundo que é pensado (ou “lógica” simbólica)” (CO-
LOMBRES, 2006, p. 35, grifos nossos, tradução nossa).
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Figura 1 – Nossa Senhora de Navegantes10

Fonte: Diocese de Montenegro, 2018.

Figura 2 – Iemanjá11

Fonte: National Gallery of Art, Nigeria (NGA).

De acordo com Reginaldo Prandi em Mitologia dos Orixás (2018), a 
crença e práticas associadas aos Orixás são formas de conhecimento transmi-
tidas por meio dos “[…] poemas oraculares cultivados pelos babalaôs. Falam 
da criação do mundo e de como ele foi repartido entre os orixás” (PRANDI, 
2018, p. 24), o que destaca, então, a importância da narrativa oral para a trans-
missão do mito. Na obra analisada, quem desempenha o papel de proteger e 
passar adiante as histórias dos Orixás é Chabella, a mãe de Maja. Chabella é 
babalaô da Santería e herdou os dons e o conhecimento da tradição espiritual 
de seus antepassados. O ciclo de transmissão do mito, entretanto, rompe-se ou 
fica tênue na narrativa quando Maja oscila entre acreditar nos dons espirituais 
da mãe e suas crenças ou acompanhar o ceticismo e ironia do pai em relação 
à espiritualidade de Chabella. Esse paradoxo entre acreditar ou não, na ances-
tralidade espiritual, somada à gravidez, racismo e fragilidade emocional são 
eventos que levam a protagonista às crises.

10   Nossa Senhora dos Navegantes, Santa das tempestades e rios. Foi trazida ao Brasil pelos 
navegadores portugueses.
11  Iemanjá. Escultura em gesso, medidas 125x35 cm, de 1971 do artista plástico nigerino 
Abayomi Barber, parte do acervo da National Gallery of Art, Nigeria (NGA). 
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Por último, diante do papel central da oralidade no processo de trans-
missão da sabedoria associada aos mitos, destacamos que a ação de cultuar, 
preservar e cumprir o trajeto circular do mito, composto de herança-vivên-
cia-morte-reatualização, são ações que participam do restabelecimento daqui-
lo que Honorat Aguessy, em Introdução à Cultura Africana (1980), chama de 
“força vital”. Para as diversas culturas africanas, elementos como Vida, Força e 
Unidade são princípios norteadores das práticas sociais comunitárias que di-
zem respeito à forma com que os sujeitos interpretam a realidade – composta 
por diferentes níveis de realidade, incluindo a espiritual – assim como perce-
bem o ser humano como participante de outras formas de vida que o rodeiam, 
tais como a natureza, os animais, a própria terra. Neste viés, à medida que se 
permite vivenciar e enxergar a realidade a partir dos preceitos do mito, o sujei-
to diaspórico está, então, reconectando-se à sua ancestralidade, percorrendo, 
portanto, o caminho inverso da diáspora ao redescobrir sua identidade através 
de uma nova instância da realidade, a espiritual.

Considerações finais – O quarto lado do triângulo em The Opposite House

Assim, este trabalho teve como objetivo investigar a construção de uma 
territorialidade específica em The Opposite House, formada a partir da inter-
secção entre duas formas geométricas: o triângulo colonial, que une África, 
Américas e Europa, assim como o círculo, figura que representa a narrativa 
mítica e seu processo de transmissão. Desta maneira, uma nova forma de lo-
calização é originada, “o quarto lado do triângulo”, localização resultante desta 
interação, conforme figura abaixo:



190

Figura 3 – Quarto lado do triângulo12 

 
Fonte: O autor, 2020.

Na obra, o mito é o elemento cultural/espiritual responsável por signi-
ficar as práticas da protagonista e sua família e reconectá-las às suas origens 
afro-cubanas. Mesmo estando distante fisicamente dos locais aos quais per-
tence – Havana e Lagos na Nigéria –, Maja encontra a parte que parecia haver 
perdido no processo de migração para Londres – as raízes negras e sua me-
mória. Tal atitude de reencontro consigo mesma é possível pela metáfora que 
a água representa na narrativa – apesar de uma fronteira líquida, é pela água 
que a protagonista percebe sua potência espiritual na ação da Orixá Yemaya, 
Iemanjá, sua guia espiritual.

Embora conflitante e muitas vezes permeado de sofrimento, o encon-
tro da identidade espiritual por Maja é o evento que pacifica suas vivências 
em Londres. Acompanhada de outras perturbações, como o conflito de amar/
odiar Cuba pela situação política da ilha, que obrigou sua família a migrar, e 
o desejo/repulsa pela criança que carrega no ventre, Maya acaba por cogitar o 
aborto. Além disso tudo, o racismo e a xenofobia na Europa são situações que 
a levam à extrema perturbação da personagem, chegando muito próximo da 
loucura e da histeria.

Diante da perturbação da personagem, Oyeyemi explora justamente os 
limites que separam, ou não, realidade e imaginação, mundo físico e espiritual, 

12  Quarto lado do triângulo. Metáfora criada para expressar o papel do mito e da tradição 
oral no processo diaspórico atlântico negro. 
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loucura e espiritualidade, ao deixar o leitor em dúvida quando Maja tem essas 
crises que a levam a incorporar/transcender para a realidade espiritual. Por 
isso, entendemos que, na obra, a personagem pode ser descrita por uma dupla 
sensibilidade: à medida que possui potências espirituais capazes de a fazerem 
incorporar a Orixá, também é sensível a partir de uma perspectiva psicológica, 
já que sua trajetória é marcada por traumas e vivências repletas de violência 
simbólica/psicológica.

Ainda, a conexão existente entre Maja e Yemaya por meio da narra-
tiva mítica nos permite pensar que as duas são instâncias diferentes de uma 
mesma entidade: Iemanjá é a Orixá guia de Maja; ambas se complementam 
e constituem uma entidade complexa, de presença física e correspondência 
espiritual por meio da orixá, na cultura iorubá para a Nigéria e Santera para a 
afro-cubana.

Por conseguinte, a preservação, transmissão e reatualização do mito é 
evento que, em The Opposite House, acaba por originar uma forma de habitar 
e sentir muito específica, associada, principalmente, à vivência da espirituali-
dade. O modo como Helen Oyeyemi representa a interação dos personagens, 
principalmente a protagonista Maja, como esta fissura da realidade – o mundo 
do silêncio, ou a metáfora do “o quarto lado do triângulo” – é a evidência de 
que, na obra, está presente uma nova forma de perceber a complexidade do 
sujeito diaspórico – a partir de sua ligação com a territorialidade mítica, por-
tanto, associada às práticas culturais de povos tradicionais.
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Um território de loás e lutas: o vodu como forma de 
sentipensar o Haiti e sua ontologia relacional

Ivana Amorim da Silva

Os ocidentais são com frequência muito limitados. Claro, eles se acham 
mais inteligentes, mais evoluídos que todo mundo, nem adianta explicar 
para eles que algumas pessoas não precisam de um foguete para ir até a 

Lua… 
Dany Laferrière

Os brancos só querem acreditar naquilo que conseguem entender. 
Dany Laferrière

1. Um primeiro contato

Ao sair da graduação em Letras na Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, com uma formação marcada pela língua inglesa que, desde o começo 
do curso, não me representava bem, não me imaginava sendo capaz de ser 
aprovada em um mestrado na mesma universidade; todavia, o medo não me 
impediu de tentar. Ao me deparar com a densa carga de leituras para a pro-
va, o medo, sem dúvidas, multiplicou-se. Porém, entre as leituras obrigató-
rias da prova, decidi começar pela leitura de País sem chapéu (2011), de Dany 
Laferrière, o que me fez adentrar na história de uma nação marcada midiati-
camente pelo silenciamento e pelo estereótipo da miséria: o Haiti. Isso fez com 
que eu, que pesquisava as formas como as relações com o território são apre-
sentadas na literatura e a raiz que a terra representa para os povos dentro e fora 
das ficções, quisesse descobrir ainda mais (já que “conhecer” e “entender” de 
fato é muito complexo) as narrativas que perpassam os sujeitos de uma nação 
composta de loás (deuses do vodu) e de lutas.

A tese de Pâmela Marconatto (2017), intitulada “Nou led, nou la!”: 
“estamos feios, mas estamos aqui!”: assombros haitianos à retórica colonial so-
bre pobreza, foi o segundo texto que me levou ao Haiti. É interessante que 
Marconatto (2017, p. 47) menciona a experiência dela com a língua Guarani 
e com o Cacique Vherá Poty, especificamente o momento de visita à aldeia 
Mbyá-Guarani deste professor e conta sobre o ensinamento do cacique: ele 
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frisava que era importante que os visitantes não concordassem com tudo o 
que ele lhes dizia em postura de entendimento, já que tudo apresentado a eles 
ali era complexo demais para ser “compreendido” e “deglutido” facilmente. 
Segundo Marconatto (2017), ele disse ao grupo de estudantes palavras seme-
lhantes às seguintes: 

Parem de dizer que entenderam. Estamos falando de algo difícil, pro-
fundo, que não pode ser entendido assim tão rápido. Escutem uma vez 
e pensarão que entenderam. Escutem outra e verão que há um elemento 
fora do lugar. Escutem uma terceira e perceberão que há mais coisas que 
não se encaixam. Na quarta vez verão que não haviam entendido nada. 
Talvez na quinta possam começar de novo. (MARCONATTO, 2017, p. 
48).

Como a pesquisadora, também tive a oportunidade de ter aulas de 
Guarani na UFRGS, mas com o professor Verá Tupã, também conhecido como 
Jerônimo (nome juruá1 dele entre nós). Jerônimo, a certa altura do curso, den-
tre muitas lições dadas aos estudantes da língua sobre a necessidade de respei-
to ao tempo, compartilhou um ensinamento com um de nossos colegas que, 
muito eufórico por respostas, questionava-o constantemente sobre os desdo-
bramentos da língua Guarani, de modo que tinha sempre uma nova questão 
em poucos minutos, sem chances de assimilação. Com toda a sua serenida-
de, Jerônimo lhe disse Ejapura Eme, frase que tomei nota no mesmo instante 
(também curiosa, infelizmente, como o moço mencionado, mas mais calada). 
Segundo ele, tais palavras significavam “não tenha pressa”. Trago essa reflexão 
inicial, como fez Pâmela em sua tese, porque me senti representada pela fala 
dela: é preciso aprender sobre a soberania do tempo na tentativa de não pro-
duzirmos certezas em nossas pesquisas e vidas. Nunca antes eu tinha pensado 
sobre a pressa que temos para dizer, como pesquisadores, “eu entendi” ou “eu 
posso falar sobre”; hoje, contudo, o Haiti – nação e narração – mostra-me, a 
cada leitura, que muito pouco eu sei, mas que não é preciso ter pressa, como já 
avisava ao grupo o Jerônimo há anos atrás.

No presente artigo, sem a pressa ou pretensão de ter encontrado uma 
certeza, pretendo discutir algumas contribuições encontradas nas leituras que 
fiz até então com as pesquisas para a dissertação. País sem chapéu (2011) é meu 
ponto de início e de retorno a cada texto lido, mas pude perceber, com e para 
além da obra, que a relação com o território haitiano, com a ancestralidade e 
com a crença nas literaturas de autoria haitiana (também em O pau de sebo 

1  Aquele que não é indígena; normalmente associado aos homens brancos.
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(1993)) evidenciam, para além da ficção, ontologias relacionais, constatadas lá 
e noutros territórios do sul das Américas. Logo, interessa-me apresentar este 
conceito em paralelo com as expressões do vodu nas histórias, crença bastan-
te particular do Haiti e muito exposta nas obras citadas, mostrando como os 
saberes produzidos na e com a terra produzem cosmovisões e modos de vida 
não compreendidos ou aceitos num viés colonial ou academicista – o que exige 
de nós, pesquisadores, uma ampliação nos horizontes teóricos, pluralizando a 
concepção do que é vivo ou não. 

Desse modo, já que, infelizmente, o vodu foi e segue sendo alvo de epis-
temicídio no Haiti – que, até hoje, é um território rondado pelos interesses 
externos –, quer-se reivindicar o protagonismo dele na história e na literatura 
desse país, “onde a negritude pôs-se de pé pela primeira vez e disse que acredi-
tava na sua humanidade” (CÉSAIRE, 2012, p. 31). Quer-se, portanto, mostrar 
que o viés ocidental e colonizador não deu conta de exterminar ou de abafar 
cosmovisões que diferem da acepção monoteísta e antropocêntrica, tanto no 
Haiti quanto no Brasil, por exemplo, se considerarmos que há, nestes lugares, 
forte presença das religiões de matriz africana ou de rituais com ayahuasca 
entre os povos originários. Sendo assim, nos países latino-americanos, as re-
lações com a terra não foram totalmente colonizadas, e a literatura comprova 
isso. 

Nesse viés, dentro e fora da ficção, o vodu segue, conforme exposto 
também na tese de Marconatto (2017), sendo parte cotidiana da vida dos hai-
tianos, seja na vida rural, seja nas grandes universidades e eventos culturais. 
Compreendo, é claro, que o desejo de enunciar sobre esse território e temática, 
bem como postulou Marconatto (2017, p. 128), carrega um tanto de “subver-
são, insubordinação, marronagem. Sempre emergirá como surpresa, como re-
sistência, fissura nas tessituras coloniais”, mas deseja-se fazer isso como forma 
de acentuar os pontos de toque entre o Haiti e os países do “Sul”, que, conforme 
Boaventura (2007), foram aqueles submetidos ao colonialismo europeu que 
não atingiram o desenvolvimento financeiro do Norte global e que têm expe-
riências históricas similares.

2. Um breve panorama do vodu na história do Haiti

A tradição oral, o vodu e o créole podem ser considerados os três prin-
cipais elementos que a colonização não conseguiu apagar da herança africana 
no Haiti. A Revolução Haitiana, inclusive, é pautada a partir desses pilares, 
uma vez que, sem o vodu e as estratégias de marronagem estabelecidas pelos 
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escravizados e, posteriormente, pelos libertos, talvez o Haiti não tivesse sido a 
primeira nação a estabelecer independência a partir de uma revolução de ne-
gritude. Para o doutor em História Marco Morel, autor do livro A revolução do 
Haiti e o Brasil escravista: o que não deve ser dito (2017), fazendo das palavras 
da historiadora Carolyn Fick também as suas quanto à Revolução Haitiana, o 
vodu foi “um dos principais motores de motivação e coesão que impulsionou 
o protagonismo dos trabalhadores escravizados, constituindo-se para estes 
num dos raros espaços de autonomia” (MOREL, 2017, p. 90). Nesse sentido, 
desde a colonização da então Ilha de São Domingos (hoje Haiti e República 
Dominicana), o vodu é uma estratégia de sobrevivência, de força e de conexão 
com a terra, sempre na tentativa de romper com a dominação imposta pelos 
europeus. É quase como se o vodu fosse uma chama africana que, diante do 
horror da colonização e, consequentemente, dos atravessamentos neocoloniais 
após a Independência, insiste em flamejar pela resistência e pela proteção de 
tal povo.

Em seu livro, Marco Morel narra a cerimônia que daria início, de fato, à 
Revolução Haitiana, com a declamação de Bouckman, “cativo jamaicano, sa-
cerdote vodu e marron” (MOREL, 2017, p. 89), segundo ele. Em meio aos es-
cravizados reunidos na floresta, as palavras de Bouckman foram (em tradução 
livre do francês),

O Bom Deus que fez o sol
que nos ilumina lá do alto

que levanta o mar
e faz rugir o trovão

Escutem bem vocês
O Bom Deus escondido numa nuvem

nos olha
Ele vê o que fazem os Brancos

O Deus dos Brancos pede o crime
O vosso quer o Bem.

Mas se o Deus que está tão longe 
lhes ordena a vingança

Ele dirigirá nossos passos
Ele nos assistirá

Desprezem a imagem do Deus dos Brancos
que tem sede de nossas lágrimas

Escutem a liberdade que fala a nosso coração.2

2  Morel (2017) conta que essa é a versão traduzida do francês e adotada nas escolas haitianas; 
conforme relato do historiador Jean Fouchard, todavia, em créole há mais emoção.
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Com a fala do sacerdote, é possível perceber que o vodu atravessa his-
toricamente os corpos haitianos e os elementos da natureza – o sol, o trovão, o 
mar e as nuvens, por exemplo –, impossibilitando, na potência daquele ritual, 
uma vitória concreta por parte dos europeus. É como se os corpos e a natureza 
contassem com guerreiros para além daqueles que ali estavam de corpo pre-
sente, isto é, havia e ainda há potências no território que os brancos simples-
mente não entendiam nem entendem e que regem a resistência daquele povo 
que ali se unia em levante e que hoje lá resiste às forças externas. 

Conforme os relatos históricos, no período de reconquista das terras, no 
apogeu da Revolução, o céu no Haiti ficou coberto em fumaça, e o território 
em si parecia um vulcão, onde via-se apenas os corpos e cabeças expostas da-
queles que roubaram a vida dos africanos ao retirarem-lhes de suas nações e ao 
torturarem-lhes, por vezes, até a morte, com o trabalho escravo e com a redu-
ção animalesca da vida. Segundo Morel (2017, p. 90), “o vodu, portanto, signi-
ficou a estes trabalhadores escravizados um suporte afetivo que lhes deu força 
para valorizarem sua condição humana e romperem os mecanismos básicos 
de opressão”, o que, sem dúvidas, foi fundamental para o curso da história nas 
américas, já que a Revolução Haitiana fez eclodir nos outros países coloniza-
dos a esperança de reumanização e de liberdade, potências que não seriam tão 
fortes a ponto de atravessar o Atlântico se não fosse pelo vodu.

Mesmo séculos após a Revolução Haitiana, no território onde hoje é 
o Haiti, parte das estratégias de vida e de sobrevivência são oriundas de uma 
forte religiosidade, expressa pelo vodu, e pela ancestralidade, que rememora os 
habitantes sobre a importância de uma “marronagem”, ou seja, de uma insub-
missão anticolonial. Nesse sentido, um país que sofre cotidianamente de uma 
“zumbificação” – termo usado pelo autor René Depestre a fim de demonstrar 
que morte e vida são limiares muito próximos e que há, no Haiti, um exército 
de “mortos-vivos” que “insistem” em existir – também é um país capaz de não 
sucumbir às formas de vulnerabilidade e morte a que é submetido, reinventan-
do formas de sobreviver ao que Achille Mbembe (2018, p. 10-11) chama de ne-
cropoder: uma soberania – estatal ou paraestatal – que tem por objetivo uma 
“instrumentalização generalizada da existência humana e destruição material 
de corpos humanos e populações”. Desse modo, mesmo diante de atualizações 
nas formas de opressão inscritas na vida do povo haitiano na contemporanei-
dade, como ditaduras de longa data e ocupações estadunidenses neocoloniais, 
os haitianos seguem expressando uma relação direta com a terra e com a es-
piritualidade por meio do vodu – mesmo este sendo atacado, historicamente, 
pelo poder em vigência.
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O vodu é uma forma de marronagem. Este termo tem origem no pe-
ríodo escravocrata e diz respeitos à forma como os escravizados conseguiram 
manter vivos elementos de suas culturas originárias, como as histórias, as re-
ligiões de matriz-africana e parte de suas línguas, incorporando tais aspectos 
culturais dentro da colônia sem que os senhores pudessem evitar. A recons-
trução de artefatos das crenças ou costumes africanos, como os tambores, por 
exemplo, demonstra isso, já que era uma maneira de enganar os olhos dos 
brancos e fingir sucesso nesse processo de aculturação, enquanto, ao contrário, 
os elementos africanos seguiam sendo cultuados por outras vias.

Em 2018, o projeto musical Unimúsica, da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, trouxe a Porto Alegre Miguel Ballumbrosio e seu espetáculo 
artístico que busca manter vivo o legado de seu pai e a herança afroandina do 
Peru. Em entrevista, Ballumbrosio afirma que “depois que acabou o comércio 
de escravos pelo mar, somente criaram cordilheiras, e é isso que enlaça os paí-
ses latino-americanos: os tambores e o mar” (BALLUMBROSIO, 2018, s.p.). 
Nesse sentido, o artista comenta sobre o sincretismo que foi necessário para 
fazer sobreviver, no trânsito atlântico, a linguagem dos tambores: mesmo em 
igrejas, os negros escravizados encontravam objetos que pudessem representar 
os tambores e, na falta de algo concreto, seus pés seriam sua linguagem, como 
o sapateado. Mais ao norte, o Haiti também encontrou formas de manter as 
crenças africanas em seu território, e as árvores das florestas tornaram-se abri-
gos para os loás do vodu.

Para Depestre (1980), essa marronagem cultural é a gênese da negri-
tude e é preciso que ela seja mantida acesa para construir novos tempos e 
novas respostas aos ataques neocoloniais – que não cessaram na tentativa de 
construir flechas eurocêntricas ao redor do globo. Depestre, nesse sentido, 
demonstra a importância da continuidade de lutas contrárias à assimilação, 
questionando-nos

Como os escravos originários da África e seus descendentes crioulos 
americanos reagiram à opressão social e racial que despersonalizou 
suas vidas? O que fizeram para reestruturar, em terras estrangeiras, os 
componentes desarticulados de sua identidade histórica? Na medida do 
possível, eles marronizaram os horríveis mecanismos desculturalizantes 
ou assimilacionistas da colonização. A história sócio-cultural das mas-
sas submissas do hemisfério ocidental é globalmente a história da mar-
ronagem ideológica que lhes permitiu, não reinterpretar a Europa da 
espada, da cruz e do chicote, através de não se sabe qual imutável “men-
talidade africana”, mas, dar prova de uma criatividade heróica, para ree-
laborar novos modos de sentir, de pensar e de agir. […] Logo, é preciso 
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remontar às raízes da negritude, aos diversos caminhos que nos levam 
a essas raízes, às suas garantias na sociedade colonial a fim de mostrar 
que, durante o período de sua existência, ela teria sido, na literatura e na 
arte, o equivalente moderno da marronagem cultural, movimento com 
que as massas de escravos e seus descendentes opuseram ao esforço de 
desculturalização e de assimilação do Ocidente colonial. (DEPESTRE, 
1980, s.p.).

De tal modo, no Haiti, as formas de resistência encontradas pela po-
pulação foram, segundo Marconatto (2017), o vodu e o créole, já que subver-
tem a lógica do colonizador: o primeiro nega um monoteísmo desvinculado 
da natureza, e o segundo assume a língua do colonizador como sua e insere 
nela signos africanos, “vestindo-a” de uma nova roupagem, uma roupagem 
que permite maior liberdade entre os haitianos para terem sua própria cultura, 
para romperem o domínio colonial até mesmo no discurso, naquilo que mais 
é caro: a língua, a voz. Sob o viés da pesquisadora,

O colonialismo, em sua retórica civilizatória, quando quis referir-se à 
barbárie, à ignorância, ao atraso em que se encontravam as nações que 
submetia, disse delas que eram “iletradas”, o que implicava não somente 
seu desconhecimento da escrita e leitura, mas também, e principalmen-
te, seu desconhecimento do Deus cristão. Daí o modo como as campa-
nhas “anti-supersticiosas” no Haiti sempre perseguiram, a um só tempo, 
vodu e créole. Os processos de escolarização nesses espaços seriam, em 
virtude disso, atravessados por técnicas de controle do corpo e da vida 
dos colonizados de tal forma que o êxito no domínio do idioma colonial 
e sua conversão ao cristianismo garantia ao sujeito “embranquecimen-
to” e, com isso, melhora em seu status social. (MARCONATTO, 2017, 
p. 110).

[…] No Haiti, transitar entre seu idioma materno e a linguagem do 
colonizador é acionar algo de Trickster, de Legba, Loa que guarda as 
portas, as fronteiras, as encruzilhadas no Vodu haitiano. Capaz de falar 
todos os idiomas humanos, o modo como esse Loa se apresenta é vo-
látil e altamente estratégico. Borrar a fronteira dos idiomas, profanar o 
francês normativo inscrevendo nele o grito do colonizado. Instalar-se 
na encruzilhada de Lebga. Eis o desafio de quem decide tomar o idioma 
do colonizador para, por meio dele, iniciar uma relação – ainda que 
de revanche! –. Mais do que a metáfora, a experiência vivida do negro 
haitiano revela como vai se dando esse desvio. (MARCONATTO, 2017, 
p. 121).
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Mesmo que em outra lógica, isso também aconteceu na colonização 
brasileira, quando os povos indígenas eram forçados a aprender a língua por-
tuguesa, mas não abriam mão de suas próprias línguas, de seus próprios sig-
nos. Desse modo, fica evidente que na luta para resistir a um colonialismo que 
dominava ser e saber, os povos atacados pelo saque europeu buscaram formas 
de “instalar-se na encruzilhada”, tomando do colonizador sua lógica de do-
minação e subvertendo-a para criarem seus próprios desvios, para manterem 
suas próprias histórias. O vodu e o créole são comprovações disso.

3. O vodu na literatura: País sem chapéu e O pau de sebo

Traçando uma análise literária com a ajuda da história, ainda que o 
vodu – praticado por uma maioria negra no país – seja secularmente atacado, 
é possível perceber que a presença dele modifica a cosmovisão presente na 
literatura haitiana, o que diferencia o olhar sobre o território e sobre a vida 
e torna-se ainda mais potente quando atrelado ao créole haitiano, construin-
do uma rede de significações bem distante das teorias críticas europeias, por 
exemplo. Portanto, a sabedoria popular está em foco nos romances País sem 
chapéu (2011) e O pau de sebo (1993), fazendo dos personagens “comuns” os 
mestres; assim, os personagens principais (que são tão fictícios quanto reais) 
Henri Postel (de O Pau de Sebo) e Velhos Ossos (de País sem Chapéu) são, em 
ambos os textos, “ensinados” a abdicar da racionalidade moderna e ocidental, 
que trouxeram dos estudos na Europa e na América do Norte, respectivamen-
te, para adentrar, de fato, como se divide o romance de Dany Laferrière, no 
Haiti “real” e no “sonhado”, o reino dos mortos e dos deuses do vodu.

Em País sem chapéu (2011), Velhos Ossos é, numa notoriedade auto-
biográfica de Dany Laferrière, um escritor interessado em transitar entre o 
terreno da morte e da vida, conhecendo mais a fundo a possibilidade de ser 
um zumbi, capaz de ter visto a morte de frente, mas de voltar para contá-la em 
sua “velha Remington”; já em O pau de sebo (1993), a autobiografia ficcional 
aplica-se a René Depestre na figura de Henry Postel, um sujeito alvo do trucu-
lento regime que reina no “Grande país Zacarino”, governado pelo “Zoocrata 
Zacarias” e sua família, em alusão à ditadura Papa Doc, que exilou Depestre 
de sua pátria e de suas funções (tortura esta praticada no livro pela “Agência 
Nacional de Eletrificação das Almas” (ANEDA)). Em ambos os romances, o 
vodu é, primeiramente, um elemento distante desses haitianos que viveram 
sob o olhar ocidental alheio ao seu país de origem. Porém, na narrativa, são 
realocados pela cosmovisão haitiana, precisando recorrer à sabedoria popular, 
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porque, segundo Velhos Ossos, “é nisso que dá passar quase vinte anos fora do 
seu país. Já não entendemos as coisas mais elementares” (LAFERRIÈRE, 2011, 
p. 96).

Em ambos os romances, o vodu é um personagem que atravessa os hai-
tianos representados nas obras, porque ele é parte do chão haitiano. Velhos 
Ossos não entende como as pessoas referem-se a mortos-vivos o tempo todo 
de maneira natural, como se transitassem entre os vivos de maneira imper-
ceptível, e Henry Postel não entende como um loá poderia lhe ajudar a escalar 
o pau de sebo em um evento promovido pelo governo zacarino, afinal, para 
ele, o vodu não teria forças para mover um corpo sobre um tronco. Ambos se 
percebem rapidamente enganados, já que o vodu se prova parte intrínseca da 
vida naquele território. Consoante Marconatto (2017),

O vodu afirma-se no Haiti – como muitas outras religiões de matriz 
africana pelo mundo – como cosmovisão, como lente a partir do qual se 
olha e compreende o mundo e se participa dele. Assim, exigir do haitia-
no que abandone o vodu significa alijá-lo ao mesmo tempo do élan que 
o mantém atado à vida e aos outros e da teia de significados onde está 
inscrita a sua própria existência. (MARCONATTO, 2017, p. 151-152).

Desse modo, mesmo que a presença de outras religiões hoje seja massi-
va no país, o Haiti segue mantendo as raízes africanas vivas a partir do vodu, e 
isso só é possível por uma relação direta com a terra e com o que dela emerge. 
Nesse contexto, entre o “país real” e o “país sonhado”, o vodu é uma forma 
de resistência, bem como a própria zumbificação. Afinal, é preciso, como res-
posta, combinar de não morrer. Isso fica evidente em País sem chapéu (2011) 
quando, de maneira fictícia, menciona-se a presença opressora das tropas es-
tadunidenses no território. O narrador conta que, em

Bombardopolis, uma minúscula cidadezinha, perto de Port-de-Paix. 
Os americanos estão fazendo um recenseamento secreto do país. Eles 
têm essa mania de sempre querer contar as cabeças de gado. Querem 
saber quantos somos. […] Conclusão, não há meio de os americanos 
saberem. Um recenseamento no Haiti, imagine só… As pessoas dizem 
qualquer coisa. “Quantos filhos a senhora tem?” “Dezesseis.” “Onde eles 
estão?” “Os nove estão na escola.” “E os outros?” “Que outros?” “Os ou-
tros sete filhos.” “Mas senhor, eles morreram.” “Senhora, não contamos 
os mortos.” “E por que não? São meus filhos. Para mim, estão vivos para 
sempre.” Como vê, Laferrière, nós somos diferentes dos norte-america-
nos. Duas visões diferentes. Os americanos subtraem os mortos deles, 
nós, negros, continuamos a somá-los… Incompatibilidade de gênios… 
(LAFERRIÈRE, 2011, p. 79-80).
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Isso ocorre porque, segundo a mãe de Velhos Ossos, uma mulher que 
nunca deixou seu território de origem, nunca saiu do Haiti, os americanos 
têm uma visão muito limitada da vida. Na seguinte passagem, ela demonstra 
o quanto o povo haitiano está ciente de que pode, pelo temor ocidental diante 
do vodu e pela cosmovisão reduzida dos norte-americanos, criar estratégias de 
sobrevivência e de manutenção dos costumes.

– Os americanos, meu filho – diz minha mãe com um sorriso no canto 
da boca –, não sabem nem distinguir um negro instruído de um negro 
analfabeto, e você lhes pede agora para fazer diferença entre um negro 
morto e um negro vivo. (LAFERRIÈRE, 2011, p. 55).

Logo, o vodu é, como foi na Revolução Haitiana, um espaço de afeto, 
porque os rituais simbolizam uma união que foi, historicamente, rechaçada 
pelas grandes potências. Nos territórios de Terceiro Mundo, a união é sempre 
símbolo de um perigo para os (neo)colonizadores, porque a resistência pode 
sempre acender em revolução, isto é, liberdade ou vingança contra aqueles que 
logram benefícios às custas desses territórios. Assim, ainda que marginalizem 
ou que dificultem a expressão do vodu, ele não se apaga por ter uma origem 
muito mais enraizada do que os europeus ou estadunidenses imaginam, muito 
além do que pensam dominar. O fato de a religiosidade estar relacionada à 
natureza é prova viva disso: por mais que cortem as árvores, como ordenou 
Duvalier (Papa Doc) em sua ditadura, os loás sempre encontram corpos para 
se manifestarem, afinal, não é possível destruir aquilo que não se domina.

4. O vodu como forma de sentipensar o Haiti: uma ontologia relacional

O nome Haiti indica “Terra de montanhas” em idioma arawak, falado 
pelos tainos, etnia indígena majoritária na região quando da chegada do co-
lonizador europeu, conforme pesquisas de Marconatto (2017). Ter no nome 
uma referência a um elemento natural não é mera coincidência: a forte cone-
xão com a terra é uma característica do Haiti, principalmente no que tange ao 
vodu. Pensando nisso, é possível perceber que essa crença propicia uma forma 
diferente de sentipensar a terra, neologismo este proposto pelo antropólogo 
Arturo Escobar, no artigo “Sentipensar con la Tierra: Las Luchas Territoriales 
y la Dimensión Ontológica de las Epistemologías del Sur” (2016). A partir do 
vodu, é possível perceber o que Escobar discute como ontologia relacional, 
conceito de Boaventura de Souza Santos para explicar uma cultura na qual to-
dos os elementos e todos os seres vivem em conexão e interdependência. Logo, 
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essa presença do vodu no Haiti relaciona-se com outras cosmovisões ao redor 
da América, que também entendem a potência da linguagem da natureza.

Para Boaventura de Souza Santos, “o pensamento moderno ocidental é 
um pensamento abissal” (2007, p. 23), isto é, produz um “sistema de distinções 
visíveis e invisíveis”. Nesse sentido, há linhas sendo produzidas para diferen-
ciar o que está “do lado de cá” e, portanto, faz parte da realidade, e o que está 
“do lado de lá” e deve ser considerado como inexistência ou inacessível, como 
se não pudesse haver coexistência e como se vida se esvaísse no cruzamento. 
Não é perceptível para os sujeitos criados nessa lógica o trânsito entre as li-
nhas, já que tudo que ultrapassa a realidade palpável, não explicada pela racio-
nalidade, é não digno para a acepção ocidentalizada, o que produz inexistência 
e invisibilidade àqueles que compreendem e acessam os dois (ou mais) lados 
(principalmente quando sequer questionam a copresença de muitos mundos 
dentro de um em sua cosmovisão). 

Nesse sentido, Santos (2007) denuncia o fato de que, geopolítica e so-
cialmente, as sociedades que se desviam dessa dualidade entre céu e terra, vida 
e morte ou aqui e lá são sujeitas a uma posição periférica no sistema mundial 
moderno, em que, segundo o autor, “a crença na ciência moderna é mais tênue, 
onde é mais visível a vinculação da ciência moderna aos desígnios da domi-
nação colonial e imperial, e onde outros conhecimentos não científicos e não-
-ocidentais prevalecem nas práticas quotidianas das populações” (SANTOS, 
2007, p. 47). Ou seja, o vodu haitiano bem como crenças indígenas ou afro-
-latino-americanas, em geral, são relegados à subalternização, a uma espécie 
de “caça às bruxas” moderna, já que ainda não é concebível para a cultura 
ocidental que um animal ou um rio possa ter tanta alma quanto um humano, 
por exemplo, ou que um corpo falecido possa manter seu espírito vivo entre 
mundos ou possa se metamorfosear entre elementos naturais. 

Para Escobar (2016), isso cria uma ontologia de desconexión, porque 
acaba afastando ainda mais os sujeitos ocidentais da natureza e das outras 
formas de vida na Terra ou para além dela. Isso fez-se presente durante toda 
a colonização, já que o objetivo primeiro dos portugueses, por exemplo, era 
catequizar os povos originários, sob a lógica de uma falsa “salvação”, sem nem 
ao menos conceber como válidas as cosmovisões alheias à sua, e também na 
história do Haiti, em que o vodu foi sempre perseguido e proibido pelo medo 
dos invasores de serem alvo de uma vingança de dimensão similar à que já 
praticavam contra os escravizados e, posteriormente, libertos, ou ainda pior. 
Isso, na acepção do autor, é o medo do que não pode ser entendido, porque, 
segundo ele,
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La teoría social moderna continúa operando sobre la base de un princi-
pio de distancia objetiva, que implica creer en lo “real” y en la “verdad” 
– una epistemología de supuestos sujetos autónomos que se mueven 
a destajo en un universo de objetos autocontenidos –. Esta ontología 
de desconexión termina descalificando conocimientos producidos no 
acerca de la relación sino desde la misma. Es así como la teoría social 
silencia mucho de lo que genera la vida. Para revitalizar el pensamiento 
crítico, se requiere acercarlo a la vida y a la Tierra, e incluso a las ideas y 
prácticas de quienes luchan en su defensa. (ESCOBAR, 2016, p. 29-30).3

Fugindo à epistemologia dominante, o vodu representa no Haiti, para 
os invasores, uma diferença colonial perigosa, que quebra o desejo deles de 
universalidade e assimilação de sua própria cultura e sistema. Além disso, o 
vodu é uma forma de o povo não se render facilmente à intervenção colo-
nial e neocolonial, negando aquilo que foi imposto pelas potências capitalistas 
do mundo moderno ao longo da história. Essa mesma resistência foi percebi-
da por Marconatto (2017) quando esteve no Haiti para o Encontro Anual da 
Associação de Estudos Caribenhos, em junho de 2016. Lá, a pesquisadora per-
cebeu o agito da plateia ao não se contentar com a fala do sociólogo haitiano 
Jean Casimir sabendo que, na sequência, veriam Erol Josué, artista e sacerdote 
vodu, naquele mesmo palco. Isso porque a fala de Casimir, mesmo quando 
usava o créole, era muito particular de uma trajetória academicista, majorita-
riamente ocidental e ainda muito impregnada da cultura europeia. Após as-
sistir às diferentes reações do público diante de ambos no palco, Marconatto 
(2017) concluiu que

As duas performances diferenciavam-se profundamente em dois sen-
tidos: Erol apresentou-se em trajes vodus, cantou e dançou “em créo-
le”, escancarou sua diferença étnica, religiosa, fez questão de marcá-la. 
Casimir, por sua vez, apresentou-se com camisa branca, calça de linho 
escura, cinto de couro e sapatos sociais, seguindo a etiqueta ociden-
tal clássica, sem ostensiva demarcação étnica, sem elementos “tipica-
mente haitianos”. Quando falou o créole, não houve entonação parti-
cular que o diferenciasse do francês predominante em seu discurso. 
(MARCONATTO, 2017, p. 127).

3  “A teoria social moderna continua a operar com base em um princípio de distância objetiva, 
que implica a crença no “real” e na “verdade” – uma epistemologia de supostos sujeitos autôno-
mos movendo-se gradativamente por um universo de objetos autocontidos. Essa ontologia de 
desconexão acaba desqualificando o conhecimento produzido não sobre a relação, mas a partir 
dela. É assim que a teoria social silencia muito do que a vida gera. Para revitalizar o pensamento 
crítico, é necessário aproximá-lo da vida e da Terra, e mesmo das ideias e práticas de quem luta 
em sua defesa”. (ESCOBAR, 2016, p. 29-30, tradução nossa).



205

Como pesquisadora, a autora sentiu-se incomodada por perceber que 
Casimir, ainda que falando no e para seu país natal, perpetuou continuidades 
formais eurocêntricas, as quais ele mesmo, como sociólogo, insiste que devem 
ser rompidas. Todavia, com o vodu no palco, a plateia sentiu-se representada, 
conectada com o momento e com o objetivo do encontro: demonstrar que os 
estudos caribenhos precisam de muito mais do que somente a tradição euro-
peia de pesquisa; precisam ir além na forma e no conteúdo, nas vestes e no 
entendimento. É preciso ter outra conexão com o território, com os loás e com 
a luta.

Nós, ocidentalizados e inseridos em sistemas acadêmicos, infelizmen-
te muitas vezes perdemos de vista os muitos mundos que habitam e orbitam 
entre si. Concentrados na forma e nas fontes, esquecemo-nos de que há ou-
tras culturas que manifestam suas pesquisas e olhares não apenas a partir da 
palavra escrita, mas se utilizando de outras linguagens, outras cosmovisões. 
Escobar (2016) afirma que não compreendemos a ontologia relacional entre 
os elementos que nos circundam, porque, reducionistamente, vemos um rio 
como um simples caminho de águas. Segundo ele, deveríamos ver o entre-
laçamento entre os seres e os mundos, que estão interrelacionados e que se 
manifestam no corpo, na arte e na tradição oral.

Los etnógrafos de estos mundos los describen en términos de tres mun-
dos entrelazados: el mundo de abajo o inframundo; este mundo, o el 
mundo humano, y el mundo de arriba, o mundo espiritual/supramun-
do. Entre estos mundos se produce un ir y venir de seres que se conec-
tan en lugares específicos, incluso “visiones” y espíritus (e.g., Restrepo, 
1996). De este mundo interconectado existen cuentos, cánticos y poesía. 
A esta densa red de interrelaciones podríamos llamarla “ontología rela-
cional”. (ESCOBAR, 2016, p. 17-18).4

Esse questionamento também aparece em O pau de sebo (1993) a partir 
da personagem de dona Cisa, uma mulher extremamente conectada com o 
vodu e crente na potência dos loás. Ela, representante de uma sabedoria popu-
lar, critica o ceticismo de Postel, que parece ter perdido sua relação com a terra 
e, consequentemente, com o vodu. Ele, um político que parecia conhecer tão 

4  “Os etnógrafos desses mundos os descrevem em termos de três mundos interligados: o 
mundo abaixo ou o inframundo; este mundo, ou o mundo humano, e o mundo acima, ou mun-
do espiritual / supramundo. Entre esses mundos há um vai e vem de seres que se conectam em 
lugares específicos, incluindo ‘visões’ e espíritos (por exemplo, Restrepo, 1996). Deste mundo 
interconectado existem histórias, canções e poesia. Poderíamos chamar essa rede densa de in-
ter-relações de ‘ontologia relacional’” (ESCOBAR, 2016, p. 17-18, tradução nossa).
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bem a própria nação e seus desdobramentos, sente-se “nu” diante do conhe-
cimento dela, que é prova viva de outra epistemologia, uma que não provém 
da universidade e da militância, mas sim da terra e da ancestralidade. Postel, 
como a maioria dos pesquisadores de tradição acadêmica, esqueceu-se daqui-
lo que é empírico, natural e ancestral. Por esse motivo, Cisa inquieta-se com 
Postel

– […] Você sabe, ao menos, que papel Papá-Loko representou na histó-
ria desta ilha? Foi ele em pessoa que protegeu Dessalines durante todas 
as batalhas da Independência. O chefe da revolução caiu na emboscada 
do Pont-Rouge porque naquele 17 de outubro Papá-Loko, infelizmen-
te, não estava perto dele. […] O próprio Simon Bolívar, durante sua 
estada em Jacmel em 1816, graças aos conselhos de Thomas Christ e 
de sua irmã Sinta, também solicitou a ajuda de Papá-Loko que não se 
separou mais dele em todos os combates. […] Loko pode assumir quan-
do bem entende a forma de camaleão, lagarto, borboleta ou o aspecto 
de homem, mulher ou criança. Dá para você perceber o quanto Papá-
Loko pode ajudar o senador Postel na caminhada que o espera? Tudo 
vem a calhar: conheço em Tête-Boeuf um cavalo5 de Loko. Aliás, é um 
admirador de Postel. Podemos convocar Papá-Loko esta noite mesmo! 
(DEPESTRE, 1993, p. 53).

Para a vizinha do ex-político, é mais do que comum ver Papá-Loko na 
figura de um pau de sebo, de um camaleão, de um lagarto, de uma borboleta 
ou de um homem, mulher ou criança, já que é perfeitamente possível para 
esse loá metamorfosear-se como desejar ou precisar; para Postel, todavia, é 
um processo “crer” nessa possibilidade. Na lógica de Escobar (2016), esse es-
vaziamento relacional é uma característica ocidental, porque, frutos de uma 
ciência “dura”, 

[…] encontramos una profunda formulación epistemológica: “lo que 
no existe se genera constantemente como inexistente o como una al-
ternativa no válida de lo que existe”. La producción social de lo inexis-
tente claramente da cuenta de la desaparición de mundos completos, 
a través de operaciones epistemológicas relacionadas con el saber, con 
el tiempo, con la productividad y con formas de pensar sobre escalas y 
diferencias. […] Los mundos eliminados de esta manera se caracterizan 
por sus formas de ser relacionales, es decir, desafían y desobedecen a las 

5  Pessoa possuída por um loá.
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operaciones epistemológicas que producen las ausencias. (ESCOBAR, 
2016, p. 15).6

Desde esta perspectiva, lo que ocupa territorios es una ontología es-
pecífica, aquella del mundo universal de individuos y mercados (el 
Mundo Mundial) que intenta transformar todos los otros mundos en 
uno solo. Al interrumpir el proyecto neoliberal globalizante de cons-
truir un Mundo Mundial, muchas comunidades indígenas, afrodescen-
dientes, campesinas y de pobres urbanos promueven luchas ontológi-
cas. (ESCOBAR, 2016, p. 20).7

Contudo, Cisa é apenas a representação ficcional de milhares de outros 
sujeitos que creem na conexão entre as vozes do território e cada um de nós. 
Em seu texto, Escobar (2016) dá o exemplo das comunidades afrodescenden-
tes que habitam as regiões do sul do Oceano Pacífico. Ele usa como representa-
ção um pai e uma filha em um barco navegando pelo rio que banha sua aldeia: 
nessa relação, o barco é oriundo de uma árvore da floresta, e este só pode ser 
feito a partir dos saberes compartilhados entre os anciãos e os mais novos; pai 
e filha navegam com tranquilidade porque aprenderam a conhecer o curso do 
rio, a repará-lo, a ouvi-lo; o pai ensina à filha tudo aquilo que aprendeu na ida-
de dela, e ela saberá, mais tarde, reconhecer as vozes da mata também. A par-
tir desse exemplo, é possível ver a rede de relações entre a natureza e aqueles 
que dela se originam e que a valorizam, e isso também é perceptível no vodu. 
Segundo dona Cisa, acerca do pau de sebo,

Basta raspar o mastro com a unha para encontrar debaixo do sebo a 
verdadeira madeira da vida. […] Uma árvore, mesmo sem raízes e sem 
galhos, é sempre um tronco; permanece um ser vivo que cresceu ereto, 
um abrigo para outros seres vivos que têm necessidade de ternura e de 
paz. […] Pelo fato da árvore ter estado em contato com a terra, a luz, 

6  “Encontramos uma formulação epistemológica profunda: “o que não existe é constante-
mente gerado como inexistente ou como uma alternativa inválida ao que existe”. A produção 
social do inexistente explica claramente o desaparecimento dos mundos completos, por meio 
de operações epistemológicas relacionadas ao conhecimento, ao tempo, à produtividade e aos 
modos de pensar as linhas e diferenças. […] Os mundos assim eliminados caracterizam-se por 
seus modos de ser relacionais, ou seja, desafiam e desobedecem às operações epistemológicas 
produzidas pelas ausências.” (ESCOBAR, 2016, p. 15, tradução nossa).
7  “Nessa perspectiva, o que ocupa territórios é uma ontologia específica, a do mundo univer-
sal dos indivíduos e dos mercados (o Mundo Mundial), que tenta transformar todos os outros 
mundos em um. Ao interromper o projeto neoliberal globalizante de construção de um Mundo 
Mundial, muitas comunidades indígenas, afrodescendentes, camponesas e pobres urbanas pro-
movem lutas ontológicas.” (ESCOBAR, 2016, p. 20, tradução nossa).
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o vento, a chuva e o canto dos pássaros – por mais que fique ensebada 
como um assecla de Barbotog – sempre haverá um jeito da gente se co-
municar com o espírito da sua infância. […] Quantas vezes tenho que 
repetir que toda árvore tem a ver com o sol e com o orvalho e que, mes-
mo quando as mãos do homem fazem dela um poteau-mitan, uma cruz, 
um pilone, um mastro de navio, uma cama, uma porta, uma cadeira, um 
arado, um humilde bastão de cego ou um pau ensebado, ela continua, 
pelo seu lenho de justiça, a depender da jurisdição do rei Oloko-Miroir! 
– Uma árvore é então uma ponte de solidariedade entre a vida animal 
e vegetal?
– É um caminho vertical – respondeu ela – o caminho de Papá-Loko, 
chefe de escola de Atibon-Legbá, o príncipe das encruzilhadas, dos 
caminhos cruzados. Como é que você, meu irmão, deixa um amigo 
se aventurar num caminho tão escorregadio sem a proteção de Papá-
Loko? (DEPESTRE, 1993, p. 51-52).

Por fim, percebe-se, então, que há no Haiti uma ontologia relacional que 
é perceptível também em diversos outros territórios da América e que é fruto 
do contato e dos saberes dos povos originários, sejam eles os indígenas que ha-
bitavam as terras saqueadas pelos europeus, sejam eles os africanos que foram 
levados à força para outros territórios para construir as colônias em questão. 
Desse modo, perceber a resistência histórica do vodu como expressão religiosa 
no Haiti é também perceber que a herança dos povos originários não pôde ser 
apagada, nem mesmo com o auge da violência colonial ou com as novas ocu-
pações e opressões instaladas tardiamente nesses territórios. Sem dúvidas, a 
conexão com a terra é à prova de balas, à prova de ódio. Infelizmente, Escobar 
(2016) conclui que 

Nosotros, los seres modernos, hemos perdido nuestra relación integra-
da con el universo y debemos restaurarla para lograr una renovada in-
timidad con la Tierra. Siendo la primera “sociedad radicalmente antro-
pocéntrica” (1988: 202), nos hemos convertido en gente racional y sin 
sueños. Puesto que no podemos tener intimidad con la Tierra bajo un 
paradigma mecánico, necesitamos urgentemente una Nueva Historia 
que nos permita reconectar lo sagrado con el universo, lo humano y 
lo no-humano. Las sabias tradiciones, que incluyen las de los pueblos 
indígenas, nos sirven como guía parcial hacia esa meta de reintegrarnos 
con la Tierra. Dentro de estas tradiciones, los humanos son parte de la 
tierra y de su conciencia, no son existencias individuales en un mundo 
inerte. Cada ser viviente existe porque existen otros. (ESCOBAR, 2016, 
p. 27-28).8

8  “Nós, seres modernos, perdemos nosso relacionamento integrado com o universo e deve-
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Por isso, é preciso, como fez dona Cisa com Postel e como fizeram todos 
aqueles que cruzaram com Velhos Ossos desde o seu retorno ao Haiti, convo-
car a todos para “raspar os mastros com a unha”, entendendo a raiz que liga 
todas as formas de vida à natureza e compreendendo que a noção antropocên-
trica de mundo é muito reducionista, porque nada nos torna melhores ou mais 
dignos de vida do que os mares, do que as árvores ou do que as borboletas. O 
vodu no Haiti representa aquilo que as sociedades modernas estão perdendo: 
uma relação íntima com a terra e com a ancestralidade, conectando os seres 
ao sagrado, ao além do visto e do palpável, a um reencontro consigo mesmos, 
processo que precisou acontecer com os protagonistas mencionados dos ro-
mances, que deve ser literário e prático. 

Portanto, a relação antropocêntrica e o viés europeu não dimensio-
naram uma ontologia que possa conceber outras formas de viver, outras li-
nhas entre mundos ou o fim da verticalidade entre humanos e seres em geral. 
Marconatto (2017) afirma que o créole também é uma forma de subversão à 
lógica reducionista, porque toma para si a língua do colonizador a fim de sub-
vertê-la e ponto de ele já não mais a dominar. Assim, parece que a estratégia é, 
de fato, ressignificar a união e a crença que o colonialismo tentou cortar pela 
raiz, tornando visível a cosmovisão e a ontologia relacional vivida por aqueles 
que estrategicamente souberam “habitar a encruzilhada”, produzindo relações, 
imaginários e sonhos que quebram a vida limitada e desesperançosa daqueles 
que se garantem apenas “do lado de cá”.
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Makunaimö pantonü – a história de Makunaima  
ou “meu companheiro, essa história é muito triste”

Sonyellen F. Ferreira

A história de Makunaima, meu companheiro, a história de Makunaima 
é muito triste. Ele tinha dois filhinhos: um se chamava Makunaima e o 

outro menor se chamava Xicö. Esse foi mais valente do que Makunaima. 
Ele inventava, ele pensava muito. Ele tinha, como aqui se diz, aspiração. 

Ele tinha aspiração profunda, mais do que irmão dele. 
Clemente Flores e Devair Fiorotti

Da periferia da periferia da periferia da periferia. Assim surge o clã 
Makunaimö de Clemente Flores (in memoriam), em Makunaimö pantonü – A 
história de Makunaima (2019), versão para o herói cultural dos povos indíge-
nas do circum-Roraima (COLSON, 1985), região da tríplice fronteira entre 
Brasil, Venezuela e República Cooperativista da Guyana, cujo marco geográfi-
co congregador é assente no Monte Roraima. 

Clemente Flores, mobilizando memória coletiva e talento individual, 
ancião do povo Taurepang, à época com 68 anos, narrou a história inicial-
mente durante uma das entrevistas realizadas dentro do Projeto Panton Pia’ 
(CNPQ 2006-2020), coordenado pelo prof. Dr. Devair Antônio Fiorotti (in 
memoriam), cujos interlocutores eram indígenas habitantes de comunida-
des pertencentes às Terras Indígenas São Marcos e Raposa Serra do Sol, em 
Roraima, extremo-norte do país. Também eram em sua maioria anciãos e an-
ciãs falantes do português como segunda, se não terceira língua, e analfabetos 
ou semianalfabetos, o que inicia a fieira de deslocamentos a que somos pro-
postos quando passamos a lidar com a produção verbo-artística dos povos 
dessas bandas tão setentrionais do país. Recorrendo à metodologia da História 
Oral, o projeto ouviu cerca de 42 anciãos. Dele resultaram a publicação de 
quatro obras, sendo duas de Clemente Flores. 

Panton nas línguas macuxi, pantonü em taurepang, ambas pertencentes 
à família Karib, designam história, como bem afirma Severino Barbosa, indíge-
na macuxi habitante da comunidade São Jorge, quando interpelado a contar os 
mitos e lendas de sua comunidade (FIOROTTI, 2019) – “Ahn, panton, história, 
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nós chamamos panton, panton” – e também como já indicado por Frei Cesáreo 
Armellada na obra Tauron Panton (1964) e já dicionarizado (AMÓDIO; PIRA, 
2007; RAPOSO; CRUZ, 2008). Contudo, designa também um conjunto que 
reúne narrativas ficcionais, narrativas históricas e mesmo histórias de vida, 
como percebe Paulo Santilli (2001) e que não se distinguiriam entre si como 
gêneros diferentes. Já a tradução de Panton Pia’, título do projeto coordenado 
por Fiorotti, seria algo aproximado de “junto com a história”, “perto da his-
tória” e, no limite, “irmão em história”, que lança uma possibilidade de con-
gregação entre os saberes dos povos indígenas e os saberes acadêmicos em 
igualdade de forças, caminhando juntos ombro a ombro no sentido de tornar 
o fluxo de conhecimentos um tanto quanto mais horizontal e circular, já que, 
assim como Ailton Krenak (2015), reconhecemos que a relação entre os povos 
indígenas e a palavra não é mediada capitalmente pela escrita.

Para mim e para meu povo, ler e escrever é uma técnica, da mesma 
maneira que alguém pode aprender a dirigir um carro ou a operar uma 
máquina. Então a gente opera essas coisas, mas nós damos a elas a exata 
dimensão que têm. Escrever e ler para mim não é uma virtude maior do 
que andar, nadar, subir em árvores, correr, caçar, fazer um balaio, um 
arco, uma flecha ou uma canoa. Acredito que quando uma cultura elege 
essas atividades como coisas que têm valor em si mesmas está excluindo 
da cidadania milhares de pessoas para as quais a atividade de escrever 
e ler não tem nada a ver. Como elas não escrevem e não leem, também 
nunca serão parte das pessoas que decidem, que resolvem. […] É uma 
formação que não atende à expectativa delas como seres humanos e que 
violenta sua memória. Na nossa tradição, um menino bebe o conheci-
mento do seu povo nas práticas de convivência, nos cantos, nas narrati-
vas. Os cantos narram a criação do mundo, sua fundação e seus eventos. 
Então, a criança está ali crescendo, aprendendo os cantos e ouvindo as 
narrativas. Quando ela cresce mais um pouquinho, quando já está apro-
ximadamente com seis ou oito anos, aí então ela é separada para um 
processo de formação especial, orientado, em que os velhos, os guer-
reiros, vão iniciar essa criança na tradição. (KRENAK, 2015, p. 86-87).

Volvendo à epígrafe deste trabalho, ela é parte da apresentação do enre-
do da narrativa e da maneira genial com que Flores a engendra enquanto arte-
fato literário, como Fiorotti bem atenta quando da análise de outra narrativa, 
a história do Timbó, contada pelo indígena na ocasião da mesma entrevista:

Apesar de Clemente Flores não ser poeta em sentido estrito, mas um 
narrador, a defesa aqui é de entendê-lo como um construtor de arte-
fatos literários, principalmente a partir da identificação de um estilo 
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presente em sua narrativa. Isso se daria pela forma com que constrói o 
plot, o mythos, a concatenação das ideias, a tessitura da intriga. De for-
ma mais direta, pela forma como modula a voz, imitando animais, cam-
biando a voz dos personagens, introduzindo e construindo os diálogos 
das personagens, prendendo o leitor por meio de repetições estilísti-
cas, marcações temporais, pela sequência montada por ele do enredo, 
como se verá com a transcrição aqui de toda sua narrativa do Timbó. 
(FIOROTTI, 2012, p. 245).

Narrativamente, Clemente Flores constitui-se como narrador intruso, 
já que dá opiniões e faz julgamentos ao longo de toda obra, como em “Mas 
também era gente, era mal, era ruim esse Xicö, que é mais ruim, mais esperto, 
mais inteligente ainda” (FIOROTTI; FLORES, 2019, s.p.). Mas, concomitan-
te a isto, Flores já sinaliza para o afastamento do pensamento cartesiano que 
estabelece a racionalidade, a linearidade temporal e a univocidade do sujeito 
como alguns dos eixos fundamentais da chamada ocidentalidade, revelando 
uma parte importante da cosmossocialidade indígena e mesmo das bases on-
tológicas dos povos do circum-Roraima. 

Assim, talvez a primeira coisa a se perceber ao longo da narrativa, além 
dos fortes traços de oralidade, é a flutuação com que Clemente Flores lida ao 
referir-se a Makunaimö/Makunaima. De primeiro, é o pai do clã que sai em 
busca de caça em meio à madrugada. Em outro momento, Flores refere-se 
a Makunaima como sendo o primogênito, o filho mais velho, porém menos 
astuto que o caçula Xicö, e, num terceiro momento, os classifica enquanto “os 
Makunaima”. De tal maneira que Makunaima passa a designar não apenas um 
nome próprio e individual, mas uma espécie de filiação clânica e, por isso, 
multitudinária. 

A não univocidade do indivíduo, e/ou a sua multiplicidade, está pre-
sente em muitas narrativas indígenas e fica especialmente evidente quando 
os protagonistas são gêmeos. Claude Lévi-Strauss, por exemplo, trata em 
História de Lince, último volume da chamada “pequenas Mitológicas”, publi-
cada em 1991, com especial atenção à gemelaridade, embora a situe em sua 
reflexão acerca do dualismo, da dicotomia, enquanto princípio invariante do 
pensamento ameríndio. Na “Bíblia” do continente americano, como bem de-
fine Gordon Brotherston (2007), o Popol Vuh, são os gêmeos semi-deidades 
Hunahpú e Ixbalanqué que, após descerem ao inframundo de Xibalba, ven-
cem seus Senhores, em vingança à morte dos pais, através de estratagemas 
engenhosos e mesmo bem-humorados, arando o caminho para a criação das 
primeiras pessoas humanas, a partir do milho. 
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Tornando à narrativa de Clemente Flores, cabe ressaltar que ainda que 
os Makunaima sejam múltiplos, o que os distingue entre si não repousa ape-
nas na ordem geracional que cada um ocupa na família, mas na capacidade de 
agência, ou, nas palavras de Clemente Flores, na capacidade de “ter aspiração 
profunda”. É o caçula do clã que enceta as principais ações, como bem atalha 
ao traduzir o nome do caçula do taurepang para o português: “Tu sabe o que é 
pulga Xicö, Xicö? Nós chamamos Xicö, pulga. Daqui ‘tchan!’, quando tu quer 
pegar, ela pula pra lá, pula pra cá, assim ele fazia esse irmão dele menor, pra cá 
e pra lá. Esse irmão dele menor era mais valente e ágil” (FIOROTTI; FLORES, 
2019, s.p.). Assim, num jogo infinito de replicações, não apenas múltiplo, Xicö, 
o Makunaima mais novo, é também bicho, mas por enquanto só no nome, 
novamente refletindo esse jogo de replicações.

Novamente tornando à epígrafe, quando caracteriza como “triste”, não 
apenas informa ao público que ouve e lê a história acerca de uma qualidade 
ou de uma antecipação dos rumos que a narrativa terá, ou, como já dito ante-
riormente, indica para a forma como se estabelece o narrador da história, mas 
também interpela a mover-se e comover-se, agir junto com a própria história 
pelo viés da sensibilidade, da sensorialidade. Não inadvertidamente aqui re-
tomamos não apenas o significado da palavra comoção – grande abalo emo-
cional –, como também recorremos à etimologia latina da palavra comoção, 
commovere, mover-se com, pois, adentrando na narrativa, Flores conta sobre 
o sumiço do pai do clã Makunaima e o envenenamento da mãe, o que provoca 
grande tristeza nos irmãos Makunaimö e Xicö:

Logo que chegaram, não tinha ninguém, só a mulher, mulher Sapo. Aí 
quando olhou: “Coitado, meu filho, pra onde vocês vão?” “Nós tamo 
procurando mamãe, não passou por aqui não?” “Não, não passou 
não…” Mas esse esperto, Xicö, tava olhando assim no jirau e olhou pra 
mãe dele: tava guardada no jamaxim, lá pendurada. Aí deixaram o ma-
chado pra cá, zarabatana pra lá, cada um deixou suas coisas. Aí ficaram 
tristes, sabe que a morte da mãe, do pai é triste, dá tristeza! Aí eles di-
ziam: “Agora, o que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer?” 
“Não sei…” Aí este menor, mais esperto, disse: “Eu vou entrar no ventre 
da mãe, eu vou entrar no ventre da mamãe agora!” “Será?” “Sim, um-
bora entrar!” Deixaram o machado, deixaram tudo que carregavam. Aí 
se tornaram, se converteram em abelha. Entraram no ventre da mãe, 
ficaram lá dentro. (FIOROTTI; FLORES, 2019, s.p.).

Essa tristeza os conclama à agência e em especial à agência em esferas 
para além da terrena e do indivíduo. Ao adentrarem na casa da Dona Sapa, 
descobrem o corpo da mãe, assassinada pela anfitriã, e, numa espécie de novo 
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parto para essa outra possibilidade de ser-estar no mundo, convertem-se em 
abelhas e voltam ao útero materno. Talvez, por isso, quando ainda conver-
tidos em ovos, fugindo das tentativas da Sapa de devorá-los, acabam sendo 
comovidos/afetados quando ela dirige-se aos meninos que repousam numa 
cesta e pede “‘Olha, meu filho, será que vocês tão comendo o que eu tô colo-
cando aqui? Se convertam de novo pra, pra vocês me ajudarem a derribar roça 
pra mim, pra plantar banana, pra plantar batata.’ Falou tudo, e eles escutando 
dentro da cesta” (FIOROTTI; FLORES, 2019, s.p.). Convencidos, os meninos 
então tornam-se humanos novamente e acabam ajudando a Sapa a limpar o 
terreiro em que pretende plantar uma roça, ainda que a princípio ela tenha 
assassinado a mãe deles e tentado cozinhá-los. 

Destarte, afetar o outro talvez seja um dos modos de ser-estar e agir 
nos mundos, de modo que, a partir desse momento, assumem uma condição 
de existência múltipla, que se dá no trânsito entre espécies em que, embora 
desde o princípio da narrativa se apresente pela ação tipicamente humana por 
parte de animais, só passa a ser assumida pelos jovens Makunaimas quando da 
morte da mãe. De modo que essa nova forma de ser-estar no mundo encontra 
consonância com o perspectivismo ameríndio de Eduardo Viveiros de Castro, 
para quem:

Em suma, os animais são gente, ou se vêem como pessoas. Tal concep-
ção está quase sempre associada à ideia de que a forma manifesta de 
cada espécie é um mero envelope (uma “roupa”) a esconder uma forma 
interna humana, normalmente visível apenas aos olhos da própria es-
pécie ou de certos seres transespecíficos, como os xamãs. Essa forma 
interna é o espírito do animal: uma intencionalidade ou subjetividade 
formalmente idêntica à consciência humana, materializável, digamos 
assim, em um esquema corporal humano oculto sob a máscara animal. 
Teríamos então, à primeira vista, uma distinção entre uma essência an-
tropomorfa de tipo espiritual, comum aos seres animados, e uma apa-
rência corporal variável, característica de cada espécie, mas que não se-
ria um atributo fixo, e sim uma roupa trocável e descartável. A noção de 
“roupa” é uma das expressões privilegiadas da metamorfose – espíritos, 
mortos e xamãs que assumem formas animais, bichos que viram ou-
tros bichos, humanos que são inadvertidamente mudados em animais 
–, um processo onipresente no “mundo altamente transformacional” 
(Rivière 1995: 201) proposto pelas ontologias amazônicas. (VIVEIROS 
DE CASTRO, 1996, p. 117) 

Contudo, cumpre observar que na narrativa os irmãos Makunaimas não 
se transmutam de maneira inadvertida, como pontua Viveiros de Castro, mas 
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sim impelidos pela imensa tristeza que sentem ao depararem-se com o corpo 
da mãe, revelando essa relação entre sensibilidade/sensorialidade e a capaci-
dade de agência. Desta sequência de agências, irá desaguar o surgimento do 
próprio Monte Roraima, quando da derrubada da Wadaka, a árvore da vida, 
causada por Xicö. Uma vez surgido o grande marco congregador, o Monte 
Roraima, a partir dele também é possível estabelecer uma certa relação com 
o tempo e com o espaço, já que, embora seja um ponto de referência para os 
povos habitantes de seu entorno, não os encerra em seus limites geográficos e 
temporais, mas sobretudo os projeta para além dali, ou para o cosmos. 

Para entender como o cosmos poderia ser compreendido para os Pemón, 
recorremos a cantos como os reunidos em Panton Pia’ – Eremukon do circum-
-Roraima (FIOROTTI; SILVA, 2018), interpretados por Terêncio Luiz Silva e 
Zenita Lima, ambos indígenas do povo Makuxi. Na obra, podemos encontrar 
referências a entidades que habitam vários planos da existência: os Mawarís, o 
Rato’ nas águas, o Maruwai na resina da árvore de mesmo nome, o Urubu Rei 
ou Kasana no Lago do Piri-Piri, que ficaria no topo do Monte Roraima. Neste 
ponto, cumpre dizer que cosmos, de acordo com Paulo Santilli, configuraria, 
para o povo Macuxi, pertencente ao grupo Pemon, o mesmo do Taurepang: 

O universo macuxi é composto, basicamente, de três planos, sobrepos-
tos no espaço, que se encontram na linha do horizonte. A superfície ter-
restre, onde vivemos, é o plano intermediário; abaixo da superfície, há 
um plano subterrâneo, habitado pelos wabanaricon, seres semelhantes 
aos humanos, porém de pequena estatura, que plantam roças, caçam, 
pescam e constroem aldeias, à semelhança dos Macuxi. O céu que en-
xergamos da superfície terrestre é a base do plano superior, kapragon, 
povoado por diversos tipos de seres, incluindo os corpos celestes e os 
animais alados, entre outros, que também vivem à semelhança dos hu-
manos, da agricultura, da caça e da pesca. (SANTILLI, 2001, p. 500-501).

Contudo, à distinção do que afirma Santilli, o universo ou cosmos talvez 
não seja a sobreposição de planos, mas a constante relação entre as diversas 
pessoas que compõem esse cosmos e o próprio sujeito, como podemos perce-
ber em alguns cantos que apresentam o verbo macuxi iipî (vir), em particular 
quando conjugado em primeira pessoa uipîi (eu venho/ estou vindo), como no 
canto abaixo. 
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Toronope wainipe uipîi
Toronope wainipe uipîi
Piri-piri ku’pîri kuwaka
Piri-piri ku’pîri kuwaka
[…]
Wayupatau wayupatau uipîi
Wayupatau wayupatau uipîi
Toronope wawinipe uipîi
Toronope wawinipe uipîi

Venho como passarinho, como marreca
De dentro do lago do piri-piri

Venho pra casa
Como passarinho e como marreca
De dentro do lago do piri-piri.

(FIOROTTI; SILVA, 2018, p. 173-174).

Em português, o Grande Dicionário Houaiss on-line1 apresenta 21 en-
tradas para o verbo vir, além de apresentar sua relação homonímica com a 
conjugação do verbo ver, no modo subjuntivo. Das 21 entradas, oito apresen-
tam acepção nítida de relação com o cumprimento de um deslocamento es-
pacial entre dois pontos e outros seis apresentam relação com a acepção de 
gênese ou transformação entre dois estados ou condições. 

Em macuxi, o verbo iipî é dicionarizado da seguinte forma: “vir – trans-
portar-se do lugar para perto ou nosso rumo” (RAPOSO; CRUZ, 2016, p. 41). 
Dessa maneira, o verbo indica uma duplicidade na qual o sujeito que principia 
o deslocamento espacial parece ser também aquele que o recepciona ao final 
da trajetória como se o espaço a ser percorrido fosse não apenas geográfico, 
mas também físico/corporal, no sentido de considerar o corpo enquanto pon-
to de partida e também de chegada, ou seja, do qual há de se estabelecer o 
distanciamento. 

Ainda mais, a conjugação do verbo em primeira pessoa – uipîi – indi-
ca uma ação que se prolonga indefinidamente ao longo do tempo, indican-
do assim não apenas um aspecto transcorporacional, isto é, do trânsito entre 
corpos, como também de uma transpessoalidade, ou seja, do trânsito entre 
pessoas. Essa construção é repetida em outros cantos, mas sempre aludindo a 
um certo deslocamento a ser cumprido por um sujeito de modo ou condição 
zoomorfizada ou prosopomorfizada. Esse movimento Ailton Krenak aponta 
como consciência cósmica:

Nós temos uma consciência cósmica da existência dos povos nativos 
do mundo e é por isso talvez que a gente não divide o mundo em de-
partamentos, mas nós entendemos o mundo como lugar. […] Nós nos 
comunicamos. Ou nos comunicamos através de cartas, ou nos comuni-
camos através da fala, ou nos comunicamos através do espírito. Muitos 

1  Disponível em: https://houaiss.uol.com.br/corporativo/apps/uol_www/v5-4/html/index.
php#3. Acesso em: 21 abr. 2021.
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dos nossos sábios podem, em qualquer ponto do território em que vi-
vem, estar sentados dentro de uma habitação e, ao mesmo tempo, fazer 
pensamento e meditar e visitar e sobrevoar regiões longínquas e visitar 
nossos parentes e tomar contato com realidades que nem as fronteiras 
geográficas são capazes de marcar, se interpor. Outro dia eu estava con-
versando com um parente yanomami, e ele estava me explicando como 
era o mar. Do ponto de vista dos brancos, como é que um índio de uma 
tribo que vive alguns milhares de anos no meio da floresta amazônica, lá 
na fronteira com a Venezuela, portanto a alguns mil quilômetros longe 
do mar, pode saber como é o mar, que tipos de plantas que têm dentro 
do mar? O espírito do nosso povo continua podendo viajar na face das 
águas, no vento, na floresta, através dos pássaros, através de muitos ou-
tros elementos da natureza. […] Ela transcende as ideologias e as for-
mas de organização dos brancos. (KRENAK, 2015, p. 154). 

Também cumpre perceber que agência e movimento estão entrelaça-
dos, ainda que o movimento não designe necessariamente deslocamento geo-
gráfico. É a partir da saída do pai do clã Makunaima e de seu sumiço, que o 
caminho para as outras possibilidades de existir se apresenta para os meninos. 
Assim, os meninos Makunaimas são apresentados ao encontro dos mundos. 
O primeiro encontro apresenta-se em suspense que só quase ao final da narra-
tiva fica esclarecido: o encontro dos mundos espreita o clã Makunaima desde 
o início, mas esse mundo pode ser tão ameaçador como o que já conhecem. 
Com o sumiço do patriarca, a mãe e os meninos colocam-se em seu rastro, já 
confundido pelo inimigo com penas e pelos, numa espécie de sinalização da 
convergência entre todos os caminhos das gentes humanas e animais. 

Destar que o inimigo tava escutando o que o pai falava pros filhos, logo 
quando ouviu a conversa e voltou, logo o homem passou já. Ajuntou 
esse cabelo de porco, ajuntou pena de pássaro, trocou de lugar. Pena 
de pássaro no caminho dele, cabelo de porco no caminho do homem. 
Aí sim se enredaram os meninos. Tá ouvindo bem, né? (FIOROTTI; 
FLORES, 2019, s.p.).

Em seguida, um pássaro que anuncia a morte da mãe lhes apresen-
ta ao mundo em que os animais são inteligíveis e podem ser aliados em sua 
trajetória. O segundo encontro dos meninos é justamente com a Dona Sapa, 
assassina da mãe do clã e esposa do grande inimigo Onça, terceiro encon-
tro dos meninos, que, desde o início, vigia o clã na expectativa de devorá-lo. 
Avançando na narrativa, dois outros membros são aceitos como parte do clã: 
Cutia, como afirma o narrador – “Aí continuaram viajando. Aí apareceu Cutia, 
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acompanhante deles. Apareceu Cutia, quando se completam três: Makunaima, 
Xicö, Cutia” (FIOROTTI; FLORES, 2019, s.p.) e o Quatipuru.

Mas também era gente, era mal, era ruim esse Xicö, que é mais ruim, 
mais esperto, mais inteligente ainda. Aí ele disse, o Makunaima disse 
pro irmão dele: “Vamos descobrir, devagar.” O que é que eles fazem? 
Apareceu aquele Quatipuru. Tu conhece aquele quatipuru? Aquele que 
sobe ligeiro no pau, pequenininho assim, ele entrou no meio, aí entrou 
no meio. Já são quatro, já. (FIOROTTI; FLORES, 2019, s.p.). 

É com a chegada dos dois novos membros ao clã que se precipita o sur-
gimento do Monte Roraima. Mato adentro, os quatro continuam caminhando 
até que não conseguem mais nada para comer. Cutia então descobre um pé de 
fruta doce sem compartilhar nada com o grupo. Os meninos então encarre-
gam o Quatipuru de espionar Cutia. Descoberta a traquinagem, Cutia os leva 
até onde conseguiu as frutas. Contudo, em vez de apanhar as frutas maduras 
caídas, Xicö decide derrubar a imensa árvore com a justificativa de que quer 
comer as frutas que estão mais ao alto, empunha um machado e a derruba. 
Depois de passarem muitos dias se alimentando com o que restou, novamente 
empreendem viagem e vivem situação semelhante. Mas, desta vez, a árvore 
misteriosa da qual a Cutia consegue bananas é a Wadaka que, com a mes-
ma justificativa anterior, Xicö também derruba, e de seu tronco emerge uma 
grande inundação que perdura meses. Os meninos sobrevivem agarrando-se 
a troncos de árvores. Xicö, a uma árvore de inajá, e o irmão, a uma de patauá. 
Mais adiante, ainda presos a suas respectivas árvores, o irmão mais velho pede 
que o caçula lhe jogue uma de suas frutas, no que é atendido, não, entretanto, 
sem mais uma de suas traquinagens. 

“Irmãooooo, joga da tua fruta pra mim provar?” Xicö fazia o quê? Xicö 
era ruim, eu não estou dizendo que ele era ruim. Aí pegava a fruta e 
descascava, passa no bicho dele, no pênis e “tchan” pro irmão: “Tá gos-
toso?” “Tá bom, tá gostoso.” E ele achando graça do irmão dele, mas não 
descobriu o que ele tinha feito pro irmão dele. Não descobriu o que é 
que tava fazendo pro irmão provar essa fruta. É por isso que a partir des-
se momento essa fruta é assim, liguenta, não é solta assim como bacaba, 
ela é liguenta assim, cheio de graxa, cheio de graxa assim. (FIOROTTI; 
FLORES, 2019, s.p.).

Estes trechos põem em desconcerto a racionalidade e a moralidade 
ocidentais que buscam encontrar uma lógica de causa e efeito quando não se 
chega num acordo de condutas apropriadas que se pautariam em dicotomias 
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como bem/ mal, prejuízo/ benefício. No trecho acima, Clemente Flores no-
vamente flutua ao descrever que o caçula era ruim, mas não era ruim, dando 
pistas de que a dicotomia ruim/bom não se aplica facilmente. Lúcia Sá, discor-
rendo sobre o Makunaíma das narrativas de Mayuluaípu e Akuli, presentes no 
segundo volume de Vom Roroima zum Orinoco (1917), reunidos por Theodor 
Koch-Grünberg, atenta para a capacidade transformacional que muito parece 
ser valorizada entre os Pemon:

Se na leitura de suas histórias evitarmos categorias fixas como “bem” ou 
“mal”, veremos que Makunaíma é simplesmente mais adaptável e mais 
criativo que os seus irmãos ou que os demais personagens ao seu re-
dor. E como ocorre com a “criatividade pragmática” em qualquer nível, 
enquanto algumas vezes as soluções de Makunaíma funcionam, outras 
não, sendo então possível observar ainda melhor a sua criatividade em 
ação”. (SÁ, 2002, p. 251).

Contudo, na narrativa de Clemente Flores, não apenas a transformação 
ou a criatividade fazem com que os Makunaimas enfrentem as adversidades 
que lhes sobrevêm, mas a capacidade de agir de forma bem-sucedida nos di-
versos planos, isto é, nas diversas formas de pessoas que podem se apresentar. 
Graças a isso são capazes de sobreviver às investidas da Dona Sapa, de adquirir 
o fogo com que cozinham e o anzol com que pescam. 

É também por essa capacidade de agir de forma bem-sucedida nos e 
mesmo sobre os diversos planos que Makunaima é considerado um grande 
pajé. Arlene Silva, da comunidade Sabiá, indígena macuxi, afirma que “Aí: ‘Bota 
o pajé pra trabalhar.’ Aí o pajé trabalhou, que era esse mesmo Makunaima, né. 
Ele trabalhou, ele trabalhou, aí diz que ele disse. Trabalhar, sabe como é que 
pajé trabalha? Você sabe como eu estou falando, pajé trabalhar, não era cortar” 
(FIOROTTI, 2021, p. 78, no prelo). Sobre o pajé, como é chamado entre os 
povos do circum-Roraima, ou xamã, Pedro Cesarino, que dedica seu Oniska: 
a poética do xamanismo na Amazônia (2011) a realizar a aproximação entre 
Antropologia e Literatura, estudando as artes verbais do povo Marubo, vai 
apontar para dois processos envolvidos no trabalho do xamã: o de diplomacia 
e o de tradução. 

Nesse sentido, o Xicö de Clemente Flores a todo momento estabelece 
relações com outras pessoas, desde o pássaro mensageiro até a Onça que tenta 
devorá-lo, em particular através da fala, deixando a ação como último recurso, 
quando a conversa e a negociação não serão capazes de demover seu interlocu-
tor de suas intencionalidades ou quando as próprias intenções não serão cum-
pridas. Assim, ele é capaz de reconhecer essas intenções, buscar estratégias 



221

para contorná-las e, quando isso não é possível, de agir para impedi-las, ou 
seja, como Arlene Silva bem afirma, de trabalhar. Ou seja, apenas aqueles que 
possuem a capacidade de adotar os pontos de vista e mesmo a forma cor-
poral das diversas subjetividades seriam capazes de mediar o diálogo entre 
as espécies. Esses seriam os xamãs. Ou os narradores, embora com objetivos 
diferentes. Aqueles que administram as relações entre animais e humanos, por 
exemplo, ou entre humanos e humanos. O que nos leva à última agência reali-
zada pelo Makunaima de Clemente Flores.

A última forma de trabalho e tradução de Xicö, do Makunaima mais 
novo, talvez seja traduzir em letra sua própria trajetória, quem sabe na ten-
tativa de contornar a temporalidade a que está sujeito e continuar se comu-
nicando e estabelecendo relações, mesmo quando a memória e a língua não 
forem mais compartilhadas com a mesma intensidade pelas pessoas, assim nas 
palavras de Clemente Flores: 

Aqui, por aí, ficou essa história porque pra lá, mais pra trás, não estou 
sabendo, não sei como continuar. Depois passaram por aqui, por outras 
coisas por aqui; vieram por aqui, chegaram aqui, por aqui. Olha aqui, 
aqui tem a história também, continuando por aqui na beira da Pedra 
Pintada, aqui no Parimé, na beira do Parimé, tem uma pedra. Ele escre-
veu. […] Aí chegou na Pedra Pintada, chegou lá e pintou. Tá ali a letra 
do Makunaima. Até eu mesmo vou lá e estou olhando lá. Assim foi essa 
história de Makunaima, pra nós Taurepang Makunaimö, na nossa lín-
gua, porque já estou me esquecendo porque não estou, eu não estou re-
petindo pra você, estudando na Bíblia, então vai acabando. (FIOROTTI; 
FLORES, 2019, s.p.).

Ou seja, Xicö deixa gravada a história nos chamados glifos rupestres, 
localizados em sítios arqueológicos como a Pedra Pintada, que fica próxima ao 
Lago Parimé, na Terra Indígena São Marcos, mesma localidade em que a co-
munidade de Clemente Flores situa sua trajetória. Assim, enviesando histórias, 
oralidade e escrita, pessoas e pessoas, línguas e línguas, realidades e poten-
cialidades de existir no mundo, Clemente Flores, buscando narrar a história 
de Makunaima, não a estabelece em lugar nenhum, ou melhor, em nenhuma 
compartimentalização a que a sociedade ocidental cumpre erigir, mas a proje-
ta sobretudo ao cosmos, dando sinais de que, embora vítimas de um constante 
genocídio há mais de 500 anos, a forma de perceber o mundo dos povos indí-
genas ainda resiste e organiza suas criações verbo-artísticas. 

Por isso, mais do que nunca, a sociedade considerada ocidental deve 
exercitar o poder da escuta com relação aos povos indígenas, caso queira 
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resistir não apenas à pandemia provocada pelo novo Coronavírus, mas em 
especial à necropolítica que, no Brasil do governo Bolsonaro, condenou à mor-
te a parcela mais pobre da população brasileira, quando não pelo vírus, pela 
fome, pela corrupção e pelo descaso com a saúde. Esse governo segue vitiman-
do ainda mais os povos indígenas, não apenas pela negligência com que tratou 
a vacinação, mas também pela flexibilização das leis que proibiam a exploração 
mineradora em Terras Indígenas e pelo aumento desmesurado das queimadas, 
em particular, as que atingiram o pantanal mato-grossense. Sãomedidas que 
em muito contribuem para a aniquilação não apenas dos diferentes modos 
de ver e viver as diversas formas pelas quais a condição humana pode se apre-
sentar, mas dos próprios sujeitos considerados diferentes, pois, no momento 
em que finalizo este texto, 460.000 pessoas perderam suas vidas em razão da 
Covid-19. 
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Diálogo e políticas afirmativas em tempos pandêmicos: 
pensar caminhos para uma educação intercultural

Fabiano Moreira
Mônica de Souza Chissini

Orilde Ribeiro

Objetivamos constituir testemunho de ações afirmativas desenvolvidas 
em tempos pandêmicos, no contexto do Instituto Federal do Rio Grande do Sul 
(IFRS) – Campus Farroupilha, em 2020. Assentados na perspectiva decolonial, 
buscamos, na escrita partilhada deste artigo: realizar uma breve exposição de 
políticas afirmativas vigentes no âmbito da referida instituição, visibilizar a co-
munidade kaingang Pãnónh Mág, de Farroupilha/RS, e compartilhar um relato 
de experiência a partir de itinerários de ação e diálogo por meio do programa 
de extensão Leituras e Vivências Afirmativas no IFRS Campus Farroupilha. 

Com esse fazer, tencionamos visibilizar a tessitura de uma rede signifi-
cativa entre a referida instituição de ensino e a comunidade Kaingang Pãnónh 
Mág. Ao socializar o caminho percorrido, esperamos contribuir para a conti-
nuidade na construção de nossos (e de outros) processos pedagógicos para que 
se concretizem de forma intercultural, alicerçados na troca de saberes e fazeres 
com a comunidade local. Com isso, destacamos a pertinência do agir coleti-
vamente, tanto no enfrentamento das desigualdades sociais e raciais como na 
problematização dos poderes hegemônicos políticos e culturais que se fazem 
presentes no contexto local e nacional. 

Assim, esperamos evidenciar trajetórias significativas constituídas no 
anunciado programa de extensão, devendo também sinalizar para contingên-
cias e potencialidades percebidas nesse processo de amplitude de vozes e prá-
ticas decoloniais. 

1. Políticas afirmativas no Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Sul

Um importante marco para o fortalecimento das políticas extensionis-
tas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Sul (IFRS) foi a criação da Resolução nº 058, de 15 de agosto de 2017, que 
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orienta as finalidades, alcance e organização das ações de extensão, em arti-
culação com a comunidade externa, com vistas à construção e socialização de 
conhecimentos no âmbito cultural, social, científico e tecnológico na institui-
ção. A extensão é concebida como um processo pedagógico que se concretiza a 
partir do diálogo entre instituição e sua comunidade de abrangência. Antes de 
qualquer ação em extensão, faz-se necessária a observação e atenta escuta das 
demandas da comunidade de modo que a oferta esteja em consonância com as 
necessidades e desejos por ela expressos. 

A Política de Extensão do IFRS (2017) pressupõe a promoção de ati-
vidades significativas para a comunidade externa, mantendo sua articulação 
com os eixos de ensino e pesquisa, de forma indissociável. Desse modo, aten-
tamos para a importância das ações extensivas pelo potencial que oferecem de 
constituição e partilha de conhecimentos, além da aproximação institucional 
com os segmentos e grupos sociais de sua abrangência. Outrossim, as ações de 
extensão, ao se engajarem com a comunidade externa, possibilitam o fortale-
cimento de redes para a democratização participativa nas escolas e universi-
dades públicas, com ampliação de partilha de conhecimentos entre sociedade 
e academia, além das possibilidades de redução de desigualdades sociais e ra-
ciais, tão acentuadas no contexto brasileiro. A exemplo disso, evidenciamos 
a previsão, nesta instituição, de políticas de ações afirmativas que ganharam 
fôlego no IFRS. Como documentado em obra organizada por Sonza, Salton e 
Strapazzon (2015), a discussão sobre políticas afirmativas no IFRS teve início 
em 2012 e contou com a atuação de um Grupo de Trabalho (GT) que contri-
buiu para a criação da Política de Ações Afirmativas (PAAF), aprovada pelo 
Conselho Superior (CONSUP) do IFRS e inaugurada pela Resolução nº 22, de 
2014. O documento institucional apresenta as disposições gerais para a execu-
ção da política, sustentada pelos princípios da legislação nacional vigente, com 
vistas à atuação engajada na “promoção do respeito à diversidade socioeconô-
mica, cultural, étnico-racial, de gênero e de necessidades especiais, e para a de-
fesa dos direitos humanos” (IFRS, 2014, p. 10). Desse modo, a política objetiva 
assegurar acesso, permanência e êxito a todas/os as/os estudantes, de forma a 
democratizar os processos pedagógicos da instituição, mais uma vez ressaltan-
do a importância da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

É nesse contexto de emergência de políticas para promoção de ações 
extensionistas voltadas para as ações afirmativas no IFRS que se planejou o 
Leituras e vivências no IFRS Campus Farroupilha, que se trata de um pro-
grama amplo que objetivou promover ações nas perspectivas de identida-
des de gênero, relações étnico-raciais e inclusão. As ações desenvolvidas 
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foram articuladas pelos Núcleo de Ações Afirmativas atuantes no IFRS 
– Campus Farroupilha, quais sejam: o Núcleo de Atendimento às Pessoas 
com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE), o Núcleo de Estudos 
Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI) e o Núcleo de Estudos e Pesquisas em 
Gênero e Sexualidades (NEPGS). As ações previstas para execução do pro-
grama – muitas das quais previam atividades presenciais quando propostas, 
em março de 2020 – tiveram de sofrer ajustes, em função da adaptação ao 
contexto pandêmico. Das leituras que prevíamos partilhar em ciclos de leitura 
na instituição, e em associações sociais parceiras, e das vivências que preten-
díamos oportunizar no campus e por meio de deslocamentos e visitações a 
outros espaços, como Terras Indígenas, espaços de memória e de organizações 
culturais, passamos a planejar a promoção de leituras e vivências afirmativas 
de forma remota. Por essa razão, o referido programa consistiu em ações de 
estudo, encontros, debates e eventos de longa duração, todos remotos, temati-
zando os eixos relacionados aos Núcleos de Ações Afirmativas da instituição. 
As atividades objetivaram atuar fortemente junto à comunidade local e con-
tribuir para transformação social e formação cidadã, visando uma educação 
antirracista e não discriminatória, proporcionando ações de reflexão e debate 
para o reconhecimento e valorização da diversidade cultural, seja no âmbito 
local seja no nacional. 

2. A política do acontecimento apesar de tempos pandêmicos

Não obstante a Lei federal nº 12.711/2012 que assegura que, em cada 
concurso seletivo para ingresso nos cursos de graduação das instituições fede-
rais de educação superior vinculadas ao Ministério da Educação (MEC), reser-
ve-se um percentual mínimo de vagas a serem preenchidas por autodeclarados 
pretos, pardos e indígenas e por pessoas com deficiência, outras formas de 
ingresso às vagas de instituição públicas vêm sendo preconizadas. 

Em 2019, aprovou-se, por meio da Resolução nº 023, de 23 de abril de 
2019, a Política de Ingresso Especial e Permanência do Estudante Indígena do 
Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS). Com o fim de ampliar as opor-
tunidades de acesso aos cursos técnicos e superiores da instituição, lançou-se 
o processo seletivo especial indígena. 

Na referida Política, em seu Artigo 1º, lê-se: 

[…] a política de ingresso especial e permanência de estudantes indí-
genas do IFRS constitui um instrumento de promoção dos valores de-
mocráticos, de respeito à diferença e à diversidade socioeconômica e 
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étnico-racial, mediante a adoção de uma política de ampliação do aces-
so aos seus cursos em todos os níveis de ensino e permanência na insti-
tuição. (IFRS, 2019, p. 03).

Além da previsão de acesso, o documento objetiva garantir ações pe-
dagógicas que assegurem, aos estudantes indígenas, a permanência e êxito em 
seus estudos. Com a publicação da normativa, realizou-se, portanto, o pri-
meiro processo seletivo especial indígena no IFRS, o qual ofertou duas vagas 
suplementares em cada curso, técnico e superior, dos 17 campi do IFRS. Para 
o acompanhamento e êxito dos estudantes, no Capítulo III da Resolução nº 
23/2019, observam-se estratégias de ação de apoio pedagógico, psicossocial e 
financeiro, além do incentivo formativo de Educação para as Relações Étnico-
Raciais para a comunidade interna e externa, de modo a fomentar o reconhe-
cimento e a valorização cultural dos estudantes ingressantes indígenas. 

Nesse sentido, os Núcleos de Ações Afirmativas do IFRS configuram-
-se em instâncias importantes que acompanham e concretizam o legalmente 
previsto. No caso da política de ingresso especial para estudantes indígenas, 
os NEABI são setores pertinentes, consultivos e propositivos de ações capazes 
de acompanhar e viabilizar ações que traduzam as políticas de Educação para 
Relações Étnico-Raciais bem como as políticas de acesso e acompanhamento 
aos estudantes negros, indígenas e quilombolas. 

No segundo semestre de 2019 foi realizado o primeiro processo seletivo 
especial indígena em alguns campi do IFRS. Em 2020, o processo efetivou-se 
em todos os campi da instituição e consistiu na oferta de duas vagas a serem 
preenchidas por estudantes indígenas em todos os níveis de ensino da institui-
ção, o que resultou na abertura de mais uma via de acesso à instituição, para 
além do processo de ampla concorrência e demais divisões de cotas. Em vista 
da especificidade do processo seletivo especial indígena, o NEABI – Campus 
Farroupilha passou a visitar mais regularmente a comunidade Kaingang 
Pãnónh Mág, de modo a divulgar o novo processo seletivo, além de apresentar 
cursos e informações sobre ingresso e auxílio estudantil. 

Como resultado do processo de 2020/1, contamos com o ingresso 
dos primeiros estudantes indígenas no IFRS – Campus Farroupilha, mais 
precisamente sete estudantes da etnia Kaingang: uma estudante no curso 
de Administração Integrado ao Ensino Médio e seis acadêmicos nos cursos 
de graduação de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (2), Pedagogia (2), 
Tecnologia em Processos Gerenciais (1) e Engenharia Mecânica (1). As ati-
vidades letivas foram iniciadas em fevereiro de 2020, tempo no qual setores 
diversos da instituição, além do NEABI, buscaram acompanhar e acolher os 
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ingressantes. Nesse período, ocorreu o convite aos estudantes indígenas para 
participação no NEABI da instituição, o que levou à adesão de três deles. Dois 
dos estudantes indígenas são Fabiano Moreira e Orilde Ribeiro, que passa-
ram a atuar fortemente no NEABI da instituição e que estão entre os autores 
deste trabalho. Ambos residem na comunidade e são acadêmicos do curso de 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Orilde é professora da escola indígena 
Nivo, na comunidade.

Nesse mesmo ano, lançamos o Programa Leituras e Vivências Afirmativas 
no IFRS Campus Farroupilha, mobilizado pelos Núcleos de Ações Afirmativas 
anteriormente referidos: NAPNE, NEABI e NEPGS. Além do objetivo de am-
pliar os espaços de estudo e diálogo nas perspectivas de gênero e sexualida-
des, relações étnico-raciais e inclusão, tencionávamos constituir um progra-
ma plural e acolher diversas vozes e lugares, em especial as vozes Kaingang, 
geograficamente próximas do campus, mas ainda pouco presentes na realida-
de da instituição. No Art. 10º, inciso VIII, da Política de Ingresso Especial e 
Permanência do Estudante Indígena do IFRS prevê-se: “o envolvimento dos 
estudantes indígenas em projetos de ensino, pesquisa e extensão, em especial 
aqueles que se relacionam com suas comunidades, promovendo a conexão de 
saberes tradicionais com os saberes acadêmicos, e a manutenção dos vínculos 
familiares e com a cultura de origem” (IFRS, 2019, p. 04). 

A proposta do Programa buscava traduzir essa previsão, visando fo-
mentar o diálogo, a partilha e a conexão entre saberes tradicionais locais e ins-
titucionais. Em março de 2020, iniciamos diálogo com os diversos estudantes 
rematriculados e ingressantes, com especial aproximação e acompanhamento, 
por parte do NEABI, dos estudantes ingressantes indígenas. Esse processo, 
que se iniciava de forma presencial e gradativa, foi interrompido em vista da 
pandemia. 

Apesar da existência de uma política de ações afirmativas que preconiza 
ações que assegurem o acesso, permanência e êxito dos estudantes, a notícia 
de que uma pandemia avançava o território nacional exigiu a suspensão das 
atividades acadêmicas e impôs um cenário de restrições, até então inéditas em 
nossos cotidianos. Inicialmente, a comunidade interna e externa aguardava 
um breve retorno. No entanto, com o agravamento dos casos de Covid-19 no 
país, a suspensão das atividades foi prolongada e, neste mesmo período, de 
recomendação de isolamento, as necessidades da comunidade Pãnónh Mág 
se intensificaram. Muitos dos indígenas da comunidade tinham boa parte de 
sua renda gerada a partir da venda de artesanato e de outros produtos nas ruas 
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de Farroupilha e cidades vizinhas. Com a pandemia, a venda do artesanato e 
outros produtos nas ruas da região foi desaconselhada e, por vezes, proibida. 

Com a suspensão das atividades de ensino no campus, o acesso ao diálo-
go com a comunidade Pãnónh Mág foi continuado de forma remota, por meio 
de Fabiano e Orilde, que constituem uma das poucas famílias que dispõem de 
boa conexão de internet em sua moradia. Em vista de sua ampla disposição e 
pela condição de acesso, pudemos construir uma rotina de encontros, debates 
e diálogo extremamente significativa para alinhar as ações do NEABI aten-
dendo às necessidades da comunidade Kaingang Pãnónh Mág, onde residem. 

A situação econômica das famílias agravou-se em 2020 e algumas 
campanhas de arrecadação foram lançadas, com o apoio ora da instituição 
e do município de Farroupilha, ora de outros NEABI do IFRS, de sindica-
tos, como o Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica 
(SINASEFE), e também de outras organizações sociais, tais como a Associação 
Cultural Moinho Covolan e o Coletivo Entre Elas, de Farroupilha/RS. Essas 
articulações mostraram-se fundamentais para fomentar ações sociais em favor 
da comunidade Pãnónh Mág. 

3. A comunidade Kaingang Pãnónh Mág, de Farroupilha/RS

A comunidade Pãnónh Mág (“Morro Alto”, em Kaingang) situa-se na 
Linha Julieta, em Farroupilha/RS, e é, atualmente, constituída por 27 famílias 
que somam 104 pessoas, entre adultos e crianças. A comunidade é liderada 
pelo cacique Alexsander Candinho Ribeiro. Em 2020, a comunidade foi con-
templada para realização de um projeto pela Lei Aldir Blanc. Com o projeto 
vinculado à referida lei, a comunidade teve por objetivo demonstrar a cultura 
Kaingang em forma de dança e música, em Kaingang. Na comunidade, está a 
Casa de Saúde e a Escola Estadual Nivo. Na Escola Nivo, o ensino é multisse-
riado e diferenciado, por se tratar de uma escola indígena. 

A presença dos Kaingang na serra gaúcha pode parecer recente para os 
moradores da região, em especial considerando que a muitos deles foi trans-
mitida a versão da história única (ADICHIE, 2019), da saga da colonização 
italiana. O reconhecimento desse processo migratório é historicamente legíti-
mo, haja vista a predominância desse grupo étnico na região a partir do século 
XIX. No entanto, amparados pela proposta de revisão histórica e cultural de-
colonial, consideramos importante atentar para o devido reconhecimento dos 
povos e vidas imbricados na mesma região muito antes das políticas de imigra-
ção ao Brasil, sobretudo para que a população brasileira e regional, constituída 
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por grande diversidade étnica e plural, possa encontrar reverberações de seus 
ancestrais, para além das referências eurocentradas. 

Os processos de expansão colonial, afinal, engendraram exploração dos 
recursos naturais, retiradas forçadas de povos ancestrais de suas terras, cres-
cente ocupação e povoamento de imigrantes. Freitas (2012, p. 71) explicita o 
processo, ao evidenciar que, nesse contexto:

[…] florestas e índios eram vistos como empecilho ao desenvolvimento 
e ao progresso. Visando liberar espaço às jovens colônias, o Imperador 
Dom Pedro II estabeleceu o Regulamento das Missões, pelo Decreto 
nº 246, de 24 de julho de 1845, determinando que os índios contatados 
fossem reduzidos a glebas isoladas, definidas, delimitadas de terras, com 
a promessa de que essas seriam liberadas ao domínio público assim que 
os nativos se mesclassem com a população brasileira. Em seguida, foi 
adotada a política de criação de reservas florestais e reservas indíge-
nas, áreas definidas dentro das quais índios e natureza mantinham-se 
controlados no âmbito dos processos regionais. (FREITAS, 2012, p. 71).

A história do Sul do Brasil é, portanto, marcada por violentos processos 
que forçaram tanto a retirada de povos indígenas de seus territórios originá-
rios, além do cerceamento de sua passagem, como o deslocamento e confi-
namento arbitrário de grupos diversos em regiões outras, o que gerou perdas 
simbólicas imensuráveis. Os Kaingang são o povo originário que vivia, confor-
me o período, sob as araucárias do sul do Brasil. A comunidade Pãnónh Mág 
representa parte dos descendentes desses povos levados arbitrariamente ao 
Norte do Estado, parte essa que, há alguns anos, realizou um movimento de re-
torno ao território de seus antepassados. São grupos Kaingang que retornaram 
à serra gaúcha que constituem Pãnónh Mág, localizada nas proximidades do 
Balneário Santa Rita, em Farroupilha/RS. É por essa razão que destacamos que 
a presença do povo Kaingang novamente nesta região permite que façamos 
uma necessária revisão histórica, de forma a lembrar que os povos indígenas, 
em especial os Kaingang, viviam na serra gaúcha há muito tempo, antes dos 
processos de divisões territoriais pelas quais a região passou com a expansão 
colonial dos últimos séculos.

Em meados de 2005, famílias provenientes de localidades como 
Tenente Portela, Cacique Doble e Nonoai, algumas especificamente das Terras 
Indígenas Guarita e Ligeiro, passaram a estabelecer-se em Farroupilha, alter-
nando seu acampamento em diferentes regiões da cidade. As mudanças de um 
território para outro aconteceram e seguem presentes tendo em vista da busca 
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por melhores condições de vida e por lugares que permitissem aos indígenas 
ampliar a venda do artesanato. 

Com a chegada de mais famílias na cidade, iniciou-se um processo de 
diálogo entre os indígenas com a Prefeitura de Farroupilha. O diálogo gerou 
resultados, de modo que a Prefeitura do município destinou um terreno nas 
proximidades do Balneário Santa Rita, em área rural de Farroupilha, para as 
famílias da comunidade indígena que ali se formara. 

As famílias passaram a residir nesta área, que ganhou um centro cultural 
com banheiros. Lá, as famílias residiram em barracas de lonas até 2008, quan-
do receberam quinze casas da FUNAI e do governo do Estado. Em 2019, a co-
munidade recebeu mais oito casas, resultantes de um acordo entre a Prefeitura 
de Farroupilha e o Ministério Público. 

Muitas famílias seguiram produzindo seu artesanato na nova região. 
Uma dificuldade foi, como ainda é, conseguir os materiais para a produção. No 
espaço em que passaram a habitar não havia matéria prima, como a taquara, o 
cipó e a madeira. Os homens da comunidade tentaram buscar a matéria prima 
em outros terrenos nas proximidades, atividade que foi impedida, em função 
de que a extração dos materiais em propriedades particulares não foi permiti-
da. Mesmo assim, prosseguiram adquirindo materiais e vendendo artesanato, 
como balaios, cestos, ninhos de passarinho, animais em madeira, filtros dos 
sonhos e acessórios. Apesar dos esforços, os indígenas artesãos avaliam que 
seu artesanato é pouco valorizado. Pela dificuldade de conseguir retorno com a 
venda do artesanato, os indígenas da comunidade passaram também a vender 
outros produtos, não indígenas e industrializados, buscando incrementar suas 
vendas com itens frequentemente vendidos nas ruas. As dificuldades financei-
ras foram e são ainda grandes para muitas famílias.

Desde que retornaram à serra gaúcha, muitas tem sido as lutas das li-
deranças e caciques da comunidade para conquistar melhores condições para 
Pãnónh Mág. Dentre as conquistas, destacamos a abertura da Escola Estadual 
Indígena Nivo1, que teve garantida a atuação de professora Kaingang na ins-
tituição. A conquista da escola envolveu muito diálogo e negociação com a 
Coordenadoria de Educação do Rio Grande do Sul. 

Apesar das conquistas, alguns enfrentamentos são constantes, como é o 
caso do preconceito racial e cultural na região em que a comunidade se situa. 
Além disso, é perceptível como seguem presentes narrativas sobre os indígenas 

1  A Escola Estadual Indígena Nivo atende crianças da comunidade Pãnónh Mág, dos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental em um turno, e da Educação Infantil, no outro – ambos em 
ensino multisseriado. A escola conta com duas funcionárias indígenas da comunidade.
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que insistem em folclorizar suas trajetórias e questionar as transformações so-
ciais pelas quais os povos ameríndios passaram, como todos os demais povos e 
grupos sociais, para prosseguirem e adaptarem-se à contemporaneidade. 

São desafios para a comunidade Pãnónh Mág a sobrevivência com a 
baixa renda da venda do artesanato, o que foi agravado diante do contexto 
pandêmico; as poucas oportunidades de trabalho formal; o enfrentamento do 
preconceito, além da ausência de reconhecimento de sua presença, seu artesa-
nato e riqueza cultural na região. 

Diante dos desafios apresentados, a comunidade segue lutando por 
seus direitos e enfrentando preconceitos e considera importante o acesso à 
educação para a formação dos jovens e adultos indígenas da comunidade. 
Bergamaschi (2013) avalia que a presença dos estudantes indígenas nas insti-
tuições de ensino superior vem se ampliando significativamente no país, o que 
traduz o entendimento dos indígenas do quanto o espaço formativo e educa-
cional pode ser potencializador de ferramentas alinhadas às políticas para sua 
afirmação étnica. 

A luta pela sobrevivência, pelo reconhecimento de seus direitos origi-
nários, além do combate à discriminação de seu povo mobiliza a comunida-
de a seguir buscando melhores condições de vida e continuidade no processo 
de educação dos indígenas. Assim, as lideranças incentivam que os indígenas 
prossigam seus estudos no Ensino Superior, para que possam, por meio de 
suas formações acadêmicas e profissionais, atuar no fortalecimento de sua co-
munidade, ampliar a representatividade indígena em diversos espaços e con-
tribuir na defesa de seus direitos nas mais diversas instâncias. 

4. Redes afirmativas: diálogo entre instituição acadêmica e comunidade 
indígena 

Em 2020, mesmo diante do contexto pandêmico, Fabiano e Orilde 
geraram um canal fundamental de fortalecimento do diálogo entre o IFRS 
– Campus Farroupilha e a comunidade. Pela via do NEABI, foram diversos 
os momentos de encontro e de socialização e troca de saberes e desafios da 
comunidade Pãnónh Mág, acentuados pela pandemia. É por essa razão que 
trazemos a ideia de rede tecida, mesmo diante de atividades remotas, para sig-
nificar o diálogo constituído a partir de práticas fundamentadas nas políticas 
afirmativas imbricadas em perspectiva intercultural. Esse viés é concebido pe-
las relações e trocas de saberes e práticas efetivadas entre instâncias diferen-
tes e igualmente significativas (WALSH, 2005). Assim, destacamos que a rede 
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tecida envolve diálogo e trocas, com horizontalidade entre instituição acadê-
mica e comunidade indígena, em que uma não se sobrepõe à outra em uma 
hierarquização de saberes ou poderes. 

Para tanto, contamos com a articulação de muitos sujeitos do referido 
Programa e do NEABI. Em especial, pudemos contar com Fabiano Moreira 
como bolsista, de setembro a dezembro de 2020. O acadêmico participou do 
processo de seleção de bolsistas e foi um dos selecionados. Assim, pôde atuar 
por meio de bolsa de extensão, vinculado ao Programa de Leituras e Vivências 
Afirmativas no IFRS Campus Farroupilha, que teve duração de março de 2020 
a março de 2021. Dentre as ações remotas desenvolvidas no Programa, desta-
camos dois debates, um sarau e um grande ciclo, intitulado I Ciclo de Leituras 
e Vivências Afirmativas no IFRS Campus Farroupilha, que integrou pautas dos 
três núcleos de ações afirmativas do campus (NAPNE, NEABI e NEPGS). 
Nesse Ciclo, dois eventos priorizaram as temáticas indígenas, sendo um estru-
turado em Roda de conversa2, com a participação de Fabiano Moreira e Orilde 
Ribeiro. 

Além disso, o bolsista Fabiano Moreira desenvolveu estudos e ações 
com o objetivo de visibilizar a cultura Kaingang na serra gaúcha e estabelecer 
marcos da presença da comunidade Pãnónh Mág em Farroupilha/RS. Alguns 
resultados de suas atividades foram: a produção de registros fotográficos que 
buscavam evidenciar o cotidiano da comunidade e seu artesanato; a criação 
de redes sociais para divulgação da comunidade Pãnónh Mág, com a socia-
lização de alguns conteúdos digitais3 e, também, o planejamento para utili-
zação das redes como um futuro canal para a venda do artesanato, de forma 
remota. Ainda, o percurso realizado por Fabiano Moreira e demais bolsistas 
do Programa permitiu a socialização de seus estudos e atividades por meio de 
participações em eventos da instituição, com comunicações e publicação de 
alguns resultados em Anais (MOREIRA; CHISSINI, 2020). 

2  O registro da Roda de conversa: cultura kaingang e os desafios dos povos indígenas (2020), 
realizada no I Ciclo de Leituras e Vivências Afirmativas do IFRS Campus Farroupilha, está dispo-
nível no Canal do YouTube do IFRS Campus Farroupilha, pelo link: https://www.youtube.com/
watch?v=4TjvXKYdMWs&t=550s. 
3  Para seguir a comunidade Pãnhon Mág nas redes sociais, pode-se buscar, no Facebook, @
Aldeia Indígena Farroupilha, e no Instagram @comunidadeindigenafarroupilha.
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Considerações finais

Buscamos, com este artigo, partilhar um relato de nossa experiência, 
que apresenta o percurso realizado na construção de diálogo entre lugares e 
vozes que, distintas e igualmente pertinentes, puderam tecer redes significati-
vas de partilha de saberes e fazeres acadêmicos e originários em programa de 
extensão no IFRS – Campus Farroupilha. 

Para tanto, buscamos inicialmente situar o contexto que alicerçou nos-
sas práticas e analisar, brevemente, algumas das previsões legais que preco-
nizam as políticas afirmativas no IFRS, atentando especialmente para alguns 
documentos institucionais que orientam ações nessa perspectiva. Assim, des-
tacamos aquelas vinculadas ao Programa Leituras e Vivências Afirmativas no 
IFRS Campus Farroupilha e as políticas afirmativas para as Relações Étnico-
Raciais, traduzidas pela atuação dos NEABIs. 

A partir disso, apresentamos os objetivos do referido programa dando 
ênfase às ações nele desenvolvidas em articulação com o NEABI, ao longo de 
2020. Em seguida, consideramos os percursos realizados de modo que nele 
identificamos o que chamamos de política do acontecimento em tempos pan-
dêmicos, de forma a destacar o estreitamento de laços que efetivamos, ape-
sar das dificuldades que uma pandemia traz sobre nossas vidas. Nesse sen-
tido, marcamos a presença da comunidade Pãnónh Mág em Farroupilha/RS, 
compartilhando um pouco de sua história e desafios atuais, além de tecermos 
uma pequena reflexão e convite para revisão de narrativas e para o reconheci-
mento do direito originário dos povos indígenas e do pertencimento do povo 
Kaingang às terras do sul do país. 

Então, apresentamos as ações que juntos mobilizamos para a tradução 
de políticas afirmativas e interculturais entre instituição e comunidade indí-
gena; entre espaços de saberes acadêmicos e tradicionais. Para concluir, en-
sejamos refletir sobre o quanto alcançamos para a efetivação do fazer “com” 
e não “sobre”, no âmbito do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas 
nesse contexto. Avaliamos que pudemos tecer nossa rede, realizar trocas de 
saberes e fazeres substanciais, em cada encontro, debate e diálogo dentro e 
fora da instância institucional; valorizamos o apoio constituído com outros 
segmentos sociais locais e consideramos, enfim, que pudemos fomentar a rup-
tura de representações indígenas subalternizadas em nosso contexto. Como 
desafio na continuidade de nossas ações afirmativas, desejamos poder prosse-
guir estreitando laços, ampliando nossa rede de trocas e garantindo amplitude 
de vozes plurais, de forma intercultural. Ainda, esperamos, gradativamente, 
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poder contribuir para processos contínuos de descolonização curricular, por 
meio da promoção de ações afirmativas que visibilizem a riqueza e a plurali-
dade afro-brasileira e ameríndia e que atravessem a sala de aula e os itinerários 
formativos de discentes, docentes e comunidade local. 
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Roteiros pedagógicos como instrumento da descolonização 
do ambiente escolar e acadêmico

Vanda Aparecida Fávero Pino
Luciana da Costa de Oliveira

Rita Tatiane da Silva Miranda
Fernanda Souza de Oliveira

1. Silenciamentos no espaço escolar

Se fizermos um esforço com a finalidade de evocar memórias do perío-
do em que fizemos a educação básica como estudantes, em quais deles pude-
mos nos apartar dos saberes eurocentrados? Em quais deles as comunidades 
tradicionais negras e indígenas não foram apresentadas como situadas em um 
passado impossível de tocar? 

Saberes que sempre estiveram nos quilombos, nos terreiros, nas casas de 
reza ou em outros espaços de educação não formal, tradicionalmente não cos-
tumam ser reconhecidos na escola. A resistência com danças, cantos, rezas, as 
relações com o território e com um cultivo da terra que não seja exploratório, 
ainda perduram nas instituições formais de ensino e se repetem em ambientes 
sociais que são reflexo de uma educação baseada no eurocentrismo. 

Cabe refletir que por séculos populações negras e indígenas foram impe-
didas de sequer frequentar as instituições formais de ensino como estudantes. 
De acordo com Romanelli (2009), no período colonial, o sistema de educação 
era um símbolo de classe e fator coadjuvante na construção das estruturas de 
poder. Romanelli (2009, p. 33) explica que ao branco colonizador “se impunha 
distinguir-se, por sua origem europeia, da população nativa, negra e mestiça, 
então existente”. Para Mbembe (2017), o colonialismo cresceu a par e passo ao 
nazismo e ao fascismo. Essa escalada conjunta não se deu de forma circuns-
tancial. Apesar de distintas, essas formações carregam o mito da superioridade 
absoluta da cultura branca, “naturalizada” no colonialismo: 

A dificuldade em reconhecer e valorizar a diversidade intercultural tem 
um nome velho, mas igualmente válido: se chama colonialismo. O co-
lonialismo é todo sistema de naturalização das relações de dominação 
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e de subordinação baseadas em diferenças étnicas ou raciais. O Estado 
moderno é monocultural e também colonial, porque suas instituições 
sempre viveram a partir de uma norma, que é uma norma eurocêntrica 
que não valoriza, ao contrário, oculta a diversidade. (SANTOS, 2012, p. 
22-23, tradução nossa).1 

Visto a indiferença em relação ao negro e ao indígena traduzida nos 
projetos de educação que por séculos se desenharam no Brasil, o que foi con-
quistado até agora partiu das lutas árduas de ativistas progressistas, especial-
mente os com atuação no Movimento Negro Brasileiro, com especial destaque 
para a viabilização política de cotas nas instituições federais de ensino, Lei nº 
12.711/2012 (BRASIL, 2012), e para as Leis nº 10.639/2003 (BRASIL, 2003) e 
11. 645/2008 (BRASIL, 2008), que estabelecem a inclusão no currículo oficial 
da Rede de Ensino da obrigatoriedade do conteúdo “História e Cultura Afro-
Brasileira e Indígena”. Todavia, essas conquistas precisam aparecer na escola 
com maior ênfase e não apenas em uma única data no ano, como costuma ser. 
Sabe-se que os índices de permanência e êxito escolar de estudantes negros e 
indígenas estão longe de bater as metas mínimas previstas. Assim, ainda não 
nos apartamos de um passado de falta de oportunidades educacionais para 
estas populações. 

Pesquisas como a de Pino (2016) apontaram que a evasão de estudantes 
indígenas do ensino técnico profissional está relacionada com a não represen-
tatividade de sua cultura na escola. Os docentes entrevistados, especialmente 
ao serem questionados a respeito do trabalho com a história e cultura indíge-
na em suas aulas, afirmaram que têm conhecimento da existência da Lei nº 
11.645/2008 (BRASIL, 2008), mencionaram que esses conteúdos estão previs-
tos nos planos curriculares dos cursos, porém, desconhecem que o trabalho 
esteja ocorrendo efetivamente em algum componente curricular. Sobretudo, 
afirmam que eles próprios não planejam aulas que prevejam qualquer temática 
indígena. De forma análoga, pode-se dizer que o mesmo ocorre com o ensino 
da história e cultura afro-brasileira. Dessa forma, grande parte desses estudan-
tes passa a evadir os cursos e, quem “sobrevive” bravamente às agruras do cur-
rículo, passa três, quatro, cinco, dez ou mais anos sem uma representação de 

1  No original: “La dificultad en reconocer y valorar la diversidad intercultural tiene un nom-
bre viejo pero igualmente válido: se llama colonialismo. El colonialismo es todo sistema de na-
turalización de las relaciones de dominación y de subordinación basadas en diferencias étnicas 
o raciales. El Estado moderno es monocultural y es colonial en ese sentido, porque sus institu-
ciones siempre han vivido a partir de una norma, que es una norma eurocéntrica que no celebra 
sino, al contrario, oculta la diversidad” (SANTOS, 2012, p. 22-23). 
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sua realidade, tendo que estudar, aprender e apreender apenas a cultura do ou-
tro e não deixar vir à tona as múltiplas realidades que permeiam seus corpos. 

Já os demais estudantes, não negros e não indígenas, não têm a oportu-
nidade de estudar em um ambiente intercultural e de passar a quebrar narra-
tivas engessadas no jogo de forças subalternalizadoras da escola. É importante 
ter claro que somente é possível reproduzir aquilo que se conhece. Permeada 
pelo silenciamento, a escola é geradora de uma expectativa negativa em torno 
dos corpos negros e indígenas. Cabe ponderar que os professores da educação 
básica em sua quase totalidade passaram por universidades, muitos há pouco 
tempo, mesmo assim ainda há uma dificuldade grande em dialogar com sabe-
res não eurocentrados. Escobar (2014) observa que hoje os conhecimentos dos 
movimentos sociais como indígenas, afro-americanos e até campesinos já não 
estão totalmente separados da academia, porém esta última mantém como cri-
tério o distanciamento do objeto de estudo, enquanto nos movimentos a pro-
dução de conhecimento é de envolvimento intenso com a coletividade. Dessa 
forma, as instituições de ensino avançam de forma lenta em uma formação 
docente que traga “outros mundos” para a escola. 

As instituições de ensino brasileiras, em especial as públicas, devem 
ser espaços democráticos em que podem e devem ser representadas todas as 
etnias e culturas que compõem a multiculturalidade étnica brasileira. É fun-
damental que as instituições não primem essencialmente em falar sobre a cul-
tura afro-brasileira e indígena, mas sim em deixar que os próprios indígenas, 
negros e quilombolas falem sobre suas culturas e histórias. Que os sábios das 
comunidades possam adentrar o ambiente acadêmico e que a academia tam-
bém possa ir às aldeias, quilombos e terreiros, respeitando-se os preceitos éti-
cos estabelecidos. As histórias e os saberes desses grupos devem passar a ser 
valorizados, não apenas entre as pessoas que vivem nessas comunidades, mas 
também na escola e na sociedade como um todo, que dessa forma veem esses 
grupos falarem de si, narrarem suas dificuldades e esperanças a partir de sua 
voz e não através da voz de terceiros que, comumente, munem-se de estereóti-
pos em suas representações.

A virada de pensamento precisa vir de uma preocupação dos gestores de 
educação e em uma formação de professores que problematize e busque meios 
para que a escola queira uma mudança de paradigmas que abra espaço para 
conhecimentos não eucentrados. A comunidade escolar tem fundamental pa-
pel em romper em definitivo com comportamentos que desmereçam e desva-
lorizem o legado dos povos considerados subalternos, pois é lá que os jovens 
passam grande parte de seu tempo e também produzem subjetividades. Mais 
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do que mera imposição curricular que, como já foi dito, não costuma ser ob-
servada na prática, a escola deve proporcionar a problematização, a reflexão e 
o debate acerca da história e dos saberes dos povos afro-brasileiros e indígenas. 

2. Vozes negras na escola: o projeto “Narrativas orais nas comunidades 
quilombolas na região norte do Estado do Rio Grande do Sul”

Foi com base na necessidade de inserir novas questões acerca da cultura 
afro-brasileira no espaço escolar que, de maio de 2018 a fevereiro de 2020, 
no IFRS – Campus Sertão2, propusemos um projeto de pesquisa que também 
contemplou o caráter de ensino e de extensão e objetivou conhecer, valorizar e 
dar visibilidade à história e saberes das comunidades quilombolas da Arvinha 
e da Mormaça. Propôs-se, desse modo, um projeto de pesquisa de campo e 
pesquisa ação, intitulado Narrativas orais nas comunidades quilombolas da 
região norte do Rio Grande do Sul – uma proposta de trabalho na escola3. A 
organização dos trabalhos de campo, ademais de observar os preceitos éticos 
estabelecidos e avaliados pelo Comitê de Ética e Pesquisa do IFRS4, inspirou-se 
no protocolo do LANMO (Laboratório Nacional de Memória Oral, 2020). Tal 
protocolo sublinha a necessidade de um trabalho de campo em diálogo com a 
comunidade, em um marco de respeito, sinceridade e ética profissional. 

O objetivo geral do projeto foi investigar, junto às comunidades quilom-
bolas da Arvinha e da Mormaça, as narrativas orais presentes no cenário e na 
memória dessas comunidades, a fim de que essas narrativas servissem como 
base para a organização e proposição de atividades e roteiros pedagógicos de 
ensino, com vistas à representação e valorização da cultura afro-brasileira e 
quilombola no espaço escolar e fora dele.

É importante pontuar que um dos pressupostos metodológicos do pro-
jeto foi de que a equipe contasse com bolsistas quilombolas atuantes em todas 
as frentes do projeto (estudo teórico, trabalhos de campo, realização de ofi-
cinas, construção e guiamento de roteiros pedagógicos-culturais, etc.), prer-
rogativa que julgamos fundamental para o desenvolvimento das atividades. 
Cabe comentar que é rara a ocorrência de estudantes oriundos de comuni-
dades tradicionais como bolsistas em projetos de ensino, pesquisa e extensão, 

2  IFRS – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. 
3  Com a intenção de conferir coesão ao texto, para essa referenciação utilizaremos desse 
ponto em diante o nome Narrativas orais quilombolas. 
4  Projeto aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do IFRS sob o número CAAE: 
84963718.4.0000.8024. 



242

seja para estudar temáticas relacionadas a suas comunidades, seja para abordar 
temáticas específicas de suas áreas de estudo. As seleções de bolsas costumam 
pautar-se por uma meritocracia excludente que não leva em conta os grupos 
que historicamente não tiveram acesso a essas oportunidades educacionais. 
Portanto, mesmo com o ingresso de estudantes por meio de reserva de vagas 
(Lei 12.711/2012), essas seleções internas costumam ter ainda um caráter co-
lonialista e, via de regra, selecionam estudantes somente com os perfis aceitos 
pela academia. 

Foi amplo o escopo de aprendizagens vivido durante esses dois anos. 
Nossos registros em áudios e nossas notas de campo trouxeram narrativas que 
mostram a história e as vivências dos moradores das comunidades da Arvinha 
e da Mormaça que se relacionam com a período da República Velha no Brasil, 
com revoltas regionais e com movimentos migratórios e econômicos que se 
ressignificam nas histórias de assombração, coragem, lobisomem e animais 
silvestres, ou ainda nas boas lembranças dos “puxirões” de antigamente e dos 
bailes nas casas, que misturadas às vivências das duas comunidades, resistem 
por meio da tradição oral. Também apresentam a relação dos comunitários 
com o território e o cultivo em seus roçados, bem como a confiança e apoio 
entre as duas comunidades negras, na resistência ao epistemicídio. 

Muitas das narrativas dos moradores foram transcriadas5 a fim de serem 
trabalhadas em nossas oficinas roteirizadas nas escolas. A respeito da impor-
tância e da dinâmica das culturas orais, Finnegan (2016, p. 94) considera que 
“[…] a implicação de que as sociedades não letradas não possuem ‘literatura’ 
mostrou-se sem fundamento. Essa literatura, além disso, pode ter o mesmo 
alcance que esperamos da literatura escrita, com tudo o que isso significa para 
os modos de pensar nesses contextos”. Zumthor explica a dinâmica de passa-
gem: “Em vez de uma ruptura, a passagem do vocal ao escrito manifesta uma 
convergência entre os modos de significação” (2001, p. 14). 

No decurso de dois anos, pudemos conversar com nove comunitários e 
produzir registros de campo com outros participantes. Acompanhamos even-
tos nas comunidades, como almoços e festas anuais, além de reuniões com 
moradores. Também estivemos apoiando o Quilombo da Arvinha em audiên-
cias públicas em defesa do seu território. Isso nos aproximou das comunida-
des e oportunizou que conhecêssemos ainda mais sobre seus modos de vida, 
seus saberes e suas dificuldades. Por fim trilhamos os marcos de memória, 

5  Lima (2017) elucida que a transcriação passa pela transcrição literal dos signos sonoros, 
atravessa a textualização das ideias, e vai além de ambos: a entrevista relatada completamente 
transformada em escrito que será lida em um outro contexto.
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passando tardes nas comunidades vivenciando sua relação com o território. 
Tais experiências oportunizaram a organização de dois roteiros pedagógico-
-culturais, realizados tanto nas salas de aula quanto fora delas. 

Com base na pesquisa de campo surgiu a proposta de um itinerário pe-
dagógico por meio de oficina que discutisse a presença quilombola no Brasil e 
na região norte do Rio Grande do Sul. Os participantes das oficinas tiveram a 
oportunidade de conhecer as narrativas transcriadas pelas autoras do presen-
te artigo a partir da narração dos moradores e também de performatizá-las. 
As oficinas começaram a ser ministradas em novembro de 2018 e alcançaram 
cerca de mil alunos e profissionais da educação em instituições de ensino por 
meio de eventos presenciais e virtuais. A equipe do projeto também apresen-
tou os resultados parciais às próprias comunidades e participou de eventos 
temáticos e acadêmicos. Em 2020, com a pandemia do Novo Coronavírus, 
mesmo o projeto não tendo continuidade por meio de uma nova submissão, 
fomos convidadas a falar em diversos eventos. 

Importante mencionar, ainda, que parte do material coletado nas ati-
vidades de campo, como os arquivos de áudio, fotos e a transcriação de tex-
tos produzidos a partir das narrativas, passou a compor, a partir de 2019, o 
banco de dados do Memorial do IFRS – Campus Sertão – através do Fundo 
Narrativas Quilombolas. Além disso, para a contação de histórias, foi produzi-
do um material visual, conforme apresentado na imagem que segue. Na foto, 
segurando o material visual, está reunida a equipe do projeto, que são as auto-
ras do presente texto. 
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Figura 1 – Rita Tatiane Miranda,  
Vanda Pino, Luciana de Oliveira e Fernanda de Oliveira 

 
Fonte: Fundo Narrativas Quilombolas / Memorial do IFRS – Campus Sertão, 2019.

Ao todo foram ministradas 21 oficinas em diversas instituições de en-
sino e cinco municípios diferentes, da Educação Infantil à pós-graduação6. 
Em 2020, três delas foram em eventos virtuais. Cabe especial destaque às rea-
lizadas a convite da direção da Escola de Ensino Fundamental Bandeirantes 
do município de Sertão – RS, em 2019. Nessa oportunidade, as crianças que 
moram ou têm familiares nos quilombos da Arvinha e da Mormaça puderam 
vivenciar, em sua escola, narrativas e histórias de suas próprias comunidades. 
Muitos mencionavam com orgulho que aquela história fora contada pela sua 
vovó. Os estudantes não quilombolas também participaram bastante e se sen-
tiram motivados.

A aplicação de todos os itinerários foi singular, mas as oficinas que 
realizamos na Escola Bandeirantes, com todas as turmas da escola (em cinco 
horários diferentes), nos colocaram diante dos objetivos que mais queríamos 

6  Sobre as atividades do projeto, no Portal do IFRS – Campus Sertão foi veiculada uma maté-
ria intitulada: Projeto do Campus traz saberes quilombolas a estudantes e educadores de escolas 
do Rio Grande do Sul (IFRS, 2019b). 
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desenvolver com o projeto: trazer a história e a memória quilombola para as 
crianças das próprias comunidades e de seus colegas de aula, a fim de que os 
quilombos fossem também representados nesse espaço. E a alegria das crian-
ças foi visível e nos fez sair de um dia inteiro de trabalho intenso com a sen-
sação de dever cumprido e de que todo o esforço tinha valido a pena. Ao final 
das oficinas na Escola Bandeirantes, as estudantes do segundo ano quiseram 
tirar fotos com as bolsistas de pesquisa, também pertencentes aos territórios 
quilombolas, conforme imagem seguinte. A oficina trouxe narrativas contadas 
por suas avós. Nosso agradecimento fica à oportunidade que nos concederam 
a direção e os professores do referido estabelecimento de ensino e aos estu-
dantes que participaram ativamente das atividades propostas. E também às 
demais entidades e instituições que acolheram nossos itinerários pedagógicos. 
No final de 2019, matéria publicada no site do Campus Sertão, apresenta gran-
de parte das atividades desenvolvidas pelo projeto (IFRS – Campus Sertão, 
2019b). 

Figura 2 – Oficina na Escola Bandeirantes 

 
Fonte: Fundo Narrativas Quilombolas / Memorial do IFRS – Campus Sertão, 2019.

3. Roteiro pedagógico-cultural: tecendo novos conhecimentos

Articulando as ações do projeto Narrativas orais quilombolas, e enten-
dendo que suas funções estão diretamente relacionadas à valorização dos faze-
res e saberes das comunidades, bem como o seu protagonismo enquanto deten-
tores e produtores de conhecimento, destacamos brevemente outra atividade 
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que foi, junto das oficinas, mais um de seus desdobramentos: a organização e 
realização de um roteiro pedagógico-cultural na Comunidade Quilombola da 
Arvinha. Tal atividade fora motivada também a partir dos estudos de doutora-
do em Letras na UFRGS da estudante Vanda Pino, uma das autoras desse texto.

A forma com a qual o roteiro pedagógico-cultural se estruturou esteve 
pautada, em grande parte, pela possibilidade de fazer confluir tempos, vivên-
cias e experiências diversas. Pensando na mediação entre passado e presente, 
viável pela vivência in loco na comunidade, e trazendo para os grupos visitan-
tes as vozes dos próprios partícipes desse processo histórico-cultural – que 
igualmente realizavam um percurso e um encontro entre diferentes tempos e 
espaços – é que se desvelou a possibilidade de realizar esse trabalho. Para me-
lhor entendimento dos seus objetivos, importa mencionar que ele aconteceu 
em formatos distintos. Inicialmente, as atividades não foram in loco, mas uma 
experimentação em sala de aula com turmas de alunos desde a educação in-
fantil até o nível superior, situações em que adaptamos a proposta dependendo 
do público7. Também fizemos esses itinerários em eventos acadêmicos. Mas a 
possibilidade de ter um roteiro organizado de visitação já era uma demanda 
relatada à equipe do projeto pelos comunitários, que com frequência eram – e 
ainda são – procurados por grupos que visam conhecer as comunidades. E 
isso era motivo de constante debate entre a equipe nas terças-feiras à tarde8, 
quando nos reuníamos semanalmente, durante dois anos, nas datas em que 
não tínhamos trabalho de campo. 

As comunidades, desde o início dos anos 2000, quando começaram a 
receber com maior frequência visitantes e pesquisadores, costumavam respon-
der positivamente a esses grupos e atendê-los de maneira bastante aberta e 
acolhedora, porém, os moradores, em meio a seus afazeres do campo, muitas 
vezes tinham certa dificuldade em organizar um roteiro de apresentação, em 
saber quem apresentaria as histórias aos visitantes ou como o faria. Nesse sen-
tido, como equipe, mostramos à Comunidade Quilombola da Arvinha o que já 
havíamos pesquisado e debatemos junto a eles quais outras histórias queriam 
contar, como seria possível apresentar, de modo que essa voz fosse quilombola. 
Após as primeiras conversas presenciais, a mediação junto à comunidade foi 

7  Conforme apresentado na seção anterior. 
8  Durante o período em que o projeto foi desenvolvido, a equipe se reunia semanalmente nas 
terças-feiras à tarde e fazia trabalho de campo às quintas-feiras à tarde, sendo que nos meses 
de janeiro e fevereiro, devido à folga das aulas e ao planejamento anterior, o trabalho de campo 
costumava ser mais intenso. 
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das bolsistas do projeto, que foram organizando junto aos moradores como a 
atividade poderia ser feita. 

A partir disso, com base no acervo de narrativas de nossas pesquisas 
de campo e em diálogo permanente com as comunidades, organizamos o pri-
meiro roteiro. Como na época, devido a um corte de recursos financeiros a 
nível federal9 não foi possível levar os estudantes do ensino médio do IFRS 
– Campus Sertão, nosso principal público-alvo, convidamos uma turma da 
Faculdade de História da Universidade de Passo Fundo (UPF) nesse que seria 
o primeiro roteiro oficial do projeto in loco. 

O roteiro foi realizado no dia 08 de outubro de 2019 e foi mediado pela 
equipe do projeto de Narrativas orais quilombolas, em especial pelas bolsistas 
de pesquisa Rita Tatiane Miranda e Fernanda de Oliveira, também perten-
centes às comunidades quilombolas, e pelo morador da comunidade Senhor 
Norides da Silva Costa. Para aguardar o grupo, as mulheres da comunidade 
ornamentaram o salão com tecidos e elementos alusivos às vivências de suas 
comunidades. 

A turma foi recebida para o guiamento já no perímetro urbano do mu-
nicípio de Coxilha, local em que, após questionamentos iniciais, seguimos 
um fio condutor temático que nos conduziria até a comunidade. Nesse local, 
começamos a trabalhar o legado das comunidades para sustentar os proces-
sos econômicos impostos pelo sistema capitalista contemporâneo, mostrando 
como as comunidades quilombolas de Sertão sempre estiveram na linha de 
frente como força de trabalho de tudo que foi proposto para a região pelos 
detentores do poder: revoltas regionais e nacionais, construção das estradas de 
ferro e de asfalto, Revolução Verde, trabalho no antigo “Ministério”, hoje IFRS 
– Campus Sertão, dentre outras. 

Após, seguimos à encruzilhada de Casa Branca, um local muito signi-
ficativo para a cultura afro-brasileira. Ali, o Senhor Norides contou histórias 
de um estabelecimento que existia do outro lado da estrada, o chamado arma-
zém do Pedro Branco. Naquele tempo, longe da cidade, ali era possível com-
prar “fazenda”10. Pelo que entendemos, tratava-se de um armazém de secos 
e molhados que servia aquela região. Chamou-nos a atenção como essas me-
mórias foram ativadas enquanto passávamos pelos lugares. Já no lado oposto, 
era possível avistar a própria Casa Branca, em ruínas, que pertenceu à família 

9  Problema que significou um grande entrave na realização da pesquisa. 
10  No linguajar coloquial, referia-se a tecidos para a produção de vestuário e peças de cama, 
mesa e banho. 
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escravocrata dos Mirandas. Na encruzilhada, causos de assombração de uma 
residência que foi habitada por diversas famílias foram narrados. 

Seguindo viagem, chegamos ao cemitério histórico da Comunidade 
Quilombola da Arvinha. Sobre esse local de memória, é interessante comentar 
a respeito dos rumores que cercaram o local em 2019, quando foi falado que 
seria retirado de onde estava. Foi mais um dos momentos em que o território 
quilombola fora duramente atacado. Com isso, imediatamente os quilombo-
las se organizaram com um abaixo-assinado e conseguiram conter a ameaça. 
Nesse espaço, Rita, bolsista do projeto e moradora da comunidade que tam-
bém é contadora de histórias, narrou causos de assombração que circulam pela 
comunidade (Figura 3). Ela, observando o retorno do público assistente, utili-
zou a topografia local para compor sua narrativa.

Figura 3 – Roteiro pedagógico-cultural – O cemitério histórico 
 

 
Fonte: Fundo Narrativas Quilombolas / Memorial do IFRS – Campus Sertão, 2019.

Ao sair do cemitério, nos dirigimos a um dos locais de maior signifi-
cação para a comunidade, isto é, até o cambará que deu nome à comunidade 
e que, de onde olhávamos, reinava sobre a paisagem. Em meio ao guiamento 
do grupo, o Senhor Norides, esse convidado especial da equipe do projeto, to-
mou-nos de surpresa e contou-nos uma história nova em relação àquelas que 
já havia narrado em nossas conversas anteriores. Ele fixou o olhar na Arvinha, 
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que ficava a cerca de 100 metros da estrada, onde estávamos, e contou-nos que 
um dia, pessoas de uma família próxima à comunidade pensaram que embai-
xo da árvore havia um “guardado”11. Ele ressaltou que esse tesouro realmente 
existe, não embaixo da árvore como os congêneres pensavam, mas próximo a 
ela. Estes irmãos cavaram ao redor da árvore até arrancá-la. Não encontrando 
o que queriam, deixaram a Arvinha atirada pelo campo. O que não conta-
vam acontecer é o que lhes passou depois. Quando foram finalmente repousar 
em casa, algo não os deixava em paz. Precisaram voltar rápido para a lavoura 
e replantar a árvore. Para ganharem a paz foi necessário irem todos os dias 
molhá-la até se certificarem de que ela havia resistido. Na imagem abaixo foi 
registrada uma foto de Seu Norides olhando para o cambará que deu nome 
à comunidade da Arvinha, árvore de grande estima para estes comunitários. 

Figura 4 – Seu Norides e a Arvinha 

 
Fonte: Fundo Narrativas Quilombolas / Memorial do IFRS – Campus Sertão, 2019.

Essa história de seu Norides narrada ali, naquele lugar, surpreendeu a 
todos, pois de tantas histórias sobre a Arvinha, essa ele ainda não havia con-
tado. Chamou-nos a atenção como essas memórias foram ativadas enquanto 

11  O guardado é uma espécie de tesouro, também popularmente conhecido como enterro 
de dinheiro. Silveira (2010) observa a partir de contadores de causos do Rio Grande do Sul que 
os guardados no imaginário missioneiro geralmente fazem referência ao enterro de fortunas de 
ouro pelos jesuítas ao longo de suas rotas de fuga quando foram expulsos por ordem do Mar-
quês de Pombal no século XVIII e também às guerrilhas de fronteira em que os fazendeiros se 
viam ameaçados por inimigos e saqueadores. Segundo Juca Tigre, interlocutor desses estudos, 
cada guardado tem um “segredo forte” e costumam envolver sonhos, guardiões e enigmas. 
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passávamos pelos lugares, a exemplo do que ocorreu com ele na Casa Branca 
e com Rita Tatiane no guiamento junto ao cemitério. Em meio ao roteiro, Seu 
Norides e Rita Tatiane mostraram-se exímios contadores de histórias, que ele-
gem a narrativa e a performance de acordo com o lugar e a audiência. Lucena 
(1999) observa que os lugares de memória se tornam fundamentais conside-
rando que são elementos reativadores. Ligam o passado ao futuro indo além 
de recordar lembranças, interpretando continuidade de tempo. Ao visitar es-
tradas, caminhos, rotas (de escravos, por exemplo), casarios, locais onde ha-
bitavam, trabalhavam, preparavam seus alimentos, mantinham suas relações 
sociais, construíam seu cotidiano, os mais velhos (guardiões da memória) re-
cordam acontecimentos passados, situações boas ou más pelas quais passaram. 
Ou, ainda, contam histórias que ouviram de seus ancestrais e as reinterpretam 
numa dinâmica temporal.

Sobre esse ponto de nosso itinerário, importa aqui sublinhar as referên-
cias e as memórias trazidas sobretudo por seu Norides. O fato desse homem 
septuagenário relatar parte de sua história e da sua comunidade para o grupo, 
referenciando os lugares de memória e a sua própria memória, denota não só 
uma construção coletiva de conhecimento, mas, sobretudo, uma apropriação 
e produção de novos saberes. Suas referências, fundamentadas na árvore, no 
cambará secular no alto da coxilha, foram o norte de sua fala sobre o processo 
histórico e cultural de sua comunidade. As suas narrativas, recheadas de me-
mórias e causos de outrora, eram ouvidas atentamente pelos jovens. 

E, assim, o grupo interessado percorria espaços considerados de gran-
de relevância histórica e cultural. Espaços que poderíamos chamar, tal como 
Pierre Nora (1993), de lugares de memória. Se assim compreendemos cada pa-
rada do roteiro, como a encruzilhada da Casa Branca, o cemitério, a Arvinha 
e a própria sede da comunidade, retiramos do esquecimento e atribuímos va-
lor a cada elemento que constituiu o percurso histórico da Comunidade da 
Arvinha, por exemplo. Memórias de dor, de sofrimento, de escravização. Mas 
também referências de resistência, de ancestralidade, de luta e de sobrevivên-
cia por meio da coletividade. Um lugar de memória, portanto, “[…] para o 
tempo, bloqueia o esquecimento, materializa o imaterial” (NORA, 1993, p. 22). 
São esses lugares que “[…] só vivem de sua aptidão para a metamorfose, no 
incessante ressaltar de seus significados e no silvado imprevisível de suas rami-
ficações” (NORA, 1993, p. 22). 

Por fim, chegamos à sede da comunidade, espaço em que os moradores 
relataram aos presentes suas vivências do passado, em confluência com as do 
presente. A atividade foi fechada com um lanche solidário, arrecadado por 
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todos os participantes (comunitários e externos), bem como com uma avalia-
ção final da atividade junto aos participantes e comunitários. As mulheres da 
comunidade compartilharam também chás e sucos produzidos com recursos 
do próprio território. Houve ainda mostra e venda de artesanato, seguidas de 
um espaço para interação do público com os moradores. Após a turma sair, 
realizamos uma avaliação interna para ajustar pontos necessários e elaborar 
o roteiro escrito que servirá de guia para as visitas dos próximos grupos. Essa 
produção será entregue às comunidades como devolutiva dos estudos da tese 
da doutoranda Vanda Pino. 

A realização do roteiro apresentou narrativas de resistência e saberes, 
em que os estudantes puderam, possivelmente pela primeira vez, ouvir a his-
tória quilombola a partir do viés não hegemônico, isto é, a partir da voz de 
mulheres e homens que, desde o século XIX, resistem coletivamente em um 
território tomado, cada vez mais, pelo agronegócio. Ouvir o Senhor Norides, 
um dos moradores mais antigos da comunidade, narrar as histórias do cam-
bará secular que deu nome e identidade à sua comunidade; aprender de Rita e 
de Fernanda as narrativas que ainda permanecem fortemente presentes entre 
os demais quilombolas e que apresentam a sua ancestralidade e, por conse-
guinte, a sua própria existência, oportunizou aos alunos uma nova rede de 
conhecimento. 

O roteiro foi um momento em que se tornaram audíveis as vozes qui-
lombolas aos que nunca puderam escutá-las. Foi como caminhar pela própria 
história. E não por aquela história de viés tradicional, em que todos esses ele-
mentos são colocados como coadjuvantes de um processo maior. Mas por uma 
que pretende ser descolonial, que pretende trazer à tona toda a potência das 
comunidades quilombolas através do protagonismo de seus moradores. Por 
isso, ações e projetos como esse são importantes e também urgentes para o 
deslinde de uma educação que se pretende livre das amarras coloniais12.

Cabe comentar que o planejamento das associações comunitárias em 
parceria com a equipe do projeto seria de realizar mais roteiros em 2020, es-
pecialmente junto a servidores públicos dos municípios de Coxilha e Sertão, 
como sugestão dos próprios comunitários. Mas, devido à pandemia do 
Novo Coronavírus (Covid-19), as atividades presenciais dos projetos foram 
suspensas. 

12  Para mais informações sobre a atividade desenvolvida nesse dia, ver nas referências maté-
ria publicada no site do IFRS – Campus Sertão (IFRS, 2019a).
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4. O roteiro pedagógico-cultural e a educação descolonial: projeções 
futuras

O fechamento da proposta do roteiro que pretendemos entregar às co-
munidades, além de considerar a avaliação e o diálogo com os comunitários, 
tem primado pelo respeito ao meio ambiente e ao funcionamento social dos 
dois quilombos. Assim, visando atender às demandas iniciais sugeridas pelas 
lideranças, entendemos que a devolutiva da proposta poderá contribuir com 
as comunidades, uma vez que permite a elas um planejamento na organização 
de suas atividades quanto ao recebimento de grupos que vem de fora e possi-
bilita aos visitantes uma visão consciente e organizada a respeito da história, 
dos saberes, das relações culturais e do contexto em que as comunidades estão 
inseridas. Inclusive, se for conveniente aos anseios dos comunitários, também 
há potencial para aprimorar as ferramentas de gestão do roteiro, de modo a 
influenciar a profissionalização de atividades relacionadas ao turismo cultural 
étnico. 

Em relação ao trabalho com a cultura afro-brasileira na escola, em uma 
educação que promova as relações étnico-raciais, as experiências do projeto 
e de seus roteiros pedagógicos, sejam eles nos ambientes acadêmicos ou nas 
comunidades, nos fazem refletir como é imprescindível e urgente para as insti-
tuições de ensino a descolonização do currículo por meio do diálogo intercul-
tural. A avaliação por parte dos moradores dos dois quilombos considerou po-
sitivamente as devolutivas da pesquisa, bem como a participação das bolsistas. 

São por estudos e experiências como a que apresentamos que consi-
deramos que o fim do racismo e dos preconceitos vários deve começar por 
deslocamentos epistêmicos que descolonizem o saber. As vozes de protagonis-
tas negros e quilombolas precisam ser audíveis no espaço escolar e fora dele. 
Desse modo, será possível construir uma epistemologia em que os saberes 
mencionados eclodam na sala de aula e se disseminem nos locais de convívio 
dos discentes e na sociedade em geral. 

Ao perceber essa necessidade, há que se ter em conta que de modo 
nenhum isso acontecerá se não houver uma ruptura nos processos de silen-
ciamento reproduzidos historicamente pela escola. Por isso, oportunizar que 
vozes quilombolas tenham espaço e importância nos institutos federais, uni-
versidades, escolas e demais instituições de ensino, apresenta-se como um pas-
so fundamental para que essa virada epistêmica aconteça.



253

Referências

BRASIL. Lei nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003: estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatorieda-
de da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”. Brasília, DF, 09 jan. 2003.

BRASIL. Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008: Altera a Lei no 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996, modificada pela Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que 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”. 
Brasília, DF, 10 mar. 2008.

BRASIL. Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012. Dispõe sobre o ingresso nas univer-
sidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras 
providências. Brasília, DF, 29 ago. 2012. 

ESCOBAR, Arturo. Sentipensar con la tierra: nuevas lecturas sobre desarrollo, terri-
torio y diferencia. Medellín: Ediciones UNAULA, 2014.

FINNEGAN, Ruth. O significado da literatura em culturas orais. In: QUEIROZ, Sônia 
(Org.). Tradução de Ana Elisa Ribeiro e Fernanda Mourão. A tradição oral. Belo 
Horizonte: FALE/UFMG, 2016. p. 61-98.

INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL – CAMPUS SERTÃO. Projeto 
de pesquisa promove roteiro pedagógico-cultural. 2019a. Disponível em: https://ifrs.
edu.br/sertao/projeto-de-pesquisa-promove-roteiro-pedagogico-cultural/. Acesso 
em: 23 dez. 2020.

INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL – CAMPUS SERTÃO. Projeto 
do Campus traz saberes quilombolas a estudantes e educadores de escolas do Rio 
Grande do Sul. 2019b. Disponível em: https://ifrs.edu.br/sertao/projeto-do-Campus-
-traz-saberes-quilombolas-a-estudantes-e-educadores-de-escolas-do-rio-grande-do-
-sul/. Acesso em: 23 dez. 2020.

LANMO. Laboratorio Nacional de Materiales Orales. Normatividad. Protocolo de tra-
bajo de campo. LANMO. Morelia, Michoacán, [entre 2015 e 2020]. Disponível em: 
http://lanmo.unam.mx/repositorio/LANMO/www/index/pdf/Protocolo%20de%20
trabajo%20de%20campo.pdf. Acesso em: 08 dez. 2020. 

LIMA, Reginâmio Bonifácio de. Estudos culturais e literatura oral: do planejamento 
à transcrição, textualização e transcriação. South American Journal of basic educa-
tion, Technical and Technological, Acre, v. 4, n. 2, p. 148-157, 2017. 



254

LUCENA, Célia Toledo. Artes de lembrar e de inventar: (re)lembranças de migran-
tes. São Paulo: Arte & Ciência, 1999.

NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Tradução de Yara 
Aun Khoury. Projeto História: Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em 
História da PUCSP. São Paulo, n. 10, p. 7-28, dez. 1993.

MBEMBE, Achille. Políticas da inimizade. Tradução de Marta Lança. Lisboa: 
Antígona, 2017.

PINO, Vanda Aparecida Fávero. Evasão e permanência de estudantes indígenas no 
IFRS – Campus Sertão: os discursos que permeiam o processo. 2016. 139 f. Dissertação 
(Mestrado em Letras). Universidade de Passo Fundo, 2016.

ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. História da educação no Brasil: (1930/1973). 34. 
ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009.

SANTOS, Boaventura de Sousa. Cuando los excluidos tienen Derecho: justicia in-
dígena, plurinacionalidad e interculturalidad. In: SANTOS, Boaventura de Sousa; 
JIMÉNEZ, Augustin Grijalva (Org.). Justicia indígena, plurinacionalidad e intercul-
turalidad en Ecuador. 1. ed. Quito: Fundación Rosa Luxemburg/AbyaYala, 2012. 

SILVEIRA, Flávio Leonel Abreu da. Narrativas de um caçador de guardados nas 
missões sul-riograndenses. Boitatá, Londrina, PR, v. 5, n. 9, p. 38-51, jan./jun. 2010. 
Disponível em: http://www.uel.br/seer/index.php/boitata/article/view/31152. Acesso 
em: 08 maio 2020.

ZUMTHOR, Paul. A letra e a voz: a “literatura” medieval. Tradução de Amálio 
Pinheiro e Jerusa Pires Ferreira. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.



255

Um espaço de convívio

Kátia Janaína Zanini 
Francisco Moreira Alves

Cheguei na escola Indígena de Ensino Fundamental Nhu Porã, localiza-
da no município de Torres, para dar continuidade a um trabalho de educação 
ambiental com as duas turmas multisseriadas (1º ao 4º; 5º ao 8º) do ensino 
fundamental. Logo que cheguei, me senti incomodada com a contradição de 
abordar esse tema com alunos e alunas indígenas dentro do espaço físico da 
sala de aula. Procurando alternativas percebi que não havia um local no entor-
no da escola destinado a atividades ao ar livre. Minha ação tinha como foco a 
evocação e circulação de saberes guarani sobre as práticas indígenas de plantio 
de alimentos e uso de espécies florestais na vida e cultura guarani, visando 
realizarmos, juntos, um plantio didático junto à escola, que também comple-
mentasse a alimentação escolar.

Movida pela fala do xeramoi (ancião) José Verá que diz “nosso aprendi-
zado é a árvore, por isso nós aprendemos debaixo da árvore… a escola guarani 
é a vida na aldeia e na natureza, praticando o nhandereko (nosso modo de vi-
ver)”, iniciei uma troca de ideias com os professores, o cacique e com os pais e 
mães sobre o interesse de pensarmos juntos um espaço de aprendizagem mais 
“guarani” que fosse associado à escola e que atendesse a múltiplas funções, 
possibilitando locais de descanso para os intervalos escolares, espaço para ati-
vidades extraclasse, para lazer e encontros festivos da escola e da aldeia.

Esta ideia teve adesão total da comunidade guarani. Então, junto com o 
professor guarani Francisco Alves (professor das séries iniciais e de guarani), 
iniciamos um processo de evocação do imaginário de alunos e alunas sobre o 
que seria um “espaço de convívio” na visão deles.

Uma vez que a linguagem é limitante mesmo quando falamos a mesma 
língua, essa se torna ainda mais limitante quando não é a língua mãe de um 
povo. Mesmo com o auxílio da tradução do professor Francisco, necessária es-
pecialmente para as crianças das séries iniciais, as quais ainda não são fluentes 
na língua portuguesa, a linguagem não daria conta de expressar as visões de 
“espaço de convívio” contidas nos pensamentos dos alunos e alunas indígenas. 
Assim optamos por pedir que representassem na forma de desenhos como 
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seria um “espaço de convívio” para eles. O desenho é uma prática ancestral 
guarani que ocorre com muita fluidez entre todos, desde os pequenos até os 
adultos, e é uma forma de expressão de grande valor. E pudemos reconhecer 
isso nos desenhos que recebemos.

1. Representações de um “espaço de convívio” e os elementos que se 
destacaram

Todos os alunos e alunas comentaram seus desenhos e a partir de suas 
falas e da nossa análise exploramos alguns dos elementos representados que 
expressam o imaginário e a cultura associada a “um espaço de convivência” 
para esta comunidade guarani.

Os alunos e alunas menores desenharam, majoritariamente, a escola in-
serida na paisagem de natureza que a circunda, e um local para brincar, o qual 
continha, por vezes, aparelhos de pracinhas e quadras de esportes. Os maiores 
representaram com grande frequência um espaço repleto de natureza e ele-
mentos simbólicos da cultura guarani.

Figura 1 – Felipe, séries iniciais

 
Fonte: Os autores, 2021.
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Figura 2 – Nando, séries iniciais 

 
Fonte: Os autores, 2021.

As árvores aparecem em quase todos os desenhos. As mais representa-
das foram as frutíferas, seguidas daquelas que estão na paisagem local. Dentre 
as árvores frutíferas aparecem espécies nativas, aquelas que nascem esponta-
neamente na Floresta Atlântica, e espécies frutíferas globalizadas no mundo 
não indígena e que são apreciadas pelos Guarani. A constante representação 
deste elemento explicita a grande importância das árvores frutíferas e das fru-
tas na alimentação e cultura guarani, a qual se constitui junto à floresta. Os alu-
nos menores, em geral, representaram as plantas do entorno da escola como o 
bambu e os butiás, abundantes na aldeia, demonstrando a cultura da observa-
ção do mundo natural, mas também a capacidade de representação deste, de 
forma autônoma e criativa. A “comunidade de árvores” é muito mais que fonte 
de matéria prima, alimento e medicina, é local sagrado que Nhanderu (Deus) 
oferece para o povo Guarani.
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Figura 3 – Angélica, oitavo ano 

 
Fonte: Os autores, 2021.

Figura 4 – Toniel, séries iniciais 

 
Fonte: Os autores, 2021.

O Petyngua e o fogo. Um estranhamento surgiu quando o “espaço de 
convívio” foi representado por um petyngua (cachimbo). O aluno que de-
senhou explica que “um espaço de convívio é um lugar que dê pra fumar o 
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petyngua”. O fogo, a fumaça e o petyngua são elementos que representam a 
conexão espiritual dos Guarani. Todos fumam o petyngua em alguns momen-
tos, crianças, homens, mulheres e os xeramoi kuery – pessoas mais velhas. A 
fumaça os conecta com o mundo invisível, e assim, nos momentos de trocas na 
família e na aldeia, nos momentos de ensinamentos e aprendizados, se fuma 
o petyngua. O fogo e o cachimbo foram representados em diversos desenhos.

Figura 5 – Alexandre, oitavo ano

 
Fonte: Os autores, 2021.

Figura 6 – Juliana, oitavo ano 

 
Fonte: Os autores, 2021.
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O artesanato é a principal fonte de renda e conexão com o mundo não 
indígena, mas antes disso prática de produção de artefatos e saberes do povo 
Guarani. Ao fazer o artesanato, saberes mitológicos são transmitidos junta-
mente com os saberes práticos das artes. Os padrões representados nas cesta-
rias e adornos, as figuras entalhadas na madeira e os instrumentos musicais 
conectam o presente à ancestralidade mantendo vivos a cultura e os mitos.

Figura 7 – Gabriel, oitavo ano 

 
Fonte: Os autores, 2021.

O chimarrão e a mesa com alimentos. Compartilhar da força revigoran-
te do chimarrão fala por si só da cultura da partilha. Esta cultura se estende 
aos alimentos. Mas também fala do silêncio e da escuta. Quando uma pessoa 
bebe o chimarrão ou fuma o cachimbo há espaço para o silêncio, para a escuta 
de si e do outro. Abre espaço para a partilha dos pensamentos e das mensagens 
recebidas.
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Figura 8 – Duga, séries iniciais 

 
Fonte: Os autores, 2021.

2. Os aprendizados que tivemos com as representações de “espaço de 
convívio”

O mundo Mbya Guarani não é cartesiano, não há separação do Guarani 
e da natureza. Nos desenhos encontramos elementos lúdicos, espirituais, o 
Mbya junto com animais e plantas de valor mítico na cultura guarani, também 
aquelas plantas nativas e as alimentícias presentes na cultura ancestral ou ou-
tras que chegaram mais recentemente na vida da aldeia. E a paisagem sempre 
presente, o Mbya é parte da paisagem. O Professor Francisco nos guia nessa 
compreensão “Nhanderu (Deus) primeiramente criou a natureza, os animais, 
as plantas, as árvores, as águas e por último criou o homem para que cuidas-
sem da sua criação. Por isso nós Guarani temos forte ligação com a natureza. 
Nossa espiritualidade está ligada à natureza”.

Chamar de espaço de convívio não foi algo escolhido ou pensado, mas 
foi a palavra que surgiu no processo. Em algum momento parei para refletir 
sobre o significado desta palavra na cultura “juruá” (não indígena) e como esta 
palavra teria sido ouvida/entendida pelos Guarani. Busquei auxílio no léxico 
e encontrei convívio como “ato ou efeito de conviver”’, “viver com alguém de 
maneira próxima”, “ter convívio com os primos” ou num sentido mais anti-
go “encontro para celebrar ou partilhar alguma coisa”, “banquete”. Olhando 
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os desenhos produzidos compreendi que independentemente do alcance da 
palavra verbalizada em língua portuguesa, o conteúdo por trás da palavra tem 
significado intrínseco na cultura guarani e vai além dela. Traz consigo a pre-
sença da conexão com o sutil e o respeito para com todos os seres que habitam 
essa terra. “Nos desenhos dos alunos são representados a vida cotidiana da 
aldeia e o que eles precisam para o futuro deles, como centro de convivência, 
um lugar para roda de conversa usando petyngua (cachimbo) para o uso espi-
ritual”, explica Francisco.

Após conversarmos com as turmas sobre os desenhos, construímos uma 
visão de consenso sobre o “espaço de convívio ideal”. Esse espaço foi descrito 
como uma área com muitas árvores frutíferas, bancos para sentar na sombra, 
um galpão para nos dias de chuva o fogo não se apagar, roças para comple-
mentar o lanche escolar e uma pracinha para as brincadeiras dos pequenos. A 
partir desta meta, passamos a planejar e negociar com lideranças e parceiros 
onde e como realizaríamos a construção deste sonho. Dentro da minha reali-
dade de trabalho, pude oferecer mudas e sementes, o galpão seria facilmente 
construído, com materiais locais, pelos próprios Guarani, um voluntário veio 
ensinar a fazer bancos com bambus, e pouco a pouco, até o final da minha 
possibilidade de atuação, tínhamos preparado uma área ao lado da escola e 
plantado mais de 200 mudas de árvores, implantado roças e demarcado o local 
para a construção do galpão.

Não conquistamos todos os aspectos que foram idealizados, mas o pro-
cesso foi rico com a participação de professores, do cacique, de parceiros que 
atuam em outros projetos na escola. Entretanto, a maior riqueza foi a ação 
dos alunos e alunas em mutirão, realizando um sonho, o que fazia as práticas 
acontecerem com alegria e carinho.

Pensando o meu papel de educadora, compreendo que além do meu ob-
jetivo inicial, que era o de evocar e gerar a circulação de saberes guarani sobre 
as plantas, visando, nas palavras juruá, a segurança alimentar e a restauração 
florestal, essa reflexão que trago neste kuatiá (folha de escrever) poderá servir 
para relembrarmos uma forma mais orgânica de ensinar e aprender, norteados 
pela escuta dos saberes de cada um e associada a uma reaproximação com o 
ambiente natural.

Finalizo com a provocação: se propuséssemos aos alunos e alunas de 
escolas não indígenas que representem os seus imaginários de um “espaço de 
convívio”, o que esperaríamos encontrar? Quais seriam os elementos desta-
cados? Como seria a representação do espaço por estes e estas que passam 
grande parte dos seus dias entre paredes?
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“Foi importante ter descoberto a nossa história”: narrativas 
construindo pertencimentos quilombolas no sul do Brasil

Luís César Rodrigues Jacinto
Clara Dornelles

Foram as histórias ouvidas e recontadas por quilombolas de Palmas, lo-
calizada em Bagé, no interior do Rio Grande do Sul, que possibilitaram a emer-
gência de identidades culturais quilombolas nesse lugar. Neste texto, compar-
tilhamos histórias de pertencimento que colaboramos para registrar, durante 
a elaboração da dissertação de Jacinto (2019), por meio da epistemologia da 
pesquisa narrativa (CLANDININ; CONNELLY, 2015). Ouvimos quilombolas 
de Palmas de diferentes gerações, no intuito de mostrar como seus modos de 
ser e viver tornam possível pertencer a uma comunidade (BAUMAN, 2003). 
As comunidades de remanescentes de quilombos no Brasil reúnem histórias 
de vida que, numa perspectiva pós-colonial, legitimam as formas de resistên-
cia à exploração que sofreram e continuam sofrendo. “A pós-colonialidade, 
por sua vez, é um salutar lembrete das relações ‘neocoloniais’ remanescentes 
no interior da ‘nova’ ordem mundial e da divisão de trabalho multinacional” 
(BHABHA, 1998, p. 26).

A comunidade negra quilombola de Palmas está imersa ainda nas amar-
ras de uma sociedade que reproduz a dominação dos descendentes escravo-
cratas preservada pelas relações que estabelecem na contemporaneidade com 
os descendentes dos escravizados. Palmas, envolta numa história centenária 
marcada por lutas e resistências contra a escravidão, tornou-se quilombo-
la pela efetivação de políticas públicas, mas também, pelas histórias de luta 
dos sujeitos que pertencem a esse lugar. “Diante do racismo, da opressão cul-
tural e da repressão policial na campanha os negros fortaleceram seus laços 
comunitários por meio do trabalho, das festas e de manifestações singulares, 
construindo histórica e socialmente uma ‘teia de significados’ quilombola’” 
(UFRGS, 2007, p. 39). Os laços estabelecidos entre os sujeitos quilombolas de 
Palmas possibilitaram a organização comunitária como forma de proteção ao 
seu território, uma espécie de fortaleza que protege seus indivíduos e as cons-
truções coletivas das ameaças externas (BAUMAN, 2003). 
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No texto que segue, nossas vozes se misturam para contextualizar as 
vozes da comunidade e mostrar o que ela nos ensina. As mudanças de vozes 
podem causar estranhamento, mas é justamente isso que queremos provocar. 
Toda história coletiva é em algum ponto singular; toda estrutura é fruto de 
uma agência; toda visão do outro provoca estranhamento. As histórias aqui 
contadas, registradas em 2018 e 2019, tecem (re)encontros do pesquisador mi-
litante negro com os quilombolas de Palmas; tecem aprendizagens e reflexões 
novas para pesquisador e orientadora. Assim, o texto transita entre terceira e 
primeira pessoas; ora no singular, ora no plural; no singular, para recontextua-
lizar importantes histórias passadas; no plural, para explicitar as aprendiza-
gens presentes. Ubuntu1, sempre!

1. O que a comunidade quilombola de Palmas nos ensina

Os quilombolas de Palmas nos ensinam uma multiplicidade de práticas 
culturais através das suas memórias que narram e renarram vivências, fatos, 
acontecimentos, que cada vez que são recontados trazem novos elementos que 
reafirmam as histórias de lutas e resistências da comunidade. A consciência 
coletiva adquirida pela organização comunitária e a luta diária na perspectiva 
de resistir à exploração contemporânea, descendente do “modus operandis” 
escravocrata que durante séculos foi responsável pelo enriquecimento de uma 
minoria, perduram até a atualidade. 

As entrevistas, realizadas em 2018 e 2019, proporcionaram o surgimen-
to de um saber que se constituiu na luta, na organização comunitária e na 
resistência a todas as formas de discriminação e opressão. Esse saber se ma-
nifesta numa perspectiva singular que nasce da coletividade, das histórias e 
memórias que ganham voz nas narrativas da comunidade. Dessas narrativas 
emergiram Saberes de Resistência, constituídos pelas trajetórias de lutas res-
ponsáveis pela sobrevivência de seus moradores. Estas estratégias de resistên-
cias que os bravos quilombolas de Palmas incorporaram aos seus modos de 
ser e viver constituíram pertencimento através dos seus laços familiares, de 
compadrio e de amizade, que foram determinantes para suportar as agruras 
do período escravocrata e posteriormente as armadilhas contemporâneas das 
relações de trabalho entre empregador e empregado, ou, na linguagem gau-
chesca, entre patrão e peão. 

1  Na filosofia africana de ubuntu, nada pode ser pleno, se não for realizado junto 
(KASHINDINI, 2019).
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Para resistir a este arranjo contemporâneo de exploração econômica e 
apagamento das suas histórias, foi necessária a constituição, ainda que instin-
tivamente e inconscientemente, de estratégias que permitiram a sobrevivência 
material, física e histórica da comunidade e que permearam a construção de 
vínculos no decorrer dos anos. Os fazeres familiares e os fazeres laborais foram 
também elementos que construíram esse processo de resistência em espaços 
geográficos que, por si só, demandavam lutas.

Alcíbio, 68 anos2

Bom dia eu tenho pra dizer que a vida no rincão do Inferno desde a 
época dos nossos pais, nossos avós […] Então eles sempre diziam que quando 
chegaram lá, que botaram eles lá no rincão do inferno que era lugar deserto 
tinha várias famílias, várias famílias e que era lugar deserto. A gente cada um 
morava tudo perto num ranchinho de barro e capim de pau-a-pique tapado 
de Santa Fé e a vida era muito dificultosa, então a gente se criou nesta época 
com os pais da gente trabalhando. A vida era de muito difícil acesso, a família 
de baixa renda, não tinha grandes trabalho, meu pai vivia trabalhando de 
chacreiro e a gente vivia num lugar e outro com ele, trabalhando queimando 
carvão, trabalhando fazendo lenha, essa aí foi a nossa convivência lá no rin-
cão, trabalhando com os proprietários, mais de teto, na época a gente dizia 
peão diarista, quando não trabalhava num lugar, trabalhava noutro. Então 
a vida era meio difícil, mas a gente não reclamava de nada e graças a Deus 
era uma família unida, graças a Deus a gente tinha muito amor pelos pais da 
gente nunca quisemos sair do arredor deles, eles diziam que a gente poderia 
trabalhar, que a gente não tinha estudo. Eles sempre diziam, vocês deviam de 
sair, quando vocês são novo poderiam pegar um emprego melhor, que amanhã 
a gente sem estudo é um linguajar que as pessoas dizia de primeiro. A pessoa 
amanhã depois vai ficar velho e vai ficar sempre dando murro na pedreira por 
não ter estudo e então por não pegar um serviço melhor, mas a gente nunca 
quis saí e sempre ficou trabalhando na volta deles, do que fosse o serviço a gen-
te vivia trabalhando também, nessas granjas de arroz na época quando tudo 
era feito a braço. A gente caminhava quilômetros a pé mochilado. […] Assim a 
gente foi a nossa vida nesse período, mas a gente se sentia feliz, vivia naquela 
época que o pessoal plantava, vivia de capina, cortação de abelhas, corta de 

2  As idades dos entrevistados se referem à época em que foram entrevistados e são citadas na 
primeira vez em que suas vozes aparecem no texto.
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trigo, empreitando lavouras, quebras de milho, plantação de feijão, isso tudo 
passou pelo nosso meio, tudo foi passado pelo nosso meio, a gente vivia nesse 
trabalho pra nós a vida era maravilhosa, a gente não se queixava de nada, na-
quela época a gente trabalhava de sol a sol. […] A gente vivia trabalhando de 
pé no chão quebrando geada, geadas os invernos de primeiro eram rigorosos, a 
gente quebrava toda geada de pé no chão a família da gente não ter condições 
de dar um calçado pra gente. Então isso aí era, era bem sofrido, mas a gente 
não se queixava. O trabalho a gente naquela época a gente era grande, era 
quase adulto, a pessoa botava uma calcinha de saco branco, tingido, a mãe da 
gente tingiam com tintol, botavam uma camisinha, a gente ficava se olhando, 
se sentindo, a gente se sentia o tal, bem pilchado, a vida foi muito trabalhosa, 
mas maravilhosa […] lembro com muito orgulho, muita dignidade, muita 
humildade, muito respeito.

Figura 1 – Rincão do Inferno (área quilombola) 

 
Fonte: Jacinto, 2019.

Os obstáculos para chegar ao espaço urbano no passado não eram pou-
cos. Palmas está localizada em um lugar de difícil acesso, em que antigamente 
era quase impossível ter um atendimento de saúde adequado. Mas o acesso 
também se torna difícil pelas condições socioeconômicas.
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Ourique, 80 anos

Desde criança sou morador aqui, aqui em Palmas, aqui também. Há 
a gente passou um pouco de necessidade, de trabalho assim, por falta de con-
dições das estrada para ônibus, assim transporte, precisar ir num médico às 
vezes tinha que ir de à cavalo e muitas vezes tinha que ir de a pé em Lavras e 
depois trabalhando […] anos atrás com os anos se correndo foi melhorando 
a situação de nós aqui, trabalhando, changueando, autônomo, mas sempre 
firme e o velho meu pai trabalhando pra esse pessoal aí, ganhando pouquinho, 
a renda que ele tinha, não era renda. Esse trabalho mais dele era no tempo que 
queimava carvão, queimando carvão e aí e tocando pra cidade em carreta de 
boi, passando trabalho nessas estradas, muitas vezes levava mais de semana 
pra chegar na cidade, oitenta e poucos quilômetros. Por motivo que chovia, 
tinha arroz e não tinha ponte nem nada, ali tinha que ficar acampado na 
beira da água esses dias todo, cuidando boi, o boi a noite tinha que atar, os 
campo eram muito grande e as invernadas o animal saía e depois podia custar 
a achar, o carvoeiro, o carreteiro iam a sempre pé toca o boi dele e um pitici-
nho junto […] E depois plantando aqui mesmo, fazendo as roças, pra planta 
carregando os mantimentos muitas vezes nos ombros e depois pra casa tirando 
mato […] trabalhoso, mas a gente trabalhava e não achava dificuldade para 
essas coisas eu mesmo fui muitas vezes em Lavras a pé. Tinha que ir na cidade 
pra Bagé, tinha que sair daqui pra ir em Lavras de lá pegava o ônibus pra ir lá 
pra cidade […] quando tinha cavalo deixava numa pastagem em Lavras […] 
Tudo era meio, difícil um pouco.

Essa terra desbravada não era, inicialmente, uma terra de quilombo, 
porque quem ali vivia não se entendia como quilombola. Tornar-se quilombo 
foi uma construção das políticas públicas, viabilizadas pelo laudo antropológi-
co produzido por pesquisadores da UFRGS em 2007. Leomar nos conta como 
isso aconteceu para a comunidade e a importância desse trabalho a partir da 
assessoria de segmentos do movimento negro.

Leomar, 51 anos 

Um dia te falei sobre os projetos, sobre as conquistas, o laudo escrito em 
si. Foi importante ter descoberto a nossa história, as nossas raízes o conto do 
passado isso foi novidade pra nós foi quando chegaram aqui pra saber disso 
aí através de busca de documento, entrevista entre nós mesmos, aí ouvindo os 
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mais velhos, nunca tinha puxado para este lado nossa origem de que forma a 
gente chegou, aí descobrimos que a nossa bisavó chegou aqui sendo libertada 
da escravidão que é a Margarida Saboia Pires deu origem nas fazendas dos 
Pires e tinha a Procópia Soares, era também escrava todas que deu origem a 
nossa comunidade. A Margarida Saboia Pires e descobrimo primeiramente 
através de fala oral, mas depois com documento também com sete anos de ida-
de ela foi inventariada escrava aí foi a origem da família Alves que o marido 
dela era Alves, Tonico Maria Alves que deu origem da família Alves. O marido 
não era tão negro, então ela era bem negra e escrava. Ele registrou os filhos só 
no sobrenome dele. Tem várias outras histórias mais pra trás que eu acho mui-
to bacana. […] A vó Eva que era mãe da minha vó, era vó da minha vó, veio 
do Uruguai e casou com capataz de fazenda aqui, família Silva. Enfim tantas 
histórias. Estas duas famílias tinham cinco braças de campo daí aumentou 
nosso território. As terras divididas por família, na pedreira a família Soares, 
no lado aqui o rincão dos Alves, família Alves foi assim que se formou a co-
munidade, nós temos a Toca do Sapateiro que tá no território de família que 
fica isolada, temo a família Franco também faz parte da nossa comunidade 
que é lá do Rincão do Inferno […] Quilombo se diferencia dos outros, são três 
territórios, mas a associação é uma só.

Essas histórias de saberes de resistência foram possíveis e podem aqui 
ser compartilhadas porque Jacinto, um dos autores deste artigo, militante do 
movimento social negro3, esteve lado a lado com a comunidade quilombola de 
Palmas no seu processo de constituição. 

Antes de conhecer o território do quilombo de Palmas, o espaço geo-
gráfico e sua natureza sui generis e generosa, houve um contato com lideranças 
da comunidade. O ano era 2005 e o mês maio, período em que ocorreria a I 
Conferência Nacional de Promoção de Igualdade Racial (Conapir) com suas 
etapas regional e estadual, porém o dia 13 de maio assinalaria um marco im-
portante na minha vida de militante do movimento social negro, pois pela pri-
meira vez organizava um evento de ressignificação da história e cultura afro-
-brasileira, diferente dos que há anos atuava nas minhas atividades laborais de 

3  A militância no Movimento Social Negro antecede o meu ingresso na academia, pois meus 
primeiros passos foram com as leituras de autores como os brasileiros Edison Carneiro, Artur 
Ramos e o francês Roger Bastide. A partir de 1985, então, comecei a afirmar a minha identidade 
negra e nesse ínterim a buscar referências que pudessem convergir com uma história outra da 
cultura afro-brasileira e africana. A militância de fato seria efetivada a partir da segunda metade 
da década 90 do século passado.
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cerimonialista e organizador de eventos como: seminários, fóruns e sessões 
solenes em câmaras de vereadores da região da campanha do RS e até mesmo 
coordenador de shows da Semana do colono do município de Hulha Negra, 
uma festa tipicamente germânica. 

A data escolhida foi proposital, justamente o dia que a elite branca brasi-
leira consagrou, que nós militantes consideramos a data da falsa abolição e em 
que a mídia hegemônica exalta Isabel. Uma sexta-feira no Instituto Municipal 
de Belas Artes de Bagé (IMBA), tradicional conservatório musical da rainha 
da fronteira, organizamos a I Noite Cultural Afro, evidentemente conduzida 
pelos nossos queridos pretos velhos, salve Rei Congo!, salve Maria Mineira! e 
toda falange. 

Depois de uma abertura ressaltando a resistência e o protagonismo ne-
gro, lá fomos nós saborear a cultura negra, com público que superou as expec-
tativas e superlotou as dependências do IMBA. Dentre a diversidade presente 
estavam representantes da comunidade quilombola de Palmas, que recente-
mente em 2004 havia começado o seu processo de reconhecimento.

Leomar

[…] a importância desse trabalho não só parou por aí, nos conscienti-
zou da importância de se organizar, buscar informação em outras comunida-
des quilombolas do Estado, que a gente pegou a viajar, interagir outras pes-
soas e tivemos a visita nesse meio tempo do presidente da Fundação Palmares 
Ubiratan Figueiredo que veio se certificar e enfim ele veio conhecer a comuni-
dade e a partir daí encaminhou o certificado isso foi em 2004, em 2006 chegou 
a certidão.

Em 2006, também outro fato importantíssimo senão dos principais foi 
a questão de formar uma associação, que nós saímo do nada pra ações coleti-
vas, que deu o resultado imediato que foi a criação dos projetos, mas faltava 
nos oficializar a comunidade que seria a associação. Formemos uma asso-
ciação quilombola com diretoria que nos deu um amparo jurídico pra brigar 
mais ainda, buscar projeto e também visando titular nosso território, então 
diante disso foi oficializada a associação, também ganhamo título preliminar 
da certidão do território de nossa comunidade importante não é o definitivo, 
mas o provisório, que nos dá direito a acessar qualquer projeto tanto moradia 
como, como desenvolvimento econômico né, criação, livro de guia. Temos a 
certidão provisória desde 2007 do nosso território.
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Naquela noite, em 2005, estavam todos extasiados pelo espetáculo en-
cantador, mas também devido ao envolvimento com o evento e depois com 
o acelerado deslocamento para o transporte que nos levaria para Santana do 
Livramento, onde ocorreria a etapa regional da I Conapir nos dias 14 e 15 de 
maio. 

Foi nessa sequência que conheci Leomar Alves, presidente da Associação 
da comunidade quilombola de Palmas e demais lideranças, foi meu primeiro 
contato pessoal com estas lideranças, que posteriormente passariam a integrar 
a minha vida de militante para sempre. Este foi um ano importante, pois as-
sinalou algumas políticas públicas que chegaram à comunidade como o pro-
grama Luz para Todos, que levou a energia elétrica à localidade, até então um 
sonho para os moradores, que são prestadores de serviços para fazendeiros da 
região e cultivam alguns produtos para sua subsistência. 

Leomar 

Outro projeto importante também que a gente ganhou eu não tinha 
falado foi a rádio comunitária, o centro de informática foi importante pra 
nós pra ver as nossas políticas, pessoas interagindo e passar aquela sabedo-
ria, informações pra comunidade local, da região toda. Um outro fato inédito, 
a rádio comunitária, amadora, até do Rio Grande do Sul é a primeira com 
certeza do Rio Grande do Sul é a primeira comunitária oficial, eu acho que é 
outra conquista muito importante pra nós.

A minha relação com a comunidade foi ampliada quando ocupei um 
cargo público transitório na Prefeitura Municipal de Bagé. Quando através do 
Programa Cidadão Bageense, coordenado pela Profa. Cláudia Corral, foram 
realizadas uma série de ações que beneficiaram a comunidade, principalmen-
te entre os anos de 2010 e 2012, dentre elas cursos profissionalizantes como 
informática básica, realizado no telecentro da comunidade, e o de artesanato 
em lã. 

A rádio foi oficialmente inaugurada no dia 19 de janeiro de 2010, em 
solenidade ocorrida na residência da Irê com presença expressiva de quilom-
bolas. A emissora surgiu partindo da estratégia de ações do Programa Luz Para 
Todos (PLPT) do governo federal, que além de levar energia elétrica para co-
munidades distantes, oportunizou também acesso à internet e à radiodifusão. 
Participaram representantes da Eletrosul, PLPT, prefeitura de Bagé e outras 
instituições.
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Ourique 

Tinha rádio, mas era à pilha, tinha, mas escutavam em alguns horá-
rios, não tinham dinheiro para tá sustentando as pilhas. Até tem um livro 
desse senhor […] que os vizinhos se juntavam na casa dele aos domingos para 
ouvir música, escutar as notícias. E com esta luz veio a televisão, o computa-
dor, a internet, isto possibilitou o acesso à informação.

Um movimento fundamental na luta quilombola é, por um lado, o re-
conhecimento do direito ao território, ao ser no espaço em que sempre se foi. 
Por outro lado, esse reconhecimento só se dá pelo autorreconhecimento da 
identidade quilombola. Essa é uma identidade que foi por muito tempo nega-
da aos descendentes de escravos e que precisou ser reconhecida pelos próprios 
quilombolas, identidade esta que está em construção.

Leomar

Bem a comunidade foi descoberta pelo movimento negro de Bagé junto 
com a igreja católica, secretaria, prefeito e a Emater fizeram um grupo lá de 
ação… a partir daí vieram a campo conhecer, entrevistar, ouvir as pessoas, 
os moradores e aí deu início a uma longa caminhada que vemos até hoje, 
de começo foi feito vários encontros regionais, locais e regionais e a gente se 
descobriu que era uma comunidade quilombola, que até então não sabia nem 
o significado da palavra quilombola e também não tinha certeza de ser des-
cendente de escravo.

Junto com o reconhecimento da identidade quilombola da comunidade, 
veio a certeza de que muita luta estava por vir e que era necessário organizar o 
coletivo, no amparo das políticas públicas, foi quando foi formada a associação 
da comunidade como pessoa jurídica de direito.

Vanderlei, 48 anos

Baseado em leis que nos apoiam a gente começou a trabalhar nessas 
questões quilombolas, fundar a associação, fundar a entidade […] Quando 
fundou a associação foi várias reuniões, vários eventos, onde a gente ficou 
sabendo que tinha esses direitos […] Depois da liberação da escravização até 
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hoje o pessoal ainda padece, libertaram botaram pra estrada, mas nunca nem 
um governo até hoje amparo, nunca um governo deu como deu para vários 
empresários fortunas e fortunas, mas pra esse pessoal que foi do tempo da 
escravização foram pra estrada e tiveram que se acomodar nos matos, nas 
estradas, cantos, porque até hoje, eu brinco na rádio, tô apresentando progra-
ma na rádio sobre significado de rincões […] rincões é quando embretavam 
totalmente ali, o que sobrou é os rincões pro pobreril morar e hoje a maioria 
dos nossos pobres moram em rincões e ali a anos sem consegui se expandir e 
viver oprimido como nós sempre vivemos e as vezes o muito que a gente acaba 
ficando com pouco porque as malandragem sempre estão na nossa volta pra 
nos tirar o pouco que a gente tem. Sempre vi o meu avô, o meu pai comentar 
que não tinham como resgatar, como reagir e hoje graças a Deus amparados 
por as leis que foram feitas a gente aí foi trabalhando tentando resgatar um 
pouco de nossa história.

Os saberes identificados nas narrativas dos participantes quilombolas 
são saberes de luta para que a comunidade tivesse acesso aos direitos enuncia-
dos nas políticas públicas para as sociedades tradicionais e, sobretudo, à exis-
tência, em um espaço que, embora reconhecidamente quilombola, não seria 
quilombola sem resistência. Esses saberes podem ser denominados de Saberes 
de Resistência, pois a prática de (re)contá-los foi essencial para a preservação 
da comunidade. Saberes de resistência são:

movimentos de ensino-aprendizagem em processos de luta e defesa de 
direitos fundamentais para sobrevivência física, cultural e patrimonial 
de perspectiva não formal, construídos através das experiências sociais e 
culturais resultantes do processo de organização comunitária, não obe-
decendo a normatividade curricular e organizacional, mas valorizando 
a memória coletiva sobre a constituição das identidades e pertencimen-
tos dos sujeitos no seu contexto sócio-histórico e cultural. (JACINTO, 
2019, p. 101). 

Nesse contexto de resistências necessárias, “luta” era a palavra de 
comando.

Lê, 48 anos

Nosso histórico de luta […] é baseado que eu vejo assim na nossa his-
tória, na nossa história de vida, baseado na história de nossos antepassados 
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que viveram aqui perderam muita coisa […] baseado no resgate de áreas que 
perdemos, eu vejo baseado nisso aí, nosso pivô principal é as terras perdidas, o 
direito à terra, o direito às políticas sociais e direito a todos.

E a luta se deu inclusive dentro da própria comunidade, pois nem todos 
os descendentes de escravos assumiram sua nova identidade. O reconheci-
mento da comunidade enquanto quilombo foi um processo moroso e de mui-
tas oposições internas e externas.

Flávio, 53 anos

[…] então a briga ficou mais, mais no jurídico e local, local porque os 
que se sentiram incomodados são os detentores do poder de barganha com 
alguns postos de emprego, que na verdade eu chamo, eu digo sempre, barga-
nham por migalhas tem mínimo, pouquíssimos postos de trabalho e isso eles 
usam contra o povo, usaram na época, não se sei ainda continuam, hoje não 
moro mais na comunidade. Mas até hoje se sente a pressão, muita gente acha 
que ser quilombola é feio, outros acham que ser quilombola é orgulho, que é 
o meu caso.

Nesse contexto, os quilombolas foram alvo de tentativas de novos pro-
cessos de exclusão, uma vez que o seu direito sobre a terra foi ameaçado por 
ruralistas locais.

Ourique

O campinho, queriam nos tirar daqui, ou dar um pedacinho em volta 
só do rancho, por isso agradeço os quilombolas, os presidentes assim dos qui-
lombos que estão ativo, os chefes como você mesmo, que dizem, como você 
mesmo que trabalham. Agradeço tudo, tudo, muito o senhor lá de cima e os 
senhores daqui da terra também. Eu estou aqui ainda pra receber muita coisa 
se for possível e receber as pessoas que vem na casinha da gente com agrado, 
com alegria. Esse é o meu jeito e será sempre.

A luta não foi simples e saberes de resistência foram a arma utilizada 
por quilombolas, quando em 2010 aconteceu o cerco ao quilombo de Palmas.
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Dona Lia, 74 anos

A Eliege, minha nora mais velha, lutou muito pela comunidade, ajudou 
muito a luta é uma guerreira também bah a gente sofreu muito a gente teve 
ataque dos produtores ali na chegada, a gente lutou, lutou, lutou e graças a 
Deus parece que vencemos a gente não abai… abaixou a cabeça pra eles. […] 
É eles atacaram porque eles não queriam, por causa das terras começaram a 
conversar que os meus filhos iam trazer gente de fora pra cá, eles acamparam 
na chegada ali da nossa saída, não podia nem sair, não saía e nem chega-
va ninguém ficavam em cima da campada. Daí veio o padre aqui, o padre 
conseguiu a passar e quando veio o Incra aqui pra conversar com os guris e 
eles tavam de reunião lá mais adiante da esquina, e eles vieram todo mundo 
chegaram do armazém do Vanderlei, que é meu filho, eles vieram pra atacar, 
não deixar o Incra entrar.

Com o apoio das políticas públicas, houve resposta governamental à re-
presália do latifúndio.

Vanderlei

Aí o Incra conversou com eles vocês entendem com quem estão falando? 
E se apresentaram pra eles. Foi uma luta muito pesada, muito sacrificante. A 
gente ficou mais ou menos. O Leomar custou muito a arranjar trabalho por 
causa disso não tinha trabalho pra ele, mas aí ele enfrentou levantou a cabeça 
e começou a procurar trabalho. Veio gente de fora compraram a fazenda e 
deram trabalho pra ele, agora tá melhor. Não tinha esquila, agora tá melhor, 
Graça agora tá melhor.

No passado escravocrata, lutaram pela liberdade e a garantia dos direitos 
básicos; na atualidade, a luta é pelo direito à titulação da terra. A organização 
e o cooperativismo se constituíram como saberes compartilhados na execução 
de um modus operandi concreto, que propiciou formas de resistência e apren-
dizados que foram sendo construídos, reafirmando suas visões de mundo e as 
formas de relacionamento e inter-relacionamento que formaram a comuni-
dade. Na contemporaneidade, a luta é travada em função de se libertarem do 
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cativeiro num mundo que dizem que não lhes pertence, mas que as histórias 
vão possibilitar reconstruir, ainda que em conflito, na própria comunidade. 

Vanderlei

E tem mais as terras que eram da família, passadas, que estão nas ter-
ras do quilombo, a gente vai reivindicar essas terras que é dos meus avós, dos 
meus tios, que eles venderam. O meu tio chegava e compravam aquele pedaci-
nho de terra, não tinha aposentadoria. Daí depois as pessoas ficavam velhas e 
davam mantimentos com direito a pegar a terra das pessoas. Aí veio a lei que o 
governo negocia as terras, os produtores não aceitam isso, que é difícil eles não 
reconhecem compraram sem papel e eles não tão querendo, é isso que tenho 
medo. […] O meu sentimento é que tem muita gente, que nos abandonaram 
da família mesmo, os meus irmãos. Fizeram conversa, reunião uns se afasta-
ram dos outros, não querem nem saber, não acreditam esse é o meu sofrimen-
to. São registrados como quilombola e agora não querem mais ser quilombola, 
tem medo, eles pouco entendem e tem medo deles participarem da luta.

Mas a comunidade não é ingênua e sabe quais são seus direitos, reco-
nhece as estratégias para dividir seu coletivo e reduzir sua força. É desse reco-
nhecimento que a força ressurge.

Eliege

A outra questão que me deixou muito, muito, muito chateada mesmo 
foi a questão do povo negro, apesar do povo negro devo entender o lado deles, 
eu entendo, convivi ali eu conheço, mas o povo negro naquela comunidade eles 
se dividiram, claro foi uma estratégia do lado contrário, uma estratégia dos 
fazendeiros mais claramente que dividiram para enfraquecer foi uma tática 
utilizada nas guerras europeias, mas que esse povo não entende, esse povo 
não tem cultura escolaridade, eles não entendem eles não estudaram histó-
ria. Quando tu fala parece um conto da carochinha, poucos acreditam e eles 
conseguiram êxito levando um monte, quase um terço da comunidade pro 
lado deles lá, que hoje são antagonistas dentro da própria comunidade, um 
povo que tem o seu direito garantido por lei, e ao mesmo tempo repudia este 
direito e se antagonizam com os próprios, os próprios outros negros que estão 
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querendo esse direito e defendendo esse direito, isso cria um antagonismo, cria 
um desrespeito absoluto […].

E esse lugar, que conta uma história de lutas passadas e futuras, confir-
ma um pertencimento do qual não se vai mais abrir mão.

Alcíbio

Pelo o que era antes temo num mar de rosas, dá pra dizer temo num 
mar de rosas, tudo mudou, vem mudando pra melhor, não tinha estrada, a 
gente só saía e entrava lá no rincão quem morava lá e sabia, só passava lá a 
pé ou a cavalo, não tinha como chegar nem um trator, se tivesse que chegar. 
Se adoecia uma pessoa, a pessoa falava com quem tivesse carro um conhecido, 
dava pra chegar o máximo, talvez uns três quilômetros, a pessoa que tivesse 
meia ruím, cansei de tirar a Onélia em cima de uma porta, padiola, dois na 
frente colocava umas travessa atrás, quatro pessoas, dois agarrando atrás, dois 
agarrando na frente até chegar o local onde estivesse o carro. A minha filha 
mais velha foi picada de cobra, de cruzeira quando era pequena no rio e aí eu 
tinha uns colega meu que tavam com o carro cá do cerro da porteira preta e o 
outro tava lá perto do potreiro […] de lá até as casa tiramo em cima de uma 
porta até chegar na camionete e leva pra Bagé.

Esse mesmo lugar, a comunidade quilombola de Palmas, é lugar de 
transmitir saberes por gerações e de fortalecer o vínculo comunitário pela luta 
e pela reflexão sobre o que representa a zona rural no mundo de hoje. 

Flávio

Se machucava e curava no barro, machuca um pé se curava no barro. 
O remédio que se tinha era toicinho de porco e álcool pra curativo, andava de 
pé no chão calçado quase não se tinha […] As estâncias que trabalhavam com 
seis, sete peões hoje trabalha o dono e um peão, a falta de trabalho na campa-
nha é muito grande falta muito investimento na zona rural e sem a zona rural 
a cidade não sobrevive.
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Um lugar que tem a força dos que vieram antes, de quem está e de quem 
virá. A força para a luta, a resistência vem dos saberes históricos que não estão 
escritos na história oficial, e que aqui queremos registrar.

Leomar

Olha esqueci uma coisa, até espiritual. Sinto uma força, algo, uma coi-
sa, extra, sei lá, sobrenatural, uma força sobrenatural que bota a gente no 
lugar certo na hora certa para fazer a coisa certa, então com certeza nossos 
ancestrais lá em cima olhando a gente fazer, iluminando, nos dando força, nos 
dando garra pra continuar a luta coisa que eles não tiveram oportunidade de 
fazer, hoje nós tamo conseguindo fazer. Graças a Deus, até agora, eu me con-
sidero um vencedor junto com a minha comunidade, já é vencedora e muito 
vencedora.

2. O que aprendemos com a comunidade de Palmas

Para que alguém possa ensinar, é necessário, da outra parte, uma pré-
-disposição para aprender. As narrativas que aqui trouxemos foram genero-
samente compartilhadas conosco por quilombolas da comunidade de Palmas 
que, talvez sem ter a dimensão de que queríamos aprender, nos ensinaram tan-
to. Ensinaram para quem há muito tempo convivia com a comunidade devido 
às ações do movimento negro; ensinaram para quem não tinha conhecimento 
algum sobre o significado de ser quilombola. Uma identidade forjada na luta, 
construída e reconstruída por narrativas, como esta da matriarca dos quilom-
bos, com a qual damos um acabamento provisório às histórias que constituem 
pertencimentos quilombolas no sul do Brasil.

Dona Lia

Minha mãe nos criou, e eu tenho onze irmãos, todos aqui trabalhando, 
lavando pra fora, meu pai no serviço braçal. Minha mãe sempre me contava 
que a luta dela foi aqui também, se criaram todos aqui e ela morreu com 96 
anos, antes perdi o meu pai com oitenta anos, todos lutando, trabalhando. 
Criei meus filhos todos trabalhando […] O meu pai contava que o pai deles 
criou eles aqui trabalhando, lutando, a nossa campanha aqui é muito maravi-
lhosa, hoje é uma comunidade quilombola, bastante gente.
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Figura 2 – Dona Lia, em Palmas, no dia da entrevista (2018).  

 
Fonte: Clara Dornelles, acervo Pessoal.
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A casa e suas memórias:  
a dança das vozes, em vida e morte 

Renata Ávila Troca

1. O início, ou a dança

Quando se morre pela primeira vez sob o efeito da yãkõana, os xapiri 
que vieram fazer sua dança de apresentação para nós ainda não têm casa onde 
possam se instalar. Depois de terem cantado e dançado por muito tempo, fi-
cam de pé, ou agachados, pensando: 

Hou! Se este lugar continuar vazio, se não houver habitação para rece-
ber-nos, não ficaremos aqui!” Por isso, nossos xamãs mais velhos fazem 
dançar em primeiro lugar os xapiri que vêm abrir a clareira onde será 
erguida a casa dos espíritos do iniciando. […] Todos estes primeiros 
espíritos se sucedem assim, dançando de modo desajeitado, um após o 
outro, em grande número. Acotovelam-se e atropelam-se numa gran-
de confusão. Não possuem verdadeiros cantos, só têm língua de fan-
tasmas. Não conhecem as verdadeiras palavras da floresta, pois estão 
próximas demais dela. Esses primeiros xapiri vêm apenas preparar o 
terreno para a nova casa de espíritos a ser edificada. Por isso, assim que 
termina sua dança de apresentação, desaparecem logo nas alturas do 
céu. […] Depois, conforme vamos ficando mais velhos, os xapiri con-
tinuam vindo, cada vez em maior número, para nossas casas de espíri-
tos. Nas dos xamãs mais antigos, chegam a descer sozinhos, enquanto 
eles dormem, depois de terem bebido yãkõana durante o dia. Vêm para 
dançar por conta própria, só porque sentem saudade; já não precisam 
ser chamados. São espíritos desconhecidos, vindos de muito longe, que 
grandes xamãs mortos fizeram dançar antigamente. Os xamãs de hoje 
os recebem em suas casas de espíritos e os fazem dançar de novo, como 
haviam feito seus pais e avos antes deles. É assim que, desde o primeiro 
tempo, os xapiri nunca pararam de vir para perto de nós. (KOPENAWA; 
ALBERT, 2015, p. 157; p. 173). 

Assim como na dança iniciática dos Xapiri, as palavras faladas próxi-
mas demais da escrita não podem ser traduzidas ao “pé da letra”, já que são 
indecifráveis. A língua dos fantasmas que edificam as casas de Dona Enilda e 
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Dona Sirley é o que este artigo se propõe a apresentar. Proponho essa leitura 
por concordar com Gaston Bachelard quando explica que há sentido em dizer 
que se lê uma casa, já que casa é diagrama de psicologia que guia os escritores 
e os poetas na análise da intimidade. Ela pertence à imaginação do repouso. 
(BACHELARD, 1993). Dessa forma, tentarei aproximar os passos de dança 
– as voltinhas – da dona Enilda na terreira de Umbanda e os carnavais que 
constroem o ser de dona Sirley – que compõem a habitação dessas narradoras. 
Inicialmente, no entanto, é preciso lembrar com Certeau (2008) que, seja qual 
for, a “trajetória” evoca um movimento, mas resulta ainda em uma projeção so-
bre um plano, de uma redução. Trata-se de uma transcrição. “[…] Uma linha 
reversível (que se pode ler nos dois sentidos) dá lugar a uma série temporaria-
mente irreversível; um traço, a atos” (CERTEAU, 2008, p. 46). A trajetória que 
aqui se seguirá é filtrada da casa ao universo (BACHELARD, 1993) de cada 
um dos envolvidos neste estudo. Enquanto o geógrafo Milton Santos afirma 
que “cada lugar é, à sua maneira, o mundo” (SANTOS, 2014, p. 314), Bachelard 
enfatiza que “a casa é o nosso canto no mundo” (BACHELARD, 1993, p. 24). 
E Certeau complementará: “o bairro constitui o termo médio de uma dialé-
tica existencial entre o dentro e o fora” (CERTEAU, 1996, p. 42). Parte-se do 
interno ao externo, ou ao contrário; uma vez que não importa a ordem que se 
apresenta, mas o encontro das duas dimensões.

Na vida, os horizontes mudam mesmo sem nos darmos conta do tra-
çado que estamos deixando como marcas. Eu era a chefe de meu trilhar. 
Escolheria o trajeto que essas linhas deveriam percorrer. Porém, o chefe deve 
sempre submeter-se ao que o caçador oferece. Afinal, não é ele que organiza o 
seguir em frente? Meu encontro com essas senhoras ocorreu de forma natural 
e espontânea, e controversa ao passo que eu imaginava estar dando. 

2. O meio, ou a casa

Dona Sirley e dona Enilda, as duas senhoras que escolhi aproximar atra-
vés de suas narrativas por se assemelharem tanto em suas diferenças. Quer di-
zer, Dona Sirley, mulher negra, de oitenta anos, viúva, mãe de dois filhos, teve a 
vida modificada quando, em 2007, foi contemplada com o Prêmio – oferecido 
pelo Ministério da Cultura – de Mestre Griô. A partir daí, sua vida e memória 
passam a ter como horizonte a sociedade, a rua, o lado de fora do portão. Do 
lado de dentro, está dona Enilda, também mulher negra, idosa, solteira, sem 
filhos. Benzedeira da Umbanda, ressalta ser filha de Oxum, Orixá que remete 
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à beleza, talvez isso explique sua vaidade e o motivo de não querer revelar sua 
idade. 

Dona Enilda é moradora do mesmo bairro que eu, Vila da Quinta (Rio 
Grande/RS), e por meu pai ter um comércio, somos uma família conhecida na 
comunidade. Ela é cliente dele há muitos anos, por isso me conhece desde a 
infância. 

Certo dia, quando adolescente, eu estava ajudando a abastecer as pra-
teleiras do mercado, e ela chegou perto de mim (nossas conversas até então 
eram sempre de superficial simpatia “Oi, tudo bem?, Tchau”). Eu estava numa 
escada, ela pediu para eu descer e me disse assim: “Olha, eu não sou de me me-
ter na vida dos outros, mas recebi uma mensagem que preciso te passar. Esse 
rapaz com quem tu tá namorando não tem interesse em ti não, tu tá valori-
zando mais que ele merece”1, e sorrindo, foi embora. Eu fiquei ali, segurando a 
escada, boquiaberta, porque já conhecia a benzedeira mística e silenciosa que 
ela era, mas nunca tinha tido um contato tão imediato quanto este. No mesmo 
dia, liguei para o rapaz (que era impossível de ela conhecer, pois era de uma 
cidade e cultura diferentes) e disse que não iria mais procurá-lo, mas que espe-
raria por ele quando ELE tivesse saudades. Bom, se ainda estivesse esperando 
por ele, seria mais uma frustrada abandonada ao telefone. 

Desde então (isso deve ter se passado cerca de 25 anos atrás, mais ou 
menos), comecei a frequentar a casa dela, pedindo conselhos e benzeduras. 
Sempre com carinho, atenção, amizade e certo afastamento. Talvez até por 
medo do enigmatismo e misticismo que ela carrega no olhar. Nunca soube 
como me aproximar mais intimamente desta protetora espiritual que ganhei e 
que sempre me protege dos perigos que prevê. 

Dona Sirley cruzou a minha encruzilhada de boas vibrações no XXI 
Acampamento de Cultura Afro, que ocorre anualmente em São Lourenço do 
Sul (SLS/RS). Não foi muito difícil falar com ela, porque é uma tagarela de mão 
cheia e tem paixão por quem a quer ouvir. A partir daquele evento, de 2014, 
tive a certeza de que trabalharia com ela, em forma de pesquisa na oralidade. 

Para o projeto que oficializou minha entrada no doutorado, estabeleci 
a relação de dona Sirley como quilombola, e meu foco seria a personalidade 
do quilombo no RS, e ela como quilombola urbana. Mas também não coube 
nesta pesquisa. Esta senhora das mãos de seda amarrou o sopro das vozes den-
tro do cesto de adivinhação e inventou o mundo a partir das relações entre os 

1  Nota: Esta e outras falas encontradas aos longo do texto são recuperadas pela memória que 
a autora guarda das conversas realizadas nos anos de convívio com Dona Enilda e Dona Sirley, 
mas não correspondem a entrevistas formais para as pesquisas realizadas.
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diferentes sons. Ensinou-me a olhar uma por uma e a cobrir de panos as pala-
vras nuas das histórias (TAVARES, 2004). Fiquei com a dona Sirley nos braços, 
como um tesouro que precisava proteger, mas que não via por onde seguir. 
Sentei-me em meio à negrura do vazio, com o brilho do cesto de adivinhações 
em mãos, e olhei aos céus: “Não há luz/ não há estrelas no céu escuro/Tudo 
na terra é sombra” (NETO, 1974, p. 9). Foi o que o poeta angolano Agostinho 
Neto me fez lembrar. Percebi então que deveria percorrer outros caminhos 
que não olhar o céu. Filha de Oxum, no Candomblé, minha mãe, que tem o 
poder do nascimento (REIS, 2000), fez com que eu conseguisse enxergar, entre 
suas pedras do rio, aquela por onde águas mansas correm tranquilas, junto às 
turbulentas que recebem a queda do que vem do desconhecido com magia e 
encanto. E foi assim, com a abertura do leque de Oxum, que consegui visuali-
zar, em seu espelho, a silenciosa Dona Enilda ao lado da tagarela Dona Sirley. 

Eu já tinha o aceite de dona Sirley para a pesquisa e já tinha feito várias 
gravações de áudio e imagem, em diferentes formas, dela contando sua histó-
ria. O convite à dona Enilda veio da forma mais natural possível. Encontrei-a 
atravessando a rua e disse que queria ir à sua casa conversar, pois queria fazer 
uma pesquisa com sua história de vida. Ela me disse assim: “É tão bom escutar 
os outros, não é? Pode ir lá, sim”.

Engraçado lembrar disso com tanta riqueza de detalhes, exatamente no 
dia em que ela me ligou. (Com a escrita da tese, eu estive afastada de tudo e 
todos e fiquei um tempo sem a procurar). E me disse: “Oi, eu liguei pra Renata 
pra escutar a fala dela”. E riu. Eu não entendia bem o que ela dizia, e mais ela 
ria ao tentar me explicar: “Ué, se eu te liguei é porque quero te escutar, não é?”. 
E ria, ria muito. O Avesso novamente acontece. Agora, quem fala sente falta de 
ouvir. Depois disse que tem pedido aos pais dela dia e noite pela minha saúde 
e que tudo iria acabar bem. Ligou-me para me dar um axé, já que não tenho 
ido lá. Sempre que vou visitá-la, ou ela me benze, ou faz alguma reza, ou me 
presenteia com um banho de ervas para minha proteção. Mas nunca saio de lá 
sem a proteção dela, seja como for. É uma sensação tão estranha, distanciar-
-me para poder chegar perto de minhas narradoras. “Passam por mim/e eu si-
go-as através de mim” (NETO, 1974, p. 3). Um afastamento que traz consigo o 
afeto impregnado de presença. Sábado à noite vi algumas fotos que dona Sirley 
postou nas redes sociais de um evento que estava participando e enviei uma 
mensagem: “Tô morrendo de saudades! Tô na correria, enlouquecida. Mês que 
vem estarei mais folgada e vou te procurar. Grande axé. Beijão da Renata”. E ela 
responde quase que imediatamente: “Abração e beijão. Bom Trabalho. Sirley”. 
Agora relendo para explanar aqui, percebi o distanciamento emocional que a 



285

mensagem de dona Sirley pode acarretar, principalmente depois de ter descri-
to a força e proteção que as conversas com dona Enilda me dão. Mas não. Sei 
que dona Sirley tem tanto carinho e proteção por mim quanto dona Enilda, 
apenas são formas diferentes de entender o meu distanciamento. 

Dona Sirley também está sempre com a agenda cheia, com compromis-
sos que ela jura que nunca mais irá assumir, e que o faz, na próxima oportuni-
dade que surge. Justifica a caminhante-camarão:

Tenho umas regras pra viver, mas de modo geral, a minha própria ca-
minhada não deixa eu ter minhas regras certas. Sobre isso e aquilo. Eu 
criei um ditado pra mim que eu acho muito interessante. Eu vou muito 
à praia, desde muito nova, e nunca cheguei a tá numa praia que eu visse 
camarão chegar, não me lembro, mas eu costumo muito dizer que eu 
sou como o camarão na onda, a onda, quando traz o camarão, leva ele 
pra tudo que é lado. Daqui a pouco pra cá, depois pra lá. Quando vê, 
tá na beira do mar. Não é? Então, eu sou muito camarão. Até tem um 
samba da Elisete de Carvalho que diz: “Camarão que a onda leva, lala-
rilalá…” Então, pra planejar que eu vou aqui e ali, é incrível. E, às vezes, 
eu tô em casa, agora, um dia desses, falando em solidão, eu tava… eu 
consegui ficar um pouco, eu andei saindo um pouco, mas eu tava em 
casa. E meu plano era… nesses dias de carnaval, eu consegui ficar qua-
tro dias em casa sem sair, e eu tava em casa com planos de não sair. Mas 
dai já me ligaram pra eu sair não sei pra que, e eu já saí e mudou toda 
a programação. E, às vezes, eu tô pronta pra sair e “olha, mudou…” Te 
lembra uma vez que eu tava aqui, era algo, uma despedida, que ia ter, 
eu acho… não sei se de alguma oficina que eu tinha… era a oficina de 
inglês. E nós ia indo ali no meio da estrada, e a professora cancelou. E 
aí nós demos volta e fizemos outra programação. Então, eu mesmo não 
confio muito em minhas programações, porque eu acho que tenho sem-
pre um secretário secreto. (risos) que faz a minha programação. Ah, eu 
acho essa variação tão interessante. (Informação verbal).2

Naturalmente associamos a introspecção e o isolamento ao interno; e 
a vida em movimento, a comunicação e o agito ao externo. Dona Sirley, por 
representar aqui a vida social e sua ação como cidadã, está relacionada à rua, 
ao movimento, enquanto dona Enilda, na intimidade de sua fé, está ligada ao 
lar. Porque “a casa abriga o devaneio, a casa protege o sonhador, a casa permite 
sonhar em paz” (BACHELARD, 1993, p. 26). Porém, é necessário frisar que, 
em alguns momentos, um torna-se outro, pois à Dona Enilda é necessário ir 
no “postinho” toda terça-feira, e, à Dona Sirley, há necessidade de voltar ao 

2  Entrevista concedida por Dona Sirley à autora em 19 de fevereiro de 2016.
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aconchego de seu quarto. Dessa forma, o externo toma forma de interno e 
vice-versa. Nesta perspectiva, Certeau diferencia táticas e estratégias. Essas são 
baseadas “no cálculo das relações de forças que se torna possível a partir do 
momento em que um sujeito de querer e poder é isolável de um ambiente” 
(CERTEAU, 2008, p. 46), enquanto que “a tática só tem por lugar o outro” 
(CERTEAU, 2008, p. 46). Assim sendo, estratégia é interna, individual, con-
forme o convívio que o próprio deseja ter com o outro; já a tática, externa, 
só é percebida e realizada através do outro, jamais do eu. “A prática do bairro 
depende de uma tática que tem por lugar apenas o lugar do outro” (CERTEAU, 
1996, p. 45). A relação de pesquisadora e narradoras tem esclarecido muito 
deste pensar, pois eu, pesquisadora, consigo identificar que o “próprio” é uma 
vitória do lugar sobre o tempo. Ao contrário, pelo fato de seu não lugar, a tática 
depende do tempo, “vigiando para ‘captar no voo’ possibilidades de ganho. O 
que ela ganha não o guarda. Tem constantemente que jogar com os aconteci-
mentos para se transformar em ‘ocasiões’” (CERTEAU, 2008, p. 46-47). 

O outro invade a privacidade do próprio em busca de acontecimentos 
que consiga visualizar como ocasião e, desta forma, em pesquisa. O pesquisa-
dor toma o cotidiano natural de um eu – o próprio – e transforma-o em objeto 
de pesquisa, objetivando que a captura do voo seja a mais fidedigna possível, 
tenha o amparo teórico que tiver, a verdade e a intenção que tiver. É sempre 
com base no que buscamos que nós (o outro, o externo, o pesquisador) nos 
infiltramos no território alheio (o eu, o interno, o sujeito de pesquisa). Hoje 
percebo a minha presunção de imaginar chegar à casa de alguém e este alguém 
oferecer exatamente o que peço, sem irradiar o seu eu naquilo que ele próprio 
vivenciou. “Perguntamo-nos: o que foi terá sido mesmo? Os fatos tiveram o 
valor que lhes dá a memória? A memória distante não se lembra deles senão 
dando-lhes um valor, uma auréola de felicidade. Apagado o valor, os fatos já 
não se sustentam” (BACHELARD, 1993, p. 72). Ocorre que revisitar a memó-
ria pode ser uma forma de leitura: ler os arquivos que guardamos daquilo que 
experienciamos em determinada situação – seja ela cotidiana ou não – é digno 
de reinterpretações a cada vez que se retorna àquela lembrança. Como Certeau 
pensa: 

Astúcia, metáfora, combinatória, essa produção é igualmente uma ‘in-
venção’ da memória. Faz das palavras as soluções de histórias mudas. 
O legível se transforma em memorável. […] Essa mutação torna o tex-
to habitável, à maneira de um apartamento alugado. Ela transforma 
a propriedade do outro em lugar tomado de empréstimo, por alguns 
instantes, por um passante. Os locatórios efetuam uma mudança seme-
lhante no apartamento que mobíliam com seus gestos e recordações; os 
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locutores, na língua em que fazem deslizar as mensagens de sua língua 
materna e, pelo sotaque, por ‘rodeios‘ (ou giros) próprios, etc., a sua 
história; os pedestres, nas ruas por onde fazem caminhar as suas flo-
restas de seus desejos e interesses. Da mesma forma, os usuários dos 
códigos sociais os transformam em metáforas e elipses de suas caçadas. 
(CERTEAU, 2008, p. 49). 

Bachelard (1993, p. 64), quando afirma que “a representação de uma 
casa não permite que um sonhador fique indiferente por muito tempo”, dialoga 
com esse olhar hóspede do apartamento de Certeau. Quando visitamos a mo-
radia de alguém, notamos o que nossos ollhos conseguem enxergar a partir da 
mala de experiências e valores (e pré-julgamentos) que fomos acumulando no 
percorrer de nossa trajetória em contato com o que o morador sonhou: 

A ordem e a desordem, o visível e o invisível, a harmonia e as discordân-
cias, a austeridade ou a elegância, o cuidado ou a negligência, o reino de 
convenção, toques de exotismo e mais ainda a maneira de organizar o 
espaço disponível, por exíguo que seja, e de distribuir nele as diferentes 
funções diárias (refeições, toalete, recepção, conversa, estudo, lazer, re-
pouso), tudo já compõe um relato de vida mesmo antes que o dono da 
casa pronuncie a mínima palavra. (CERTEAU, 1996, p. 204). 

Assim ocorre quando se escuta uma narrativa: há uma reinvenção daqui-
lo que de fato ocorreu quando, por influência do outro, o eu lê suas memórias. 
O que será narrado é um filtro do que os sentimentos, sensações, lembranças 
atuais organizam no momento da narrativa, excluindo, de forma involuntária 
– inclusive – cenas e detalhes que poderiam mudar a versão daquele que es-
cuta, pois “habitar é narrativizar” (CERTEAU, 1996, p. 201). A fala é decorada 
conforme o que o ouvinte merece escutar. O filtro de quem está recebendo a 
visita ouvinte remodela sua narrativa na medida em que intimidade, confian-
ça, intencionalidade transformam-no em de casa. Essa proteção e cautela em 
relação às memórias são fundamentais a qualquer um que as narre, pois o que 
está sendo dito será novamente decorado, já que, nesse momento, também fará 
parte da morada de quem escutou e, como o passante de Certeau, mobilia a 
sua interpretação do que acabou de habitar. “Se a casa é um valor vivo, é preci-
so que ela integre uma irrealidade. É preciso que todos os valores tremam. Um 
valor que não treme é um valor morto” (BACHELARD, 1993, p. 73). Tremer 
as imagens de um fato memorialístico de maneira alguma desvaloriza o novo 
texto que acaba de ser criado. Ao contrário, faz com que ele permaneça vivo, 
adaptando-se ao novo espaço que acaba de habitar. Uma vez que “a conversa é 
um efeito provisório e coletivo de competências na arte de manipular ‘lugares 
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comuns’ e jogar com o inevitável dos acontecimentos para torná-los ‘habitá-
veis’” (CERTEAU, 2008, p. 50), habitar o novo espaço é também proteger-se. 
“O abrigo é fortificante” (BACHELARD, 1993, p. 66). Reinventar a habitação é 
simplificar o que se consegue interpretar. É filtrar o que se deseja ver e ouvir, é 
doutrinar a visão como pesquisador para que a coerência seja uma janela aber-
ta que permita a aproximação e ao mesmo tempo a distância do mundo alheio. 
“[…] a força de olhar que a janelinha tem. E vejam! Quando digo sinceramente 
a imagem, eis que sinto necessidade de sublinhá-la. Sublinhar não será gravar 
escrevendo?” (BACHELARD, 1993, p. 66, grifos do autor). 

As histórias de Dona Sirley sempre me emocionaram muito, no entanto, 
eu não me reconhecia como pesquisadora nelas. Foi quando me dei conta de 
que, desde a infância, tinha um tesouro ao meu lado. Dona Enilda fez parte de 
minha constituição como pessoa. Viu-me crescer, aconselhando-me, mesmo 
sem eu a conhecer como conheço hoje, e orientando meus passos. Foi assim 
que surgiu a ideia de aproximar suas narrativas das de Dona Sirley com a temá-
tica do público e privado “ocasionada” pelo espaço da casa, já que “ela é cela e é 
mundo” (BACHELARD, 1993, p. 66). E ufa… a harmonia foi colocada. 

Onde está o peso maior do estar-aí, no estar ou no aí? No aí – que seria 
melhor chamar de aqui – é necessário em primeira instância procurar o 
meu ser? Ou então, no meu ser vou encontrar primeiro a certeza de mi-
nha fixação num aí? Seja como for, um dos termos enfraquece o outro. 
(BACHELARD, 1993, p. 169). 

Caminhar é comunicar. Estar-se é comunicar. Cá, lá, aí, aqui, advérbios 
que intensificam a força do mover-se. Vejo nas linhas de Certeau mais um 
caminho a percorrer. “O ato de caminhar está para o sistema urbano como a 
enunciação (o speech act) está para a língua ou para os enunciados proferidos. 
Vendo as coisas no nível mais elementar, ele tem, com efeito, uma tríplice fun-
ção ‘enunciativa’” (CERTEAU, 2008, p. 177). É um processo de apropriação do 
sistema topográfico pelo pedestre (assim como o locutor se apropria e assume 
a língua); a realização espacial do lugar (assim como o ato da palavra é uma 
realização sonora da língua); enfim, implica relações entre posições diferencia-
das, ou seja, “contratos” pragmáticos sob a forma de movimentos (assim como 
a enunciação verbal é “alocução” – coloca o outro em face do locutor e põe 
em jogo contratos entre colocutores –). O ato de caminhar parece, portanto, 
encontrar uma primeira definição como espaço de enunciação (CERTEAU, 
2008). O movimento feito ao caminhar com direção a um desses advérbios 
de lugar escreve o lugar de enunciação do caminhante. As narradoras, ao 



289

caminharem, encontram-se no espaço enunciativo que criaram, ao mesmo 
tempo em que dele se afastam, pois “a casa e o universo não são simplesmente 
dois espaços justapostos. No reino da imaginação, ambas se atiram reciproca-
mente em devaneios opostos” (BACHELARD, 1993, p. 59). O aquém e o além 
repetem surdamente a dialética do interior e do exterior: 

Tudo se desenha, mesmo o infinito. Queremos fixar o ser e, ao fixá-lo, 
queremos transcender todas as situações para dar uma situação a todas 
as situações. Confrontamos então o ser do homem com o ser do mundo, 
como se tocássemos facilmente as primitividades. Fazemos passar para 
o nível do absurdo a dialética do aqui e do ali. Atribuímos a esses pobres 
advérbios de lugar poderes de determinação ontológica mal controlada. 
(BACHELARD, 1993, p. 216).

A primeira casa que nos abriga é composta mais de sonhos e imagina-
ção do que de estrutura física propriamente dita. Nossos olhos de criança veem 
um espaço completo de vida e poesia onde andarmos, porque a casa é o nosso 
canto do mundo (BACHELARD, 1993). Atualmente moro na casa que era de 
meus avós, e nela há um corredor com média de cinco metros que percorre do 
início ao final da casa. Lembro-me, quando criança, de que este corredor era 
imenso e cabia a eternidade nele. Brincávamos de ficar correndo, passando as 
mãos na parede para evidenciar a sua infinitude. Hoje a poesia de meu olhar 
do corredor vive apenas nas lembranças. Percebo-o como um espaço que pre-
cisa de reformas e lamento as marcas de mãos sujas que meu enteado, de oito 
anos, um dia deixou. A escrita deste artigo está me proporcionando perceber 
que a poesia ainda está viva, no entanto, olhos adultos por um tempo não a 
enxergaram. Por isso, meu enteado, mesmo sem saber de minhas brincadeiras 
infantis, as repetiu com a mesma alegria e entusiasmo de um mundo infinito 
dentro de um espaço de 5x1m. Assim entendo que “a casa abriga o devaneio, 
a casa protege o sonhador, a casa permite sonhar em paz. […] Ela [a casa] 
mantém o homem através das tempestades do céu e da vida” (BACHELARD, 
1993, p. 26). Com a continuidade de minhas brincadeiras em outra infância, 
fujo para ela e lá, naquele corredor gigante, me escondo novamente, protegi-
da da tempestade que vier. Por vezes acreditamos conhecer-nos no tempo, ao 
passo que se conhece apenas uma série de fixações nos espaços da estabilidade 
do ser, de um ser que não quer passar no tempo; que, no próprio passado, 
quando sai em busca do tempo perdido, quer “suspender” o voo do tempo. 
Em seus mil alvéolos, o espaço retém o tempo comprimido. É essa a função do 
espaço. “Aqui o espaço é tudo, pois o tempo já não anima a memória. A memó-
ria – coisa estranha! – não registra a duração concreta” (BACHELARD, 1993, 
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p. 26). No entanto, “Localizar uma lembrança no tempo não passa de uma 
preocupação de biógrafo e corresponde praticamente apenas a uma espécie de 
história externa, uma história para uso externo, para ser contada aos outros” 
(BACHELARD, 1993, p. 28-29). 

3. O fim, ou a palavra que age sobre a morte

O avesso, por vezes, pode parecer o contrário de dois lados; no entanto, 
se bem observado, perceberemos que é, na verdade, a complementação de um 
lado no outro. Assim sendo, dois diferentes são necessários para que possam 
existir as semelhanças e distâncias que enriquecem os caminhos e limites a 
quem possa cozer cores e memórias. 

Esse artigo carrega em suas entranhas dor e saudade. Ambas narradoras 
deixaram esse mundo ano passado, 2020. E suas mortes me aproximam sem-
pre da pesquisa e escrita que construímos juntas.

Dona Sirley, a da rua, a carnavalesca, a festeira, a do samba, a do coletivo 
e social partiu sozinha, em casa, vítima de um infarto fulminante. Fico imagi-
nando que deve ter sido de tanto dançar. 

Dona Enilda, a da casa, sofreu um derrame, e a trouxe para minha casa, 
onde, com a ajuda de uma amiga, cuidamos dela por cerca de um mês. Não 
conseguia se movimentar sozinha, nem falar, mas seus olhos e sorrisos traziam 
a angústia de quem, por mais que se sentisse feliz em estar sob nossos cuida-
dos, sentia-se triste por estar longe de sua casa. Nos deixou quando teve outra 
crise e tivemos que hospitalizá-la. Longe de tudo e todos que a queriam bem, 
em um espaço público e sem o aconchego de seu lar. 

A prosa não é uma dança. Ela anda. É pelo caminhar ou andar que re-
conhecemos sua raça, esse equilíbrio próprio do indígena cuja cabeça 
carrega fardos. […] Além das palavras significarem, elas gozam de uma 
virtude mágica, de um poder de encantamento, de uma faculdade de 
hipnose, de um fluido que atua fora do sentido que elas possuem. Mas ele 
atua somente quando agrupamos as palavras e para de atuar se o grupo 
formado for apenas verbal. O ato de escrever encontra-se, então, ligado 
a exigências: intrigar, expressar, enfeitiçar. Fascinação que ninguém nos 
ensina, já que é a nossa e que seja importante que a cadeia de palavras se 
pareça conosco para poder agir. Em suma, as palavras nos substituem e 
devem suprir a ausência dos nossos olhares, dos nossos gestos, do nosso 
caminhar. Logo, elas só podem agir sobre as pessoas permeáveis a essas 
coisas. Para os outros, é letra morta e assim continuará, longe de nós e 
depois da nossa morte. (COCTEAU, 2015, p. 152-154).
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O avesso, às vezes, pode ser também o nosso lugar. Encontro-me, então, 
no encontro dessas vozes que criaram sentido através de minhas palavras e 
emoções. E, claro, palavras que vêm da memória são cheias de riquezas e sen-
sações, que levam seus ouvintes a lugares, cenas; recriações daquilo que está 
sendo contado, e assim é revivido novamente, por quem conta e por quem 
escuta. Esse é o meu consolo: saber que, porque a palavra é vida e segue mes-
mo após a nossa partida, este trabalho não tem apenas um intuito intelectual 
e acadêmico, mas de continuidade e resistência através da poética, da poética 
que vem das vozes. 
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Dizer de paisagens… de pessoas… de histórias… de vozes

Laura Regina dos Santos Dela Valle

O poeta acorda,
possui-se do que vê.

Ruy Duarte de Carvalho 

O primado do “dizer” é a palavra, mas ela precisa vir acompanhada de 
significado. Ou seja, o “dizer” precisa do “viver”, da experiência vivida ou das 
memórias reinventadas dessa experiência. De acordo com Laura Cavalcante 
Padilha, “o ato do dizer se fez, portanto, um gesto não gratuito na vasta territo-
rialidade africana e na angolana em particular, adquirindo um especial matiz 
entre os sujeitos comunitários, pois tudo, durante séculos, emanou da palavra 
dita” (PADILHA, 2007, p. 36).

A obra de Ruy Duarte de Carvalho é voltada para o “dizer”, ele usa e 
abusa desse termo: “Há uma qualidade, uma espécie de livro, dizem, que afinal 
acaba por revelar o verdadeiro móbil que leva alguém a escrever e a querer 
publicar” (CARVALHO, 2005, p. 11, grifo meu). Mesmo quando ele, ainda 
no início da obra As paisagens propícias (2005), tenta justificar a razão da es-
crita do livro, encontra no dito popular o impulso necessário para seguir seu 
objetivo. 

Além disso, enfatiza sua real intenção: “Que autor, de facto, não terá so-
nhado escrever um livro que seja quem for o venha abrir numa hora qualquer 
para encontrar aí uma cumplicidade que talvez nem sempre lhe tenha assistido 
ao longo do seu próprio destino” (CARVALHO, 2005, p. 11). Percebemos a 
preocupação do autor com a recepção do livro, e esse diálogo com o seu pú-
blico leitor evidencia o distanciamento do caráter antropológico em sua obra 
– menos marcada em seu primeiro romance Vou lá visitar pastores (2000). A 
partir de Os papéis do Inglês (2007), é possível perceber a intencionalidade 
literária de Ruy Duarte. 

O projeto literário do autor iniciou-se de modo mais evidente na última 
obra mencionada acima, e teve como mote a busca por uns papéis que teriam 
pertencido a um Inglês. Este foi protagonista de uma história, contada por um 
antigo oficial da reserva portuguesa (Henrique Galvão). No segundo livro, As 
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Paisagens Propícias, prossegue a busca desses papéis, pois o final do primeiro 
livro deu margem para que a busca continuasse.

Esse romance não teve segunda edição, encontrando-se totalmente es-
gotado há anos. Em um primeiro momento, buscaremos evidenciar a voz do 
protagonista Severo, personagem que tece seu próprio enredo. Ainda, analisa-
remos o papel da paisagem como espaço de autocolocação e autorepresentação.

1. Vamos ao branco da Namíbia…

O segundo livro da Trilogia Os filhos de Próspero possui uma natureza 
intencionalmente elaborada, fruto de um projeto literário notadamente mais 
amadurecido. Ruy Duarte de Carvalho inova ao cambiar a voz narrativa, pois 
em determinada altura da história cede a narração a SRO (Severo) para que ele 
siga como narrador personagem de sua própria história por meio da escrita de 
e-mails. 

Portador de uma linguagem nada facilitada, influenciada pela antropo-
logia, o romance As Paisagens Propícias exige do leitor muita atenção, já que 
se afasta do modelo estruturalmente convencional. Ao longo das 339 páginas 
divididas em três partes: Livro I – Um branco das Namíbias, Livro II – As 
paisagens Propícias e Livro III – Da ponte-cais de Argel ao Cabo das Agulhas, 
Ruy Duarte apresenta-nos um protagonista que vai crescendo em importância 
à medida que o autor-personagem vai cedendo espaço a ele. Observa-se a re-
fração da intencionalidade do autor, ao apresentar a voz da personagem com 
todo o seu poder de decisão: 

E aqui, então, Severo interrompe o curso do assunto para escrever que 
assim ainda não, assim não é ainda o muito mais claro que precisa de ser 
para não ficar igual ao que mandou antes, novelo de alusões, de frases 
desgarradas. E a partir daqui vai pôr-se a escrever como acha que eu 
escreveria… Sob algumas condições, restrições, maneiras, que me dá, 
mas só revelo uma… (CARVALHO, 2005, p. 226).

O Livro um é uma espécie de biografia de SRO, sob o ponto de vista do 
narrador que conta a história da personagem desde a sua infância. Porém, an-
tes esclarece os motivos que o levaram a procurá-lo, a velha história dos papéis 
do Inglês:

O caso é que se havia um branco da Namíbia a interessar-me assim tan-
to era porque, andando eu então misturado com os tais pastores, os mu-
cubais, tinha vindo a bem dizer ao meu encontro, num local escondido 
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do curso do rio Bero, uma velha mala em folha de flandres que estava 
a sair da herança de um finado ombiadi, tyiveri, primeiro, da linhagem 
hememónica desses pastores dali. Na mala desse finado mais-velho 
Luhuna, pelas voltas que as coisas dão e essas já deram para outra estó-
ria, havia – para além de uns papéis de um inglês e de outros do meu pai, 
e de meia dúzia de esfarrapados livros […] umas folhas de papel que não 
provinham nem do meu pai nem do inglês. Eram os “papéis do branco 
da Namíbia”. (CARVALHO, 2005, p. 19).

O autor-narrador-personagem, como se autodenomina, imbui-se da 
autoridade de contador de histórias, para narrar os feitos de um sujeito em 
particular. O branco da Namíbia despertou sua curiosidade, assim como este 
demonstrou interesse em conhecer Duarte. Observa-se desde o princípio que 
se estabelece uma relação de reciprocidade entre eles. A pluralidade das vozes 
é evidente, apesar de sabermos que o protagonista é um admirador da escrita 
de Ruy Duarte e que se propõe a escrever como ele.

Nesse sentido, a vida do branco da Namíbia passa a nortear os rumos da 
história, a vida contada ora pelo narrador-autor ora pelo próprio protagonista. 
E, apesar de presenciarmos o uso da tecnologia, pois ele segue contando seus 
feitos por e-mails enviados ao autor, a oralidade faz-se presente por meio dos 
acontecimentos e do vivido. Sobre essa questão, elucida Padilha:

O feito vivido – lutas internas, dissenções, genealogias, casamentos in-
tertribais, criações de novos grupos clânicos etc. – nas sociedades afri-
canas não letradas passava a ter estatuto de fato contado e, com isso, 
preenchia-se o vazio lacunar da não escrita e a História se disseminava 
pela voz. […] Tudo dentro do espaço da vida comunitária africana se 
construiu/destruiu, por séculos, pela eficácia da voz que tanto re(in)
staurava o passado quanto impulsionava o presente, como anunciava 
o futuro, antes e depois dos séculos de dominação branco-europeia, 
quando a escrita não era um patrimônio cultural do grupo. (PADILHA, 
2007, p. 36).

O branco da Namíbia, SRO, como era referido, possuía uma fama pe-
culiar, Ruy Duarte logo se deu conta de que precisaria mudar o ambiente da 
busca, caso quisesse saber mais sobre ele. Pois, como menciona Padilha (2007), 
o feito vivido nas sociedades africanas possui outro tipo de conotação, pouco 
registrado na escrita, disseminado pela voz. Então, para conseguir encontrar 
Severo precisou da ajuda de seu fiel escudeiro Paulino: “E daí para a frente 
ia ser com o meu prezado e respeitado, assistente Paulino […]. Levou três 
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meses, a viagem que o Paulino fez à Namíbia. Foi e veio, foi a viagem dele” 
(CARVALHO, 2005, p. 22).

Nesse entrelaçar de histórias e vidas, Paulino sempre tem seu papel, sua 
voz de sujeito africano detentor de uma profunda sabedoria ancestral ressoa 
em todos os livros de Ruy Duarte. Nesse sentido, a relação que se estabelece 
entre eles excede a lógica social hierárquica, prevalecendo o olhar de admira-
ção e respeito. Podemos entender essa abordagem existencial do outro pelo 
olhar de Bakhtin, pois, para ele, “é preciso, em primeiro lugar, não crer ou ter 
esperanças nele, mas aceitá-lo em seus valores; é preciso não estar com ele e 
nele, mas fora dele” (BAKHTIN, 1997, p. 144). Com isso, pode-se inferir a 
importância que o Paulino teve para o andamento da história em curso, pois 
sem ele nada teria acontecido:

Estávamos pois a ir agora ali os dois, o Paulino e eu, porque o exce-
lente ajudante companheiro de viagens e assistente de pesquisas que o 
Paulino era se tinha entretanto desobrigado com sucesso de um pedido 
meu, feito da última vez em que tínhamos estado juntos no Namibe, 
entre o deserto e a serra do planalto da Huíla, junto com pastores que 
lá tem: ir a pé, procurar e localizar um “branco”, na Namíbia… Ora o 
Paulino não só tinha localizado esse “branco da Namíbia”, que afinal 
não era branco, era – e é – mulato claro, como também tinha chegado à 
fala com o próprio e voltado com um recado dele a dizer que o melhor 
mesmo era eu ir até lá. (CARVALHO, 2005, p. 19). 

Assim se inicia a jornada ao encontro do branco, que sequer era branco, 
quando muito mulato. O local do encontro foi Opuho, na casa de SRO: “a pri-
meira coisa que fez foi fazer café numa varanda que dá para as traseiras, nesse 
tipo de casas que é comum ali e atrás tem sempre gente, que vem de longe a 
Opuho” (CARVALHO, 2005, p. 35). Nesse primeiro encontro já percebemos o 
pacto estabelecido entre autor e personagem, pois Ruy Duarte deixa claro que 
Severo está no controle da situação. 

Prevalece a vontade do outro e a sua disposição para que a história siga. 
Tanto que, incialmente, foi à procura do branco da Namíbia em busca dos 
papéis, visto que as pistas1 anteriores remetiam a ele. É possível perceber que 
a curiosidade era mútua, os papéis eram apenas o mote, a moeda de troca; 
tanto que não os entregou logo no primeiro encontro, pois antes havia muita 
história para ser contada: “Nem mesmo cheguei, dessa vez, a sair de Opuho 

1  Junto aos papéis do Inglês e de seu pai, em Os papéis do Inglês, Duarte encontrou os papéis 
do branco da Namíbia.



296

com os papéis que SRO me tinha dito ser a razão para me ter chamado ali” 
(CARVALHO, 2005, p. 37).

A resiliência do autor em relação à personagem/protagonista denota a 
presença de uma linguagem estilisticamente diversificada, plurilíngue, assim 
como afirma Bakhtin:

Na sua massa inicial, essa linguagem é integrada, atraída para uma luta 
de pontos de vista, de avaliações e de acentos, introduzidos pelos perso-
nagens, ela está contaminada pelas suas intenções e estratificações con-
traditórias; por elas estão espalhadas palavras, pequenos termos, defini-
ções e epítetos contaminados por intenções alheias, com as quais o autor 
não se solidariza inteiramente e através das quais ele refrange as suas 
próprias intenções. Percebemos claramente o grau diferente da presença 
do autor e da sua última instância semântica nos diversos momentos da 
sua linguagem. (BAKHTIN, 1993, p. 120).

No momento em que o autor-personagem expõe a sua frustração inter-
na por sair de Opuho sem os papéis que tanto buscava, evidencia-se o pluri-
linguismo expresso pela vontade da personagem, que claramente não é com-
partilhada pelo autor-personagem. Apesar disso, opta por deixar que Severo 
extravase sua subjetividade: “Anotar o que lembro do que SRO me poderá ter 
dito há ano e meio e o que acrescenta depois, nos mails, tendo por certo em 
conta o que em seu entender poderá convir ao curso de uma narrativa que ele 
mesmo é que está a urdir” (CARVALHO, 2005, p. 50).

Desse modo, quando o sujeito narra a si mesmo, busca fixar a lembran-
ça, ao passo que se refaz pelo autoconhecimento e compreensão do passado. 
Ao retornar às origens, Severo procura recuperar seu passado, conforme ex-
plica Duarte:

Tem trechos da memória […] que emergem por vezes de configurações 
muito precisas, de detalhes de paisagem, um reduzido mundo que visi-
tado agora não vai por certo corresponder à imagem que a lembrança 
devolve, vale é a imagem, não há mais nem paisagem nem palavra que a 
traduza ou valha, reproduzida escrita fica informe e vaga, e prepotente, 
mesmo citada ao vivo não envolve o outro, é um terreno por demais 
secreto, e denso. Em tais imagens, porém, é que crepita a chama da lem-
brança, branda memória que vem crestar o que se vive a custo, o medo, a 
devoção, a atração e a fuga, fastio e contenção… apreensão… constran-
gimento alerta… (CARVALHO, 2005, p. 58).

As recordações da infância povoam a memória de SRO à medida que, 
retornando às origens depois de adulto, busca entender sua condição de 
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homem negro: “Severo se terá detido na percepção fugaz da sua diferença e 
ainda assim não era pela cor, era mais claro que muita gente moura, escura, 
que havia por ali, mas pelo cabelo, sim, mais duro que o dos outros, deu-se 
conta então” (CARVALHO, 2005, p. 57).

No capítulo seis, “Gabela”, ocorre o inusitado câmbio vocal, pois narra-
dor-autor e narrador-protagonista intercalam a narração. O nome do capítulo 
justifica-se por ter sido o local de nascimento de SRO, motivo mais do que su-
ficiente para ser o cenário perfeito do único encontro pessoal que chegaram a 
ter em todo o curso da história. Severo estava na Gabela, região do Amboim, a 
realizar trabalhos de agrimensor nas fazendas. Porém, observa-se que o traba-
lho não era o único motivo a conduzi-lo àquelas paragens, já que desconhecia 
suas origens africanas: 

Quando chega à Gabela sabe só que está onde nasceu e onde, em algum 
lugar, há de estar enterrada sua mãe. E se é isso que lhe ocorre, a mãe 
enterrada ali, é porque SRO, ao tempo, se entretanto ouviu alguma coisa 
da vertente africanista da sua família europeia, do seu sangue africano 
não sabe mesmo nada a não ser que era negra, a mãe, e tinha morrido 
menina ainda, para ele nascer. (CARVALHO, 2005, p. 58).

A cumplicidade instaurada entre autor-personagem e narrador-per-
sonagem excede as convenções estruturais da narrativa, o leitor precisa ficar 
muito atento para saber quem está à frente da narração, já que eles cambiam 
a voz sem aviso prévio. Isso nos dá a impressão de que o protagonista é uma 
espécie de alter ego do autor, talvez porque ele não se subjuga, nem se põe em 
condição inferior. Evidência disso é que no dia seguinte ao acontecido no ex-
certo anterior, Severo viajou sem nem avisar Ruy Duarte: 

Quando na manhã seguinte vi que não vinha, como era de costume, fui 
a casa dele. Já o disse atrás: recebeu-me uma jovem senhora, encostada 
à ombreira da porta das traseiras: SRO tinha ido para o mato e era coi-
sa para demorar, ao que lhe parecia, porque tinha levado um atrelado 
cheio de mercadorias. (CARVALHO, 2005, p. 108-109). 

É intrigante como Duarte, embora profundamente desapontado por ter 
que ir embora sem nada do que veio buscar, continuava admirando o des-
prendimento e a personalidade extremamente livre de SRO. Essa condição de 
ver-se no outro diz muito sobre a maneira que escolheu para viver sua vida, ele 
não estava ali experimentando tanta fadiga por acaso. Assim como Severo, ele 
escolheu voltar para a África, escolheu deambular pelo deserto em busca de 
histórias, de vivências com intensidade e essência. 
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A partir desse ponto, Ruy, o autor-personagem, chega a pensar que tudo 
estava perdido, na viagem de retorno com o Paulino, após ter-lhe contado so-
bre o desaparecimento do SRO, tendo que ouvir seu conhecido recurso de 
expressão, abanando a cabeça, “com que sublinha tudo o que para ele não é 
mais que a força das evidências e das circunstâncias – … não vale a pena…” 
(CARVALHO, 2005, p. 111). Ele sabe que o Paulino tem sua razão, mas não 
pode acreditar que chegou até ali para que tudo acabe assim:

Vínhamos agora ali sem eu ter conseguido saber ou obter o que me ti-
nha levado lá. Os papéis que SRO me mandou dizer para os ir lá buscar 
ficavam assim para trás, e ao muito que eu queria saber ele ou não aca-
bou de responder ou acabou por não responder de todo. Como saiu de 
Luanda, e porquê, e como tinha chegado ali? Como tinham aparecido 
papéis seus no meio dos do inglês e do meu pai? E a minha própria es-
tória com SRO estava destinada acabar também assim, desta maneira, 
se entretanto, no espaço de ano e meio, eu não tivesse recebido dois 
e-mails dele, em Luanda. (CARVALHO, 2005, p. 111-112).

O recebimento dos e-mails muda o curso da história, e a paisagem que 
dá origem ao título do livro ganha status de personagem. Isso é perfeitamente 
compreensível se entendemos que naquele meio, homem e natureza vivem em 
perfeita harmonia, parte um do outro. “Os brancos só podem gozar de tal pai-
sagem se tiverem os africanos, com sua cultura, a garantir tal fronteira. Cada 
um do seu lado da civilização e indo à procura, lá, onde o tempo tinha parado, 
do que conviesse ao lado de cá” (CARVALHO, 2005, p. 124).

Mas voltemos ao Branco das Namíbias, a paisagem merece um espa-
ço especial mais a frente. Apenas vale lembrar sua importância porque Ruy 
Duarte questiona-se sobre qual seria a visão desse homem sobre ela, já que:

Tendo transitado da infância para a adolescência, e desta para a situação 
de adulto, em Moçâmedes e a acompanhar o pai com outros caçadores 
e com fiscais de caça pelas estepes e pelas savanas de mutiatis rasteiros 
dessa nossa parte do deserto do Namibe, não poderá deixar de ter sido 
marcado pelo espírito que então animava tais aventureiros, senhores de 
picadas, desvendadores de espaços, padrinhos de toponímias, sempre 
prontos a penetrar dobras inabitadas e inacessíveis dessa geografia que 
cem anos de incidência colonial efectiva não tinham devastado de todo. 
(CARVALHO, 2005, p. 126).

O texto dos e-mails veio responder muitas das questões que o narrador-
-autor ficara se perguntando quando teve seu encontro com SRO interrompi-
do, mas também trouxe outros problemas. Os e-mails não tinham exatamente 
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o formato esperado para esse gênero discursivo, eram cartas: “A primeira delas 
é um interminável mail que depois demorou para mandar porque havia sem-
pre alguma coisa para acrescentar-lhe conforme o que lhe vinha à cabeça e 
nunca estava acabado” (CARVALHO, 2005, p. 138).

O mais interessante das cartas é o modo que o narrador-protagonista se 
apropria do estilo do autor e ainda deixa para ele todo o trabalho de ter que 
lidar com isso: 

É uma torrente de texto todo fragmentado em frases e em períodos que 
se sucedem com suspensões à frente e suspensões atrás (não são reti-
cências como poderia ter aprendido com algum mestre, são suspensões 
feitas com extensões variadas de pontos). (CARVALHO, 2005, p. 138).

O curioso de tudo isso é que não se sabe quem foi o aprendiz dessa 
história, pois o último livro da trilogia, A terceira metade, apresenta em sua es-
trutura narrativa essa extensão variada de pontos. Tal estratégia era usada por 
Duarte nos textos de suas palestras, para indicar pausas, mas nos romances 
limitava-se às reticências. Contudo, após ter de haver-se com isso por causa de 
Severo, também utiliza na estrutura do último livro.

Severo segue contando sua história por meio dos e-mails, apresentan-
do um novo personagem, o K: “……… nunca aprendeu a ler ………crescemos 
muito juntos naquela idade de etoki, que é quando os miúdos adolescentes usam 
uma crista de cabelo, o resto à volta é raspado” (CARVALHO, 2005, p. 141, 
itálico do autor). O autor opta por transcrever na íntegra o texto de SRO, nes-
se primeiro momento. Temos a sensação de que ele quer que o leitor tenha a 
mesma experiência que ele, ao deparar-se com aquela estrutura textual.

SRO narra sua vida como um processo, como se estivesse a tentar enten-
der a si mesmo, pois não se trata de uma sucessão de acontecimentos desprovi-
da de reflexão. À medida que conta, reflete sobre tudo que o levou a ser quem 
é, reflete sobre sua condição de homem africano de fronteira:

SRO, mulato já de si, resultante colonial, portanto, de processos de 
fronteira também, inscrito agora, em absoluto, na configuração de uma 
absoluta no man’s land, destinado pois ao exercício de uma dinâmica 
encapsulada de relações, eis que se vê por fim, assim, homem mesmo 
de fronteira, em condição e glória…….. (CARVALHO, 2005, p. 164).

Isso se revela na maneira poética com que ele fala sobre seu modo de 
estar naquele meio, naquela paisagem: “…………….há viagens de estar a ir e a 
abrir caminho sem se saber ao certo aonde vai dar…….. e a viver, no entretanto 
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…………..” (CARVALHO, 2005, p. 165, itálico do autor). As viagens foram 
muitas, boa parte da história de SRO aconteceu em viagens. Junto com o K 
exerceu os mais variados labores para garantir o sustento, de trabalhos ma-
nuais ao ofício de curandeiro, pois afinal de contas as aflições são sempre as 
mesmas em todo lugar:

Mas onde houvesse gente, obstinava-se Severo, haveria, para tratar, ma-
les de amor, questões, muitas, de ciúme, e de inveja e de ambição, tudo 
o que, pelo mundo, amassa a vida e a faz como ela é, por toda a parte. 
A perenidade e a universalidade de Shakespeare, da tragédia grega e até 
da própria bíblia, pastoril também, faz-se é de quê, afinal, não é mesmo 
das emoções que vive e como as vive toda a gente conforme o lugar onde 
está? (CARVALHO, 2005, p. 180).

A partir do Livro três, após ter já narrado muitas de suas aventuras, 
SRO parece atingir um nível de amadurecimento literário e segurança que lhe 
faz questionar sua própria escrita. Esforça-se por escrever de modo mais li-
near, preocupando-se com a coerência das ideias e fatos narrados. Tanto que 
o autor-personagem afirma ser possível transcrever diretamente. Tais questio-
namentos ocorreram porque, ao pedir um computador portátil emprestado a 
um francês conhecido seu, do lodge do Opuho, viu brilhar uma possível solu-
ção para um problema que sempre lhe incomodava: “o tempo das pausas […] 
quando queria escrever” (CARVALHO, 2005, p. 226).

Diz que um dia lhe disseram, ou leu, ou então inventou, adivinhou, que 
a escrita se terá urdido, desde o princípio e ao longo das eras, a perseguir 
a fixação mais da ideia do que a da fala………… e que ele, nascido mais 
ao menos a meio século em que a literatura universal tanto se esforçou 
por transportar a lógica e a cadência da fala para escrita, e homem mais 
de falas que de escritas, gostaria mas é de escrever em pauta….. o com-
putador, então, veio sugerir-lhe uma modalidade de resolução para este 
aspecto, talvez não menor, do problema: sucessões variáveis de pontos, 
para além das clássicas reticências, conforme a extensão da pausa que 
achasse ter que introduzir na escrita……………….. quer dizer, premir 
a tecla que exprime o ponto até achar que se deteve o justo tempo que 
lhe convém para escrever respirações da fala ……………. ousar assim, 
experimentação sua, arrogante desfaçatez […], debitar palavras mas ao 
jeito da maneira da fala…….fazer intervir na escrita esses silêncios que 
a expressão aciona, singrando sintaxes ………….. (CARVALHO, 2005, 
p. 227).
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Severo reconhece seu nicho na oralidade, mas quer transpor para a 
escrita toda a sua sabedoria. Ele conhece o valor dos saberes orais, contudo, 
tem ciência de que o reconhecimento vem por meio da escrita. Entende que é 
preciso transitar em um mundo que ele abandonou há algum tempo, por isso 
busca suas raízes africanas. Tal como um legítimo escritor, vai amadurecendo 
sua escrita, e, assim, assume seu lugar, inspirado por Ruy Duarte:

Ensaiaria dizer-me assim o que tinha ainda para acrescentar, agora de 
forma a fornecer não uma sucessão de assentos de onde eu extraísse os 
sentidos e as continuidades a que a minha própria subjectividade apon-
tasse, mas um texto seu, em que fosse ele mesmo a assestar sentidos, ar-
riscar desenhos, e o plano, o programa, das exposições e das procedên-
cias, da ordem e da cadeia das alusões e das referências, garantir assim 
a um esboço de escrita, uma leitura conforme ao que, e ao como, queria 
de facto contar……. e por fim para não cair, ou para se vigiar de forma 
a não acabar por se deixar cair, na tenaz tendência de anotar só, em vez 
de escrever, iria ver também se a sua escrita, ao fim e ao cabo, viria a ser, 
modéstia dele, ironiza e sublinha, capaz até de parecer-se à minha … 
Uma pena, portanto! … (CARVALHO, 2005, p. 227-228).

O narrador-autor sensível ao desejo do narrador-protagonista de assu-
mir as rédeas de sua própria história, dá-lhe a função de narrador em primei-
ra pessoa a partir do capítulo vinte e cinco: “vai calar-se, o narrador… e não 
era sem tempo… e bem vistas as coisas seria sempre a hora, agora, de mudar 
de tom… cedo-lhe pois, muito contente, a palavra (ou a fala?… e a voz?…)” 
(CARVALHO, 2005, p. 229). Tal estratégia literária, além do fator social, é a 
essência do plurilinguismo no romance, pois “a pessoa que fala e seu discurso 
constituem o objeto que especifica o romance, criando a originalidade deste 
gênero” (BAKHTIN, 1993, p. 135-136).

Severo, agora narrador, demonstra uma grande desenvoltura ao longo 
de suas narrações, sua história é um misto de acontecimentos reais e inven-
ções: “para falar da Samba assim como foi naquela manhã quando dei encon-
tro na praia com o tal rei, seria inventar uma estória capaz de integrar o que 
lembro de lá” (CARVALHO, 2005, p. 242). Ao dizer de si mesmo, Severo está 
dizendo da vida de todos aqueles que, como ele, estão à mercê de um sistema 
que os ignora e explora, além de negar sua identidade ancestral. Severo fala 
em nome de um povo resistente, que aprendeu a sobreviver e perseguir a vida:

Nos últimos tempos, depois de ter lido o que você andou a escrever 
sobre os mucubais e as sociedades de pastores, porque eu estava a in-
tervir, a actuar, dentro das lógicas, das razões, do quadro de interesses e 
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de rentabilidades que você andou em vão – mesmo tendo horror tam-
bém, nota-se, esteja descansado, a essa das militâncias ambientalistas e 
indigenistas – a tentar fazer ouvir a quem decide de dentro das lógicas, 
das razões, do quadro de interesses e de rentabilidades da ordem insti-
tucionalizada e política e o resto que determina o que se faz e ou não 
se faz, quer se trate de barragens ou do que é tido como certo ou erra-
do, civilizado ou atrasado, correcto ou sem sentido…………. no meu 
caso, e assim sem saber nem ler nem escrever, como se diz, o que me 
aconteceu foi ver-me integrado numa razão e numa maneira que não 
eram à partida de forma nenhuma as minhas, e é a isso que todo antro-
pólogo, segundo consta, aspira……. posso até dizer que foi aí e então 
que me senti mais integrado, menos intruso, ao longo de toda a minha 
vida………… até na escola primária, que fiz ainda em Portugal, mesmo 
antes de dar conta que eu era mulato ainda assim já era intruso por ser o 
único que andava calçado, era filho do morgado da gleba…………. pois 
bem, durante esses anos todos que eu andei metido por esses matos, e 
até agora quando ainda por lá ando, não virei gentio nem me cafrealizei, 
conforme me possa ser um angolano urbano ou um português a dizer, 
nem passei por esses chiliques românticos de antropólogos e de acadé-
micos……. descalcei-me, apenas, para sobreviver, e sobrevivi, ou passei 
a calçar como se calça lá, e para bem calçar tinha as minhas soberbas 
sandálias de pele de rino, prenda de noivado da minha querida esposa 
Beliela… (CARVALHO, 2005, p. 287-288).

Severo escreve como se fosse um alter ego de Ruy Duarte, faz uso repe-
tido de substantivos, para reforçar as ideias e os motivos que o levam a fazer as 
coisas que faz. O teor crítico em relação ao sistema político e à discriminação 
é semelhante: Ruy padece por ser um branco compartilhando espaços e a vida 
com culturas negras, SRO sofre as consequências de não ser nem branco nem 
negro. Nesse sentido, ele solidariza-se com o autor: “somos poetas, aventu-
reiros, com tendência para arrebatamentos e obstinados em relação a certas 
coisas que não mobilizam nem interessam a mais ninguém” (CARVALHO, 
2005, p. 304).

Então ele faz uma longa reflexão sobre as condições do racismo: “jul-
go que sei hoje meia dúzia de coisas sobre racismos” (CARVALHO, 2005, p. 
310). Aponta as duas formas de racismo que reconhece na África, a do branco 
tolerante, que manifesta uma falsa empatia; e aquela em que são os próprios 
negros, seja a nível grupal, nacional, ou outro, a criar distinção. Contudo, há 
ainda um tipo de racismo que, dentre todos, mais lhe causa repulsa e ofende:

É aquela em que manifesta um parceiro seu da sua própria cor, ou raça, 
como testemunho pessoal que exibe e oferece, impõe a outra cor, que 
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está no mando………..e eu não saberei nada de nada………. Sócrates 
é que falava e eu só sei que nada sei……… eu digo como os cépticos, 
nem que nada sei eu sei………… mas acho que não pode mesmo saber 
nada de racismo quem o não tenha sofrido da parte de sujeitos de sua 
própria cor, que visam prestar provas perante uma raça outra, a que do-
mina……. fazem tudo de maneira a que se torne irrefutável a evidência 
de que a cor que têm não pode ser senão um equívoco da natureza, ou 
uma impiedade do destino, porque por dentro a sua cor é outra, é a de 
quem na altura está por cima, dá as cartas, governa, controla as van-
tagens…….. se as coisas entretanto não mudaram não há branco nem 
mulato, no seio do poder, em Angola, ou onde for caso disso, que não se 
veja obrigado, todos os dias e de uma maneira ou de outra, a pedir des-
culpa, de moto-próprio, pela cor que tem……… (CARVALHO, 2005, 
p. 310-311).

A reflexão de Severo acerca da situação pós-independência em Angola 
retrata uma realidade de luta contra um sistema opressor que continua a for-
talecer a segregação e a alienação. Nesse sentido, o pós-colonial configura-se 
uma ilusão, pois, conforme assinala Stuart Hall: “Os momentos de indepen-
dência e pós-colonial, nos quais [as] histórias imperiais continuam a ser viva-
mente retrabalhadas, são necessariamente, portanto, momentos de luta cultu-
ral, de revisão e de reapropriação” (HALL, 2003, p. 34).

SRO revela-se uma figura muito interessante, parece ter uma profunda 
ligação com o autor, não é um africano comum, é um homem do mundo, um 
pensador. Vive a viajar, pinta aquarelas, escreve, usa todo o seu saber para lu-
tar contra a opressão, não se limita, não se adequa, e, acima de tudo, prende a 
atenção do leitor com seus mistérios. Um sujeito assim não parece verossímil; 
mas, se ele existiu, se foi uma invenção do autor, pouco importa, pois ele repre-
sentou com excelência aqueles que nunca são vistos nem ouvidos. 

Seu controle sobre a narração é incomum, quando achou que estava 
na hora de encerrar a história o fez com grande maestria, enviou um e-mail 
dando as coordenadas de onde estavam os papéis que Ruy procurava, e que 
motivaram toda a história. Estavam na casa dele, em Opuho, lugar onde se 
encontram a primeira vez: “a casa ficou arrumada para você poder encontrar, 
na mesa comprida, onde eu pintava as aquarelas, a pasta vermelha […] são 
seus” (CARVALHO, 2005, p. 334). Junto, ainda informa que deixou uns papéis 
seus e uns livros para que o autor os use como quiser, porém dá alguns sábios 
conselhos:

……você escreve livros, aproveite o que quiser, se achar que sim, do que 
lhe disse de viva voz no nosso encontro em Opuho…………. mas não 
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se ponha a escrever nenhum desses estafados romances psicológicos, 
ou argumentativos, nem se meta em malabarismos da língua, nem por 
esses caudais de lugares-comuns que não intimidam nem o leitor nem 
os especialistas e lhes vêm até confirmar aquilo que lhes convém e estão 
muito seguros de julgar saber e lhes basta assim….. nem nenhum desses 
mortais enredos históricos……… não dê qualquer hipótese a essa in-
digência ardilosa que invoca o direito à imaginação para poder ignorar 
qualquer exigência de rigor e mascarar assim um expediente (talvez até 
inconsciente, na maior parte das vezes, o que ainda dá mais pena), que 
impede qualquer verdadeiro e excitante risco de livre e fértil, e autó-
noma, imaginação………. veja se escreve um desses livros……… dos 
tais……… (CARVALHO, 2005, p. 336).

Assim, encerra-se a história do branco da Namíbia, e, curiosamente ele 
termina o e-mail com uma despedida muito inusitada e intrigante: “……… 
e cuide-se……… ainda lá está, na minha casa em Opuho, o espelho que o 
pôs virado para mim e para si ao mesmo tempo……..” (CARVALHO, 2005, p. 
336). Isso leva-nos a pensar no alter ego, seria Severo o próprio Ruy Duarte? 
Seria um sujeito que se espelhou de tal forma em seu objeto de admiração que 
se tornou reflexo dele? De qualquer forma, o mistério é o segredo da ficção.

2. Vamos às paisagens…

Não poderíamos passar por essa obra sem falar na paisagem, que não só 
possui uma grande importância, como também assume status de personagem. 
Sabemos que a relação entre homem e paisagem, na obra de Ruy Duarte, é 
profunda. Ambos são parte um do outro, como acontece em qualquer lugar do 
mundo com povos nativos. Por isso eles defendem a terra, o espaço geográfi-
co carregado de sentido e de vida, porque ao fazer isso estão defendendo a si 
mesmos, a essência da vida está ligada à terra. 

A paisagem, anunciada pelo narrador-autor, vai estar junto deles duran-
te a viagem: “em trânsito, portanto, da viagem à paisagem” (CARVALHO, 2005, 
p. 13). E sempre extasiado pela beleza geográfica que se descortina diante de 
seus olhos, arrisca uma análise: “paisagens semióticas, ideológicas, arquetípi-
cas, sociológicas, históricas… a que então, com desfastio e tédio, arrisca acres-
centar uma hipótese de paisagens propícias…” (CARVALHO, 2005, p. 14).

Quando pensamos em África, remetemos automaticamente à paisagem, 
pois essa é a marca do continente africano. A questão identitária nos países 
africanos está diretamente ligada à fusão de vários elementos: sujeito, cultura, 
geografia, entre outros. Por muito tempo a imagem da África estava ligada à 
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caça, ao safari. Enquanto a guerra dizimava e destruía grupos étnicos inteiros, 
que se recusavam a abandonar suas raízes, o mundo comprava passagens para 
ir à África exótica realizar safáris:

Quando os carros chegaram, os imensos ’vagões’ puxados por espanas 
de dez juntas de bois e mais, as pessoas do lugar, esqueléticas e mui-
to queimadas nalgumas porções do corpo pelo fogo a que se aqueciam 
durante as frias noites que em julho aqui faz, precipitaram-se sobre a 
caravana, os pais a quererem dar os filhos porque assim lhes ocorria 
poder evitar que viessem a morrer de fome. (CARVALHO, 2005, p. 15).

As literaturas africanas, com ênfase na angolana, em oposição ao cine-
ma americano – que vendia essa imagem exótica ao mundo – desconstruíram 
e mostraram a beleza da paisagem africana, o descaso social e a resistência do 
povo. Ruy Duarte de Carvalho foi um verdadeiro representante dessa literatu-
ra, pois fez da margem um lugar de encantamento, de beleza, de valores únicos, 
com o objetivo de tentar fazer com que o mundo acordasse de seu isolamento 
epistêmico, teórico, descontextualizado da realidade. Alertava para o desapa-
recimento daqueles que, depois de sofrerem com uma extensa guerra, foram 
abandonados na miséria, marginalizados por um sistema político segregador. 

A maior parte desses povos relegados à subalternidade, em Angola, ha-
bitava as regiões desérticas do Namibe, já que, por se tratar de um panorama 
inóspito e sem muita riqueza a oferecer, não despertava o interesse do explo-
rador. E, assim como acontece no mundo inteiro com povos originários, os 
exploradores foram tomando as terras férteis e produtivas e empurrando os 
nativos para o interior do deserto árido. Porém, eles se adaptaram para sobre-
viver, aprenderam a viver deambulando em busca das chuvas. E aprenderam 
a extrair tudo que a paisagem lhes oferecia para conseguirem sobreviver, mas 
fizeram isso respeitando o espaço, sem precisar devastá-lo ou destruí-lo.

O encantamento de Duarte pelo espaço vinha dessa harmonia entre ho-
mem e geografia, de modo que se tornava difícil conceber um sem o outro. 
“Todas essas paisagens, vazias para quem as atravessa e vazias na maior parte 
das expressões artísticas ou descritivas em que têm sido traduzidas, correspon-
dem afinal a um espaço febril, animado, fervilhante de vida” (CARVALHO, 
2005, p. 131). O olhar sensível do autor permitia-lhe ver além do que os olhos 
comuns – ocidentais – podiam ver, pois ele possuía a sensibilidade dos poetas 
e conhecia as gentes do lugar:

Há insetos por aí a bolinar por toda a parte, até mesmo na mais mineral 
das plantas quando já é mesmo quase o deserto total. As dobras deste 
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espaço estão para além dos eixos que estas estradas são. Há homens e 
assentamentos de homens escondidos pelas dobras dos relevos e pelo 
contorno do chão. Há outros eixos, que são os rios, o leito de rios secos 
onde nos cantos aflora a água ou onde escavando há água que dá. E 
onde houver água vai dar para ter gado e onde der para ter gado, nesta 
geografia, vai ter gente lá. (CARVALHO, 2005, p. 131).

O registro de imagens singulares e carregadas de significado revela um 
mundo angolano outro, dentro do contexto angolano urbano. Sempre foi in-
conformado, assim como afirma Rita Chaves, “nessas geografias, ele alimen-
tava o seu desassossego e apurava o seu método de investigar, independen-
temente da área do conhecimento em que investia” (CHAVES, 2016, p. 21). 
Nesse afã pela descrição da paisagem, surgem reflexões filosóficas, típicas de 
um grande pensador:

Não é querer complicar, mas parece que é mesmo universal, comum ao 
mundo todo e a todo mundo, que onde tem pessoa a agir, a comunicar, 
a pensar e a sentir, tudo por toda a parte, mesmo o que diz respeito a 
paisagens, acaba por ser qualificado de masculino ou de feminino, tudo 
é sexualizado como processo de apropriação, de domesticação das coi-
sas, das referências e das ideias pelas vias das linguagens e das represen-
tações, e nalguns casos, erotizado até pelas expressões de certos léxicos 
profissionais. A geografia, as psicologias, as filosofias, as análises de toda 
ordem, incluindo, e com destaque, as psicanálises, sexualizam as paisa-
gens ou apropriam-se delas para metaforizar as sexualidades. Há quem 
se aplique em estudos e produza textos que se referem a paisagens filo-
sóficas e retóricas, à alquimia das paisagens, às representações da pai-
sagem sonora, às paisagens nos sonhos e às desfigurações da paisagem. 
Os relevos da paisagem serão assim fálicos por toda a parte e as suas 
reentrâncias vulvares, tal como o ar e o fogo são masculinos e a terra e 
a água femininos. Para os chineses, com a sua matriz dual das emergias 
do yang e do ying, macho e fêmea, de cujo equilíbrio depende qualquer 
manifestação e o caráter que o seu desenrolar assume, a paisagem, tal 
como para o quadro das teorizações europeias à volta do inconsciente, é 
feminina de uma maneira intrínseca, embora, como não poderia deixar 
de ser, aberta e propícia, à inscrição de signos fálicos. (CARVALHO, 
2005, p. 132).

A referência à paisagem como uma personagem feminina pode ser en-
tendida pelo viés da fragilidade que, em momentos difíceis, transforma-se 
na mais impetuosa força motriz. A paisagem do deserto apresenta essa apa-
rência frágil, que, no entanto, sobrevive às mais duras secas e intempéries da 



307

natureza, preservando sua beleza. Para que ela rejuvenesça e volte a florescer 
basta uma chuva: 

Era o lixo que floria e também a superfície de concavidades menores, 
algumas com a configuração de verdadeiras bacias abertas na rocha, 
cheias agora com a chuva da noite. E pequenas bissapas, que até o dia 
da véspera eram talos cinzentos e quebradiços de capim seco a saírem 
todos retorcidos das fendas que havia entre os blocos e as escamas do 
granito, formavam agora um extenso jardim de verde, desse verde que 
é quase azul e os pintores de aquarela alcançam quando misturam um 
certo cinzento com um certo ocre. (CARVALHO, 2005, p. 167).

A percepção do espaço como parte de si mesmo pode ser observada 
tanto em relação ao narrador-autor quanto em relação ao narrador-protago-
nista, revelando mais uma das facetas que tornam esses dois personagens alter 
egos um do outro. Na sequência da narrativa SRO, ao assumir a narração, faz 
apontamentos profundamente poéticos:

Você está num lugar por muito tempo… e é sempre o mesmo, o lugar… 
tem a casa onde dorme: é aí que vive… mas vive mais é a porta… e à 
volta… mete as coisas que tem é nessa casa, é de lá que as tira, a sua vida 
é dali que emana… de resto só lá entra é mesmo para dormir… ou a fugir 
do frio, quando é tempo dele… o tempo todo é mais com o céu por cima… 
a hora do dia: é o sol que a dá… e as estrelas à noite, e o caminho da lua… 
e as que horas se revela: são as semanas… e o discurso do ano, a contagem 
dos meses?… é a lua, ainda, e o sol, e as estrelas, aonde entram e de aonde 
saem, no recorte da linha do horizonte: um morro, um acidente no perfil 
de um morro, um pau, um intervalo de nada… refere os equinócios… e o 
vento dirá do resto… o vento leste… quando vem quente e o mundo todo, 
até as cobras, lhe vira então as costas… (CARVALHO, 2005, p. 174-175, 
itálico do autor).

No excerto apresentado, Severo ainda não havia assumido a função de 
narrador, por isso o autor transcreve sua fala. Observamos que o protagonista 
ainda não tinha a preocupação em escrever com a responsabilidade de um 
escritor. Apesar de faltar um pouco de clareza, conseguimos compreender per-
feitamente a descrição da paisagem e a relação de reciprocidade que existe 
entre homem e natureza. O espaço é o lugar em que a vida acontece, o lugar 
da resistência e da luta. Isso, para os povos que habitam o deserto, é a própria 
manutenção de suas identidades. Para Rogério Haesbaert:
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A manutenção de espaços de referência que um dia forjaram uma de-
terminada identidade territorial, além da potencialidade que manifesta 
para a congregação de interesses locais ou regionais de resistência a pro-
cessos que se pretendem homogeneizantes, podem ser também, entre-
tanto, uma garantia para manter a ordem político-econômica instituída. 
(HAESBAERT, 2013, p. 86)

A constituição da identidade desse sujeito está diretamente relacionada 
com a ligação íntima que mantém com a paisagem, e a partir do momento que 
se pretende escritor passa a formular um discurso bastante diferente do ante-
rior. Há a nítida preocupação com o conteúdo do discurso, com a formulação 
das palavras, com a adequação formal da escrita:

……………. desse tempo, agora, e para ir directo ao assunto, o que rete-
nho mais é mesmo a tal claridade dos dias e a profundidade, física e não 
física, das noites…………. não me lembro se já antes lhe terei falado dis-
so, mas o horizonte, da casa do Trindade, alargava-se vasto, muito vasto, 
para lá do Kunene e aberto, todo, ao território da Namíbia……….. já 
podiam ver-se dali as alturas dos morros de Otjihipa e à direita, para 
lá das dunas que ali tem, entendiam-se as planuras que pendem para 
a Costa dos Esqueletos e que as cartas da Namíbia assinalam como 
Marienfluss….. havia, nessa paisagem, uma garantia de caminho a ha-
ver, de um remate qualquer para devolver-me, feito outro, ao universo 
das referências a que jamais conseguiria, nem queria, furtar-me …….. 
sobretudo talvez era a maneira como ali mesmo, a partir da casa do 
Trindade, antes do rio e sem o deixar ver, o platô que vinha do Kambêno 
se precipitava então numa escadaria de estratos de terra muito erosio-
nada, marcada por faixas de cor ocre que a certas horas tendia para 
um índigo trabalhado pela bruma que subia das águas, muito próxi-
mas, do mar………… paisagens dessas, assim de dia, era o que o dia 
dava……….. (CARVALHO, 2005, p. 273-274). 

A sensibilidade do protagonista é tão visível que parece estar admiran-
do a paisagem pela primeira vez, já que é possível sentir seu encantamento. É 
como se a escrita tivesse despertado sua essência, sua capacidade de ver além 
do que os olhos podem ver. Ele tornou-se um poeta, já que enxergar a beleza 
das coisas simples é o despertar da poesia:

E vejo agora, com grande nitidez, que o tempo andou a trabalhar-me, 
ali, no lume brando de uma fricção suave entre a virilidade gritante da 
luz do dia e a mansuetude leitosa da noite……….. de dia as horas rijas 
da luz e da visão, do olho do sol, da irreprimível ascensão de um ânimo 
verbal, e da distância que tanto ofuscava, fundida ao brando do céu do 
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meio dia, para ceder tão dócil, e macia, ao vapor e aos veludos da pele 
dourada com que a tarde caía…………… de noite a fluidez, adesiva, 
introspectiva e íntima, alimentar e substantiva, das animalidades nutri-
tivas e das indulgências nocturnas, fecundas e derramantes, das mamas 
místicas do seio e do leite, e do bojo generoso dos corpos e das mar-
mitas, o ouro alimentar e os vinhos cósmicos, o mel que é memória do 
néctar materno, o aroma e a pancada da planta lunar… (CARVALHO, 
2005, p. 274).

Na visão graciosa, quase romântica de Severo, não há mais limites entre 
a paisagem e as vidas que desfrutam de suas fontes. Tudo funciona como se 
fosse um grande espetáculo sem protagonistas, cada um contribui com sua 
função milenar. Tudo acontece de maneira integrada, porque todos sabem o 
que precisam fazer para que a vida aconteça, o resultado é a beleza singular da 
simplicidade. A beleza que só pode ser captada pelos poetas, por um branco da 
Namíbia, que nem branco era, mas se fez poeta… escritor. 
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Mestiça: fruto ambíguo do colonialismo e  
do apagamento indígena na América 

Nidiane Saldanha Perdomo

1. Mesma terra, distinto lugar

As mulheres indígenas, habitantes originárias e guardiãs da cultura de 
seus povos, foram invadidas e tomadas nas incursões europeias no continente 
americano. Enraizadas, “arraigadas” (CUSICANQUI, 2010) em seus territó-
rios pelo seu modo de vida e costumes, foram tão violentadas, repartidas e 
negociadas quanto o chão que pisavam. Suas histórias foram apagadas e esque-
cidas, diluídas na vazante de sangue deixada pelos exploradores. A literatura 
brasileira, principalmente no romantismo, alicerça-se nos mitos de algumas 
dessas mulheres, e apresenta personagens como Iracema e Lindóia, que, apesar 
de incrustadas no discurso indigenista brasileiro, compartilham com as mu-
lheres indígenas da realidade a vida atravessada por todas as consequências do 
colonialismo. 

Ao analisar os registros literários é possível remontar a história da pre-
sença indígena nos primeiros contatos com os portugueses, na consti-
tuição da colônia, as relações conflitantes, o imaginário português sobre 
os nativos, o discurso civilizador que foi propagado durante séculos em 
detrimento da cultura indígena e reproduzido até os dias de hoje, porém 
compreendendo que o preconceito foi sistematicamente marcando a re-
presentação do indígena na literatura. (BARRETO, 2016, p. 28).

Esse apagamento do indígena na história e na genealogia das sociedades 
latino-americanas se deu por diversos motivos, desde estratégias de mimetis-
mo por parte dos povos nativos até a adoção de um discurso hegemônico e 
estatal de invisibilização e exclusão, que impunha uma visão branqueada das 
sociedades mestiças vigente até hoje na fragilidade de uma historiografia e et-
nografia que contemple a pluralidade dos povos originários, os ausentando da 
história. Essa exclusão também é presente no modo como a história literária se 
refere a essas populações (BASINI, 2015).
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A invisibilização e o etnocídio desses povos gerou um estigma sobre 
os indivíduos que sobreviveram ao ataque colonial e seus descendentes, sob 
a forma de desvalorização do seu idioma, de suas crenças e da sua cultura. O 
impulso ao branqueamento da América teve como produtos o apagamento 
dos seus povos originários e o surgimento de uma nova classe marginal, uma 
“raza mezclada1” (ANZALDÚA, 2016) que, por mais bem sucedida e adapta-
da, nunca será considerada branca.

En nuestro continente nadie es blanco, ni aquellas personas que [tienen] 
cabellos rubios y ojos claros. Quien cruzó la línea norte-sur y vivió en 
los países del norte geopolítico, en Europa o los Estados Unidos, sabe 
muy bien que somos emanaciones de un paisaje colonial, colonizado, 
que nos impregna de su no-blancura independientemente del color de 
nuestra piel. Porque el ojo que atribuye raza, el ojo que racializa, conoce 
la historia y sabe a qué paisaje pertenece nuestro cuerpo y qué paisaje 
lo tiñe con su color. Ese ojo nos atribuye una raza que es la que, muchos 
de nosotros, hijos o nietos de europeos, no sabíamos que teníamos.2 
(SEGATO, 2018, p. 88).

A condição de mestiça é invocada como constitutiva na narrativa de 
Gloria Anzaldúa (2016) em seu livro Borderlands/La Frontera: The New 
Mestiza, em que mescla poesia, narrativa bibliográfica, cultura e língua chica-
na, renegando o silenciamento e se posicionando ativamente como sujeito da 
sua história, como agente de construção do futuro. Anzaldúa questiona a con-
tradição depositada sobre a figura histórica/literária de Malinche, e sua dupla 
condição maternal e traidora. 

As marcas do discurso colonial serão analisadas na abordagem destas 
três personagens femininas: Lindóia, Iracema e Malinche, buscando revelar 
indícios de apagamento e opressão nos seus respectivos territórios. A análise 
será intermediada pelos conceitos de corpo-território de Rita Segato (2018), 
de enemigo cuerpo3, de Gloria Anzaldúa (2016), e de ch’ixi, descrito por Silvia 
Cusicanqui (2010). 

1  “Raça mesclada” (tradução nossa).
2  “Em nosso continente ninguém é branco, nem aquelas pessoas que [têm] cabelos loiros e 
olhos claros. Quem cruzou a linha norte-sul e viveu nos países do norte geopolítico, na Europa 
ou nos Estados Unidos, sabe muito bem que somos emanações de uma paisagem colonial, colo-
nizada, que nos impregna de sua não brancura independentemente da cor de nossa pele. Porque 
o olho que atribui raça, o olho que racializa, conhece a história e sabe a que paisagem pertence 
nosso corpo e que paisagem o tinge com sua cor. Esse olho nos atribui uma raça que, muitos de 
nós, filhos ou netos de europeus, não sabíamos que tínhamos” (tradução nossa). 
3  “Inimigo corpo” (tradução nossa).
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La palabra ch’ixi tiene diversas connotaciones: es un color producto de 
la yuxtaposición, en pequeños puntos o manchas, de dos colores opues-
tos o contrastados: el blanco y el negro, el rojo y el verde, etc. Es ese gris 
jaspeado resultante de la mezcla imperceptible del blanco y el negro, 
que se confunden para la percepción sin nunca mezclarse del todo. La 
noción ch’ixi, como muchas otras (allqa, ayni) obedece a la idea aymara 
de algo que es y no es a la vez, es decir, a la lógica del tercero incluido.4 
(CUSICANQUI, 2010, p. 69).

O emprego de autoras mulheres, de países distintos, que falam de cultu-
ras diferentes sobre um mesmo tema comum diz sobre a condição unificadora 
de opressão que o discurso colonial impõe sobre a mulher latino-americana. 
Para isso, seguirei a proposta do ch’ixi aymara, de não excluir ou fundir, mas de 
levar juntas as partes, buscando aqui também uma escrita mestiça.

2. Mulheres indígenas no discurso colonial

2.1. No sul da América, Lindóia: morte e apagamento

Lindóia vivia em um dos sete povos das Missões Jesuíticas do Rio Grande 
do Sul envolvidas na guerra guaranítica na qual se ambienta O Uraguai, de 
Basílio da Gama (2000 [1769]), um épico produzido no período colonial, mais 
precisamente no contexto do Tratado de Madrid, em 1750, que estabeleceu 
limites territoriais entre Portugal e Espanha que culminaram na Guerra destes 
contra os Guarani e os jesuítas aldeados nos Sete Povos das Missões. Esposa do 
guerreiro Cacambo, descrita como suavíssima e de costumes honestos, Lindóia 
demonstra sua conexão com as tradições religiosas ao recorrer à Tanajura, a 
anciã que conhece os rituais espirituais, quando sabe da morte de seu compa-
nheiro. Tem o propósito de vingar a morte de Cacambo, caído em batalha, e 
escapar do plano do padre Balda, que pretende casá-la com seu filho mestiço, 
Baldeta. No meio da natureza, picada por uma serpente, ela se suicida para 
evitar o casamento forçado e o destino que essa união traria para seu povo.

Apesar de sofrer as consequências da guerra, a morte dos seus, a des-
truição do seu modo de vida e a perseguição dos padres, Lindóia só encontra 

4  “A palavra ch’ixi tem diversas conotações: é uma cor produto da justaposição, em pequenos 
pontos ou manchas, de duas cores opostas ou contrastantes: o branco e o negro, o vermelho e o 
verde, etc. É esse gris jaspeado resultante da mescla imperceptível de branco e de negro, que se 
confundem para a percepção sem nunca se mesclarem totalmente. A noção ch’ixi, como muitas 
outras (allqa, ayni) obedece à ideia aymara de algo que é e não é ao mesmo tempo, quer dizer, 
em uma lógica do terceiro incluído” (tradução nossa).
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a redenção na morte “que os corações mais duros enternece” (GAMA, 2000, 
p. 59). A perda do seu território, a catequese e o assédio dos padres não são 
suficientes para que a indígena alcance o patamar de pureza, humanidade e 
heroísmo pretendidos pelo autor. Só na morte e no desaparecimento a mulher 
guarani atinge a dignidade necessária para ser humanizada. 

Sua história se assemelha à das mulheres indígenas de verdade, que ape-
sar de estarem na origem da formação de grande parte da população do sul 
do Brasil, são esquecidas e negligenciadas na história que ostenta a imigração 
europeia como sua maior fonte de colonização. Esse discurso embranquecedor 
cria, segundo Barreto (2016), “índios de papel”, elementos que negam a identi-
dade indígena em função da “normatividade social não indígena” (BARRETO, 
2016, p. 28). Portanto, as mulheres indígenas, que não se aculturavam na vida 
ou através da morte, não podiam fazer parte da narrativa de construção de um 
território edificado com valores centrados no cristianismo europeu, mesmo 
que esse território fosse majoritariamente povoado por seus filhos e parentes 
de sangue. 

A carga do processo colonizador deixou marcas profundas na constru-
ção do discurso nos séculos seguintes, declaradas explicitamente nas li-
teraturas sem qualquer receio, pois os “amaldiçoados filhos de Cam” de-
veriam se render para dar livramento às suas almas, largando sua “vida 
promíscua” e servindo a sagrada cruz cristã, ou sofreriam as consequên-
cias dos inimigos da coroa tratados a ferro e fogo, tendo seus peitos 
rasgados pela lâmina da espada empunhada pelo herói, por tal afronta 
da resistência selvagem, bárbara e arrogante. (BARRETO, 2016, p. 16).

Na historiografia do Pe. Jaeger (1957), Sepé Tiarajú, que também figura 
em O Uraguai, provém do povo Tape. O autor utiliza crônicas e relatos de mis-
sionários e viajantes da época da colonização do Estado do Rio Grande do Sul 
para buscar a “contribuição” dos povos indígenas na formação da população 
do Estado, e os Tape, segundo ele, “Representam papel importantíssimo na 
história das Missões Jesuíticas Orientais na formação da povoação mestiça do 
Estado do Rio Grande do Sul e grande parte do Uruguai” (JAEGER, 1957, p. 
181), acrescentando que “não existem mais em estado selvagem, e se restam 
alguns, estão civilizados e misturados com os habitantes da Província do Rio 
Grande e da República Oriental” (JAEGER, 1957, p. 181).

Outros povos, como os Guarani, são analisados em busca dessa “heran-
ça”, todos perpassados pelo mesmo pensamento colonial e preconceituoso que 
procura na própria cultura indígena motivos para justificar a catequese pro-
movida pela igreja e o consequente salvamento de almas. Argumenta Jaeger:
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Se levarmos em conta a antropofagia dos Guaranis, da qual consta que 
algumas vêzes a praticavam; sua poligamia, quase que restrita só aos 
morubixabas; seu caráter vingativo, sua luxúria e embriaguez que por 
vêzes tomava proporções alarmantes; sua superstição verdadeiramente 
pueril, e, sobre tudo sua incrível indolência, forçoso é reconhecer que 
necessário foi um verdadeiro milagre para transformar essas criaturas 
em homens, e homens que em poucos decênios, guiados por mestres 
competentes, se erguerem a um grau de elevação moral e cultural jamais 
atingido por qualquer raça nativa do nosso continente. (JAEGER, 1957, 
p. 179-180).

Ainda pior que o destino dos que “poderiam ser transformados em ho-
mens” através do abandono da sua cultura é o das mulheres indígenas, que 
serviram com seus corpos à causa da colonização do território. Estupros e rap-
tos que permanecem até hoje gravados na composição genética da população, 
relatados como ofensivos apenas por não estarem sob a proteção da benção do 
matrimônio: “Se é verdade que houve descendência legítima de branco com 
índia, certo outrossim, que houve mais numerosa é descendência de concubi-
nato de patrões com suas agregadas, e mais ainda entre a peonada das estâncias 
e de soldados aquartelados pela zona da fronteira” (JAEGER, 1957, p. 193).

Ao estudar os registros de batizado da época, Jaeger percebe que a difi-
culdade de identificar esses habitantes mestiços ocorria porque “os chefes das 
famílias procedentes das Missões começaram a tomar nomes patrionímicos 
(sic) lusitanos, ficando dessa maneira confundidos com os povoadores bran-
cos” (JAEGER, 1957, p. 193). Dessa forma, o padre que comemora a constru-
ção de uma catedral que se ergue literalmente sob cabeças de índios5, acaba por 
concluir, mesmo que sem ter esse objetivo, que o batismo católico foi um dos 
meios para o extermínio dos povos indígenas do Rio Grande do Sul. 

5  Conforme cita Jaeger: “Para que os filhos do Rio Grande do Sul de hoje e de amanhã nun-
ca olvidássemos as relações que nos prendem aos aborígenes no campo religioso, no étnico e 
social, Mons. Dr. João Maria Balém, quando diretor das obras da nova Catedral Metropolitana 
de Pôrto Alegre, teve a genial idéia de imortalizar essas relações em oito gigantescas cabeças 
estilizadas de índios, esculpidas na pedra granítica do mencionado templo. Simbolizam os an-
tigos aborígenes, como êle mesmo o explica, e suas superstições, sustentam 8 colunas do novo 
santuário, ainda a serem encimadas por estátuas dos Apóstolos da Fé. (Jornal do Dia, 8-1-1956, 
p. 4, “Sepé Tiaraju”)” (JAEGER, 1957, p. 199).
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2.2. Iracema: o corpo-território 

Iracema, outra personagem da literatura brasileira, é a heroína indígena 
idealizada por José de Alencar. A construção da imagem da “virgem das cam-
pinas” é carregada de preconceitos do discurso colonizador e descreve a prota-
gonista como uma princesa branca, que espera o seu amado, casta como uma 
noiva que se adequa ao ideal religioso europeu. E a outrora guerreira corajosa e 
fiel das florestas brasileiras detentora do conhecimento de rituais e plantas, re-
cebe do autor atributos de delicadeza para que possa se enquadrar na categoria 
do belo feminino previamente estabelecido no discurso colonizador vigente.

A obra de Alencar, publicada originalmente em 1865, centra-se no ro-
mance da virgem com o explorador português, e esse relacionamento tem 
como consequência a condenação do seu povo. Iracema e sua virgindade sa-
grada, seu corpo simbólico que perde o valor quando é tomado pelo europeu, 
aproxima-se da condição da mulher indígena que tem em si mesma um va-
lor de tributo que pode ser conquistado, como aponta Rita Segato (2018). De 
acordo com a autora, essa dominação da mulher carrega a destruição da sua 
humanidade, sendo a “consumición de un cuerpo”6 que deixa de existir para 
que o conquistador afirme seu domínio sobre a mulher e sobre o lugar. “La 
motivación no es sexual: es política y tiene que ver con la necesidad de de-
mostrar poder a través del control de un cuerpo-território”7 (SEGATO, 2018, 
p. 75). 

Na entrega do corpo, se dá a entrega do território. A violência sexual, 
ainda que não apareça como estupro em Iracema, tem um papel mais impor-
tante na análise na história da formação da população brasileira. Na coloniza-
ção, a mulher indígena estava duplamente vulnerável: por seu corpo físico e 
por seu corpo-território. De acordo com Segato,

[…] por medio de la sujeción sexual se mata moralmente a la persona 
y a la sociedad que la cobija. El crimen sexual es un crimen profanador, 
capaz de destruir la confianza moral y de fragilizar una sociedad entera. 
Eso es así porque en un imaginario arcaico la moral social está muy an-
clada en la capacidad de custodia de los cuerpos de las mujeres por parte 
de sus tutores. Ese imaginario arcaico es muy difícil de desmontar. En 
el centro del mismo se encuentra el presupuesto de que las mujeres no 
somos enteramente personas, porque, si por un lado sí lo somos, por el 

6  “Consumição de um corpo” (tradução nossa).
7  “A motivação não é sexual: é política e tem a ver com a necessidade de demonstrar poder 
através do controle de um corpo-território” (tradução nossa).
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otro somos íconos, es decir, representantes de la integridad de nuestros 
pueblos y sus comunidades. Si por un lado es innegable que un ataque 
sexual al cuerpo de una mujer es un crimen contra su persona, por el 
otro es una profanación de la sociedad a la que pertenece, a su familia, 
a la comunidad y también al Estado, es decir, a todas aquellas instancias 
que deberían estar en capacidad de protegerla.8 (SEGATO, 2018, p. 74).

Iracema, assim como Lindóia, também tem a morte trágica como des-
tino. A morte, o risco de fim de sua cultura, o deixar de existir como povo, 
representam a incapacidade da literatura de perceber a mulher indígena como 
um ser que pode ter futuro. A mãe mítica do Brasil acumula as ações de car-
rasco e vítima. Iracema, com seu filho mestiço, sofre do mesmo modo que as 
mulheres indígenas da América, porque mesmo antes de haverem fronteiras 
demarcadas pelos brancos, de qualquer um dos lados, os povos nativos já eram 
o outro, já estavam em oposição ao discurso invasor e já eram adversários a 
serem dominados pela força do impulso colonizador. Com a morte, a mulher 
indígena cria a América Latina, que nasce do seu desaparecimento, carregando 
seu sangue simultaneamente nas veias e nas mãos.

8  “Por meio da sujeição sexual se mata moralmente a pessoa e a sociedade que a abriga. O 
crime sexual é um crime profanador, capaz de destruir a confiança moral e fragilizar uma so-
ciedade inteira. Isso se dá porque em um imaginário arcaico a moral social está muito ancorada 
na capacidade de custódia dos corpos das mulheres por parte de seus tutores. Esse imaginário 
arcaico é muito difícil de desmontar. No centro dele mesmo se encontra o pressuposto de que 
as mulheres não somos inteiramente pessoas, porque, se por um lado sim o somos, pelo outro 
somos ícones, quer dizer, representantes da integridade de nossos povos e suas comunidades. Se 
por um lado é inegável que um ataque sexual ao corpo de uma mulher é um crime contra sua 
pessoa, por outro é uma profanação da sociedade a que pertence, a sua família, a comunidade e 
também ao Estado, quer dizer, a todas aquelas instâncias que deveriam ter capacidade de pro-
tegê-la” (tradução nossa).
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Figura 1 – Moema, de Victor Meirelles, a representação indígena do século XIX  

 
Fonte: Meirelles, Victor, 1866. Acervo Masp.9

2.3. Malinche, o enemigo cuerpo10

A mesma sina acompanha Malinche, um pouco mais ao norte no conti-
nente americano. Personagem histórica e literária do México, permeada pelas 
contradições de seu papel duplo de mãe e traidora do seu povo, sua vida e sua 
morte a aproximam das personagens da literatura brasileira, revelando que a 
violência da dominação colonial cai sobre as mulheres de modos muito simi-
lares em qualquer latitude.

Por sua condição de mulher indígena, seu corpo já era marcado como 
território a ser reivindicado junto com o butim, mais uma propriedade a ser 
transferida como compensação de guerra. Ao ser utilizada pelo colonizador 
espanhol Hernán Cortés como intérprete, ela é colocada no lugar de traidora 
de seu povo. Como escravizada, ainda era esperado que defendesse os ideais 
de seus donos. Malinche era um corpo feminino, propriedade de quem a pos-
suísse. Sua descendência, os filhos que foram produto do encontro entre dois 
mundos, a colocam em um lugar oposto, de mãe originária do povo mexicano, 

9  Disponível em: https://masp.org.br/acervo/obra/moema. Acesso em: 29 jun. 2021.
10  Inimigo corpo (tradução nossa).
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um elo entre indígenas e europeus. Voz e corpo, traidora e mãe: a ambiguidade 
da mulher indígena.

Na ficção histórica de Laura Esquivel (2016), a vida de Malinche come-
ça a ser delineada pelo afastamento arbitrário de seu povo, escravizada por 
uma etnia rival. Afastada de sua mãe, Malinali, nome que recebeu ao nascer, 
aprende com a avó os rituais de purificação, o cuidado com as sementes ances-
trais, o culto aos deuses e os valores da sua cultura. Com a dominação asteca, 
seu povo passa à condição de servidão, seus rituais são proibidos, seus deuses 
substituídos por outros e ela é separada da família que conhecia. Cresce sendo 
transferida de um lugar para outro, vivendo entre diferentes culturas indíge-
nas da Mesoamérica, aprendendo seus dialetos e costumes, até acabar sob o 
poder dos invasores espanhóis, que chegam até Tenochtitlán (maior cidade da 
civilização asteca, situada onde hoje está a Cidade do México), por onde co-
meçam sua guerra de invasão e pilhagem, utilizando a voz de Malinche, espó-
lio valioso da batalha, para traduzir as “negociações” com nativos de diversas 
etnias, e posteriormente seu corpo, que daria à luz ao filho de Cortés, Martin, 
“el mestizo”. 

Durante toda a vida, seu destino é determinado pela escravidão e falta 
de liberdade sob as ordens de diversos senhores, e ela entra para a história 
como intérprete e testemunha da ação nociva da dominação colonial. Nesse 
contexto, sua voz e seu conhecimento são utilizados como uma arma do inva-
sor colonial, uma ferramenta para perpetuar a cultura de poder e os mecanis-
mos de guerra dos homens. Gloria Anzaldúa (2016) diz que 

La cultura conforma nuestras creencias. Percibimos la versión de la rea-
lidad que transmite esa cultura. Los paradigmas dominantes, conceptos 
predefinidos que existen como algo incuestionable que no se puede de-
safiar, llegan a nosotros por medio de la cultura. La cultura está hecha 
por quienes tienen el poder – los hombres.11 (ANZALDÚA, 2016, p. 57).

Segundo Anzaldúa (2016), Malinche representa o “enemigo cuerpo”, a 
parte índia que faz parte de nós e que é ignorada e negada. Como prefácio no 
capítulo “La herida de la india Mestiza”12, Anzaldúa apresenta mais um par 
de características que podemos adicionar às dualidades da mulher indígena: 

11  “A cultura conforma nossas crenças. Percebemos a versão da realidade que transmite essa 
cultura. Os paradigmas dominantes, conceitos predefinidos que existem como algo inquestio-
nável que não se pode desafiar, chegam a nós por meio da cultura. A cultura é feita por quem 
tem o poder – os homens” (tradução nossa).
12  “A ferida da índia mestiça” (tradução nossa).
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“Estas carnes indias que despreciamos nosotros los mexicanos así como des-
preciamos y condenamos nuestra madre, Malinali. Nos condenamos a noso-
tros mismos. Esta raza vencida, enemigo cuerpo”13 (ANZALDÚA, 2016, p. 64). 
Essa negação de Malinche, da índia interna, é a negação da parte originária, e 
expressa a dupla condição de traidor e traído de um povo mestiço que é fruto 
e herança de violência e dominação. 

Malinali Tenepat o Malintzín, conocida como la Chingada – the fucked 
one –. Se ha convertido en mala palabra que sale mil veces al día de boca 
de los Chicanos. Puta, prostituta, la mujer que vendió a su pueblo a los 
españoles son epítetos que los Chicanos sueltan con desprecio. 
La peor traición reside en hacernos creer que es la mujer indígena en 
nosotras quien traiciona14. (ANZALDÚA, 2016, p. 64).

Assim como o discurso colonial condena a mulher indígena, ele tam-
bém subverte os elementos que remetem ao feminino na cultura que querem 
ter dominada. Crenças e deuses são banidos e substituídos por outros que aju-
dam na construção do discurso europeu. A desvirtuação de Malinche também 
foi utilizada em um dos maiores símbolos da cultura mexicana, a Virgem de 
Guadalupe. Segundo Anzaldúa (2016), Coatlalopeuh é o seu nome original, e 
“es la deidad más importante que nos vincula a nuestra genealogia indígena”15 
(ANZALDÚA, 2016, p. 69). Coatlalopeuh era relacionada à fertilidade e a terra. 
Os espanhóis separaram a divindade de suas outras representações, apagando 
as mais obscuras, e por fim relacionando-a com a virgem Maria, mãe de Jesus. 

Hoy día la Virgen de Guadalupe es la imagen religiosa, política y cul-
tural más poderosa de los Chicanos/mexicanos. Ella, como mi raza, es 
una síntesis del Viejo y el Nuevo Mundo, de la religión y la cultura de 
las dos razas de nuestra psique, los conquistadores y los conquistados.16 
(ANZALDÚA, 2016, p. 73).

13  “Estas carnes índias que depreciamos nós os mexicanos assim como depreciamos e con-
denamos nossa mãe, Malinali. Condenamos a nós mesmos. Esta raça vencida, inimigo corpo” 
(tradução nossa)
14  Malinali Tenepat ou Malintzín, conhecida como la Chingada – the fucked one –. Se con-
verteu em palavrão que sai mil vezes ao dia da boca dos Chicanos. Puta, prostituta, a mulher 
que vendeu seu povo aos espanhóis, são epítetos que os Chicanos soltam com desprezo. A pior 
traição reside em nos fazer crer que é a mulher indígena em nós quem trai.” (tradução nossa).
15  “É a divindade mais importante que nos vincula a nossa genealogia indígena” (tradução 
nossa).
16  “Hoje em dia a Virgem de Guadalupe é a imagem religiosa, política e cultural mais pode-
rosa dos chicanos/mexicanos. Ela, como minha raça, é uma síntese do Velho e do Novo Mundo, 
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Figura 2 – Coatlicue, parte da deusa  
Coatlalopeuh Figura 3 – A Virgem de Guadalupe

Fonte: Wikimedia Commons, 2004. Fonte: Wikimedia Commons, 2010.

As mulheres indígenas, sejam deusas ou escravizadas, são sempre sujeitas à 
conversão pela cultura dos homens. A disputa na sociedade masculina, a guer-
ra pelo poder, a invasão e o discurso colonial retiram da mulher seu corpo, 
seu nome e sua voz. Anzaldúa condena o modo como os homens convertem a 
sua cultura em uma cultura machista e rechaça essa mudança que fere em vez 
de proteger. Por isso, a autora propõe criar o seu novo lugar “Si se me niega la 
posibilidad de regresar a casa, tendré que ponerme en pie y reclamar mi espa-
cio”17 (ANZALDÚA, 2016, p. 64) com uma “cultura mestiza”, de “arquitetura 
feminista”. 

da religião e da cultura das duas raças de nossa psique, os conquistadores e os conquistados.” 
(tradução nossa).
17  “Se me é negada a possibilidade de regressar à casa, tenho que me pôr de pé e reclamar 
meu espaço” (tradução nossa).
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De acordo com Basini (2015), os descendentes, os mestiços, “preservam 
suas narrativas” de modo tático e fora das “regras do jogo” do Estado. Essa 
guarda acontece dentro do esquecimento e silenciamento propostos pelo dis-
curso dominante, de forma a falsear um desconhecimento. Um apagamento 
que existe para fora, que aparenta uma adesão ao modo de vida dito civilizado. 
Cabe lembrar que o registro dessa manobra do poder para uniformizar a socie-
dade chega até nós através dos seus escritos. Para Barreto, “As crônicas, relatos 
e poesias do período colonial estruturam e robustecem o discurso desfavorável 
aos povos nativos” (BARRETO, 2016, p. 21) de modo a relegar os indígenas a 
um lugar de exclusão, como peças que não cabem no projeto branco e colonial.

3. A nova mestiça – arraigo e resistência

A opressão representada nas personagens literárias femininas se con-
cretiza na vida da mulher na América Latina, que é a primeira a sofrer as con-
sequências da transformação cultural imposta sobre as culturas originárias. 
O homem branco, de acordo com Anzaldúa, “acaparó todo el poder político, 
dejando a los indios y a los mexicanos sin su tierra mientras sus pies seguían 
posados sobre ella”18 (ANZALDÚA, 2016, p. 48). Essa reformulação de fron-
teiras políticas que não reconhece a cultura e a pertinência ao território ignora 
o povo expulso pela sua nova organização social e deixa etnias inteiras em 
situação de desabrigo, negando-lhes a permanência na terra a que pertencem e 
à qual estão eminentemente ligados. A mulher, nesse processo, acumula ainda 
mais opressões em decorrência do seu papel determinante como guardiã dos 
costumes. A mulher indígena e mestiça conserva o conhecimento das ervas, 
do preparo da comida, dos rituais de plantio, da transmissão da língua “mater-
na” para os filhos, do modo de viver e habitar o seu lugar e de cada especifici-
dade do solo da sua terra, da água e sua preservação, das mudanças do clima e 
da direção do vento. 

Esses saberes, necessários para a sobrevivência de seus antepassados, 
são aprendidos e ensinados pelas mulheres, e caracterizam um poder de guar-
da, de manutenção do conhecimento e da cultura. Também esse poder marca a 
mulher indígena como um alvo, um recurso estratégico que precisa ser toma-
do e desabilitado. O poder do colonizador é ameaçado pelo que guarda a mu-
lher, pela sua capacidade de contar histórias, de agregar sabedoria, de ensinar a 

18  “Monopolizou todo o poder político, deixando os índios e os mexicanos sem sua terra 
enquanto seus pés seguiam pousados sobre ela” (tradução nossa).
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língua nativa e com ela, hábitos e costumes. A “hembra”19, como diz Anzaldúa 
(2016, p. 99), é “miembro de segunda clase de un pueblo conquistado a quien 
se ha enseñado a creer que es inferior porque tiene sangre indígena, cree en 
lo sobrenatural y habla una lengua deficiente”20 e ela precisa ser silenciada, 
apagada e ter a língua cortada, para que não frutifique o perigo da sua cultura.

Deslenguadas. Somos los de español deficiente. Somos la pesadilla lin-
güística de ustedes, lo que les parece una aberración en el habla, su mes-
tizaje lingüístico, el objeto de su burla. Como nosotras y nosotros habla-
mos con lenguas de fuego, se crucifica a nuestra cultura. Racial, cultural 
y lingüísticamente somos huérfanos, hablamos una lengua huérfana.21 
(ANZALDÚA, 2016, p. 109).

Segato (2018) acrescenta a essa análise que a opressão sempre parte dos 
homens, seja como conquistadores ou defensores de territórios, porque transi-
tam pelos dois mundos nas situações de guerra: “son los hombres que han sido 
los conquistados, y también los cooptados y seducidos más fácilmente por el 
hombre blanco”22 (SEGATO, 2018, p. 98). Por isso, a autora afirma que o lugar 
feminino pode ser uma alternativa de resistência, já que não se restringe a ser 
um alvo passivo dessa dominação.

Las mujeres de las sociedades originarias son las sujetas del arraigo; en 
muchos pueblos se les prohibe hablar la lengua del colonizador, el es-
pañol o el portugués, hasta después de los siete años. Esta prohibición 
es muchas veces condenada por el feminismo eurocéntrico, pues pare-
ce colocar a las mujeres en desventaja para llevar sus luchas a la esfera 
pública y al estado. Sin embargo, preserva su papel, al garantizar que 
permanecerán arraigadas y a cargo de la custodia del proyecto histórico 
de su pueblo de permanecer diferenciado dentro de la nación. Esta regla 
no coloca a la mujer fuera de la política, como podría pensarse, sino 
que la prepara para representar el proyecto de una política otra, de una 

19  Fêmea.
20  “Membro de segunda classe de um povo conquistado a quem se ensinou a crer que é in-
ferior porque tem sangue indígena, crê no sobrenatural e fala uma língua deficiente” (tradução 
nossa).
21  “Deslenguadas. Somos os do espanhol deficiente. Somos o pesadelo linguístico de vocês, o 
que lhes parece uma aberração na fala, sua mestiçagem linguística, o objeto de sua burla. Como 
nós falamos com línguas de fogo, crucifica-se a nossa cultura. Racial, cultural e linguísticamente 
somos órfãos, falamos uma língua órfã” (tradução nossa).
22  “São os homens que foram os conquistados e também os cooptados e seduzidos mais facil-
mente pelo homem branco” (tradução nossa).
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alternativa para la política colonial-patriarcal-estatal.23 (SEGATO, 2018, 
p. 98-99).

A língua selvagem, os conhecimentos ancestrais e os saberes rituais são 
as marcas do “arraigo” das mulheres com sua cultura, mas, para além de uma 
ligação com o passado, elas são a possibilidade de construção de uma alter-
nativa de futuro agregadora, que possa mudar e se transformar sem anular 
sua essência. Essa “outra política” apontada por Segato (2018) comunga com 
o novo mundo de “arquitetura feminista”, proposto por Anzaldúa (2016), e 
ambas podem ser complementadas pelo conceito aymara de ch’ixi, proposto 
por Silvia Cusicanqui (2010), como uma perspectiva mestiça de resistência à 
massificação pelo discurso colonial que 

[…] plantea la coexistencia en paralelo de múltiples diferencias cultu-
rales que no se funden, sino que antagonizan o se complementan. Cada 
una se reproduce a sí misma desde la profundidad del pasado y se re-
laciona con las otras de forma contenciosa de nuestros gestos, de nues-
tros actos, y de la lengua con que nombramos el mundo. El retomar 
el bilingüismo como una práctica descolonizadora permitirá crear un 
“nosotros” de interlocutores/as y productores/as de conocimiento, que 
puede posteriormente dialogar, de igual a igual, con otros focos de pen-
samiento y corrientes en la academia de nuestra región y del mundo. La 
metáfora del ch’ixi asume un ancestro doble y contencioso, negado por 
procesos de aculturación y “colonización del imaginario”, pero también 
potencialmente armónico y libre, a través de la liberación de nuestra mi-
tad india ancestral y el desarrollo de formas dialogales de construcción 
de conocimientos.24 (CUSICANQUI, 2010, p. 70-71).

23  “As mulheres das sociedades originárias são as sujeitas do arraigo; em muitos povos são 
proibidas de falar a língua do colonizador, o espanhol ou o português, até depois dos sete anos. 
Esta proibição é muitas vezes condenada pelo feminismo eurocêntrico, pois parece colocar 
as mulheres em desvantagem para levar suas lutas à esfera pública e ao estado. Apesar disso, 
preserva seu papel, ao garantir que permanecerão arraigadas e a cargo da custódia do projeto 
histórico de seu povo de permanecer diferenciado dentro da nação. Esta regra não coloca a mu-
lher fora da política, como poderia se pensar, mas a prepara para representar o projeto de uma 
política outra, de uma alternativa para a política colonial-patriarcal-estatal”. (tradução nossa).
24  “Propõe a coexistência em paralelo de múltiplas diferenças culturais que não se fundem, 
mas que antagonizam ou se complementam. Cada uma reproduz a si mesma desde a profun-
didade do passado e se relaciona com as outras de forma contenciosa de nossos gestos, de nos-
sos atos, e da língua com que nomeamos o mundo. Retomar o bilinguismo como uma prática 
descolonizadora permitirá criar um ‘nós’ de interlocutores/as e produtores/as de conhecimen-
to, que pode posteriormente dialogar, de igual para igual, com outros focos de pensamento e 
correntes acadêmicas de nossa região e do mundo. A metáfora do ch’ixi assume um ancestral 
duplo e contencioso, negado por processos de aculturação e ‘colonização do imaginário’, mas 



324

Desde pontos diferentes do continente americano, intelectuais alicer-
çam no conhecimento originário e ancestral a construção de um futuro agre-
gador que avance em sentido oposto ao da hegemonização do discurso colo-
nizador. A ligação com suas raízes, que resiste aos séculos e à opressão, faz da 
mulher indígena a protagonista de sua narrativa. Uma narrativa que não se fixa 
em mecanismos inovadores e tecnológicos, mas em saberes e modos ancestrais 
de pensar o mundo, que acompanham seus povos muito antes de serem con-
frontados com os problemas do nosso tempo (sem que isso as transforme em 
sujeitos que não podem pensar e moldar o futuro).

La noción de identidad de las mujeres se asemeja al tejido. Lejos de es-
tablecer la propiedad y la jurisdicción de la autoridad de la nación –o 
pueblo, o autonomía indígena– la práctica femenina teje la trama de 
la inteculturalidad a través de sus prácticas: como productora, comer-
ciante, tejedora, ritualista, creadora de lenguajes y de símbolos capaces 
de seducir al “otro” y establecer pactos de reciprocidad y convivencia 
entre diferentes. Esta labor seductora, aculturadora y envolvente de las 
mujeres permite complementar la patria-territorio con un tejido cul-
tural dinámico, que despliega y se reproduce hasta abarcar los sectores 
fronterizos y mezclados –los sectores ch’ixi– que aportan con su visión 
de la responsabilidad personal, la privacidad y los derechos individuales 
asociados a la ciudadanía.25 (CUSICANQUI, 2010, p. 72-73)

Essa percepção nos confronta com a importância da cultura mestiça, 
do pensamento que agrega e resiste sem se partir ou fragmentar, ao contrário, 
construindo comunidades, avançando como organismo composto em um ter-
ritório de fronteira. Sobre essa composição, que se relaciona diretamente com 
o lugar onde se produz, expõe Anzaldúa:

[…] esa juntura donde está situada la mestiza, es donde los fenómenos 
tienden a colisionar. Es donde se realiza la posibilidad de unir todo lo 

também potencialmente harmônico e livre, através da liberação de nossa metade índia ancestral 
e do desenvolvimento de formas dialogais de construção de conhecimentos”. (tradução nossa).
25  “A noção de identidade das mulheres se assemelha ao tecido. Longe de estabelecer a pro-
priedade e a jurisdição da autoridade da nação – ou povo, ou autonomia indígena – a prática 
feminina tece a trama da interculturalidade através de suas práticas: como produtora, comer-
ciante, tecedora, ritualista, criadora de linguagens e de símbolos capazes de seduzir o ‘outro’ e 
estabelecer pactos de reciprocidade e convivência entre diferentes. Essa obra sedutora, acul-
turadora e envolvente das mulheres permite complementar a pátria-território com um tecido 
cultural dinâmico, que se desdobra e se reproduz até abarcar os setores fronteiriços e mesclados 
– os setores ch’ixi – que aportam, com sua visão da responsabilidade pessoal, a privacidade e os 
direitos individuais associados à cidadania”. (tradução nossa).
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que está separado. Esta unión no es meramente de piezas separadas o 
cortadas que se juntan. Ni es un equilibrio de poderes opuestos. Al in-
tentar conseguir una síntesis, el ser ha añadido un tercer elemento que 
es mayor que la suma de sus partes cortadas. Ese tercer elemento es una 
nueva consciencia – una conciencia mestiza – y, aunque es una fuente 
de dolor intenso, su energía procede de un movimiento continuo de 
creación que rompe constantemente el aspecto unitario de cada nuevo 
paradigma.26 (ANZALDÚA, 2016, p. 136) 

Considerando os aspectos diversos de cada cultura, o que sobressai é 
o modo como o colonialismo moldou reações que se relacionam tão natural-
mente. Do sul ao norte, a mulher se coloca no lugar de resistência, marcando 
sua posição crucial como parte ativa na história da sua comunidade, de popu-
lação mestiça que é produto da simultânea dominação e apagamento de seus 
ancestrais originários. Legado de carrasco e de vítima, de condenado e execu-
tor, os dois lados de uma história de vida e morte que miram com o mesmo 
olhar, que olham no mesmo espelho, sendo a prova genética do encontro de 
dois mundos, parte apagada, parte responsável por esse apagamento. 

4. Na fronteira, o lugar

A “mestiça” de Anzaldúa (2016) incorpora de várias maneiras a realida-
de de pária que se atribui a quem carrega essa denominação no Brasil. A mes-
tiçagem, por muito tempo disseminada e vendida como solução para o Brasil 
da “democracia racial” como bem descrito por Lélia Gonzalez (2018), cria e 
sustenta o argumento falacioso de que tudo o que não é puro é mestiço, desde 
que não seja branco o suficiente. Viveiros de Castro (2006) determina que todo 
mundo no Brasil é indígena, menos quem não é. No meio dessas duas teorias 
precisas e verdadeiras se inserem os mestiços, atravessados pelo discurso colo-
nialista e pelo racismo, e, no caso da mulher mestiça, também pelo machismo.

É preciso destacar que esses efeitos ocorrem naquelas parcelas da popu-
lação na qual a mestiçagem não foi bem-sucedida, a porcentagem que não deu 
certo, que não recebeu as loas da “redenção de Cam”, a parte da miscigenação 

26  “Essa junção em que está situada a mestiça, é onde os fenômenos tendem a colidir. É onde 
se realiza a possibilidade de unir tudo o que está separado. Esta união não é meramente de peças 
separadas ou cortadas que se juntam. Nem é um equilíbrio de poderes opostos. Ao tentar conse-
guir uma síntese, o ser acrescentou um terceiro elemento que é maior que a soma de suas partes 
cortadas. Esse terceiro elemento é uma nova consciência – uma consciência mestiça – e, ainda 
que seja uma fonte de dor intensa, sua energia procede de um movimento contínuo de criação 
que rompe constantemente o aspecto unitário de cada novo paradigma”. (tradução nossa).
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que continuou incomodamente parda e que manteve seus traços largos e co-
muns ao gentio e que mesmo após gerações e gerações de filtragem genética 
com o colonizador ainda não é branca o suficiente. 

“Mestizas” que ainda não são inexistentes ao ponto de não serem en-
contradas, que ainda têm no sangue um traço do registro arqueológico que a 
história branca condenou ao apagamento. Em algum momento na genealogia 
da América, o colonialismo se fez presente e produziu o embrião da miscige-
nação, juntamente com a violência que trouxe consigo. A mulher indígena, 
geração após geração, vem através de seus descendentes cobrar a verdade nos 
seus espelhos. São mestiços que trazem em si uma marca do passado que nem 
o sangue conseguiu apagar.

Em que lugar a mulher mestiça precisa se colocar? A morte de Lindóia, 
a castidade de Iracema, o sacrifício de Malinche, esses são os possíveis desti-
nos da indígena originária? A mestiça, ao reivindicar a sua ancestralidade, não 
quer ameaçar os povos indígenas remanescentes. Não quer ter os mesmos di-
reitos de povos que se mantiveram em suas culturas originárias e que resistem 
bravamente para manter seu modo de vida, nem reivindicar o que não lhes 
pertence, mas não quer mais ocupar esse não lugar. A mestiça não pode ser 
culpada pela violência que suas ancestrais sofreram no passado. A sua história 
é a história do seu povo, e seu povo foram vários. Se hoje ela não é capaz de 
acessar a história dos seus ancestrais, é porque seus outros ancestrais cuidaram 
para que essa herança não sobrevivesse ao discurso colonial. Seu conflito é his-
tórico: ela ainda não é branca e já não é mais indígena. A mestiça sabe o que é 
a violência e o etnocídio e não é esse o lugar que quer reviver.

Mas existimos. Nossa existência é a prova genética e histórica do apa-
gamento dos povos originários. A mestiça não quer o lugar do indígena, não 
quer o lugar do branco, quer o seu lugar, na fronteira entre dois mundos, “este 
fino borde de alambre de púas” (ANZALDÚA, 2016, p. 41).
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Todas as vezes que dissemos adeus: a escrita como um  
dos lugares de resistência dos Guarani contemporâneos

Daniela Gebelucha

Lugares de resistência em terras Brasilis

Da divina coroa irradiam-se
flores plumas adornadas

em leque.
Em meio às flores-plumas, floresce

a coroa-pássaro
do pássaro-futuro […]

Kaka Werá Jecupé 

Os povos originários que habitam a América Latina sofreram diversas 
atrocidades que foram evidenciadas com o marco colonial que dizimou povos 
inteiros, aniquilou línguas, provocou diásporas e permitiu que o território fos-
se manchado com sangue de seus habitantes nativos. As marcas provocadas 
pela colonização repercutem nas histórias, narrativas e corpos de povos que 
sofreram e sofrem um passado de dor e invisibilização, precisando encontrar 
maneiras de sobreviver e resistir para que suas descendências não desapare-
çam. Neste sentido, ao pensar a experiência colonial, Shohat e Stam (2006) re-
fletem sobre as situações de exploração que remetem a representações racistas 
e imperialistas e sobre as experiências que este marco sanguinário provocou 
em corpos, imaginários e territórios dos povos ameríndios da América Latina 
e também dos povos africanos. A abordagem da perspectiva decolonial tor-
na-se imprescindível ao referenciar esses imaginários, pois trata diretamente 
dos corpos e pensamentos dos que no Brasil – e nas Américas – são conside-
rados habitantes originários, os quais, diante da colonialidade – ainda vigente 
– são colocados em condições de subalternidade. Conforme o peruano Aníbal 
Quijano (1992), a colonialidade torna-se um padrão de poder legitimador de 
um (suposto) universalismo eurocentrado que naturaliza a racialização e a in-
feriorização de pessoas não brancas. Diante disto, a decolonialidade surge em 
forma de resistência à modernidade europeia, que excluiu os habitantes locais 
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invisibilizando seus pensamentos, seus corpos e seus imaginários, algo que, de 
forma opressiva, colocou-os em lugares e situações à margem desse sistema.

De acordo com Manuela Carneiro da Cunha (2012), no Brasil comu-
nidades inteiras foram alvos de lutas e disputas que ocasionaram a dispersão 
e a desterritorialização dessas populações. O processo de colonização foi de-
vastador para as etnias indígenas que durante séculos tiveram que sobreviver 
às epidemias, às perseguições e aos confrontos, como o sangrento genocídio 
Guarani (1753-1756) ao sul do Brasil. No caso dos Guarani, desde então pas-
saram a viver à margem do sistema colonizador e, segundo Garlet (1997), pre-
cisaram se metamorfosear para sobreviver e manter alguns aspectos culturais e 
identitários. Diante da hostilidade imposta pelo não indígena, muitos Guarani 
conseguiram sobreviver e seguem lutando pelo seu território, por locais ade-
quados que lhes ofereçam condições de viver segundo o modo próprio, com o 
respeito à sua tradição ancestral. Desta forma, Melià (FACHIN, 2010) destaca 
a importância do tekó (modo de vida) e da tekoá (aldeia, ou lugar onde se ex-
perimenta o modo de vida), local em que, por meio da oralidade, saberes e co-
nhecimentos milenares são transmitidos, desde as plantas medicinais, os me-
lhores lugares para cultivo, o cuidado com a terra e com a água, a construção 
de moradias, a produção do artesanato, até os mitos de origem que vão sendo 
ressignificados por cada narrador, seja um ancião ou, mais recentemente, es-
critores e criadores audiovisuais. Por isso destaca-se a importância do territó-
rio para a vivência de costumes, cultivos e mesmo da experienciação mítica, 
elementos essenciais para o desenvolvimento cultural e étnico. Contudo, se-
gundo os pesquisadores Rita Lewkowicz e Luiz Gustavo Souza Pradella (2010) 
o conceito de território tem referenciais europeus e, por essa razão, precisa ser 
questionado, visto que no entendimento dos Mbyá-Guarani o território passa 
pelas relações constituintes das pessoas nos espaços habitados, em que estabe-
lecem vínculos com diversos seres e entidades além do humano.

As leituras das paisagens se dão conforme a presença ou a ausência 
dos seus parentes humanos e das divindades com as quais buscam re-
ligiosamente restabelecer relações, mas também na ausência e presen-
ça dos outros (o que em antropologia chamamos de alteridades) que 
povoam o cosmos: são eles os animais, os vegetais, os não-índios, ou-
tros grupos indígenas, os mortos e uma variedade de outras entidades. 
(LEWKOWICZ; PRADELLA, 2010, p. 83).

Essas relações estabelecidas também proporcionam a mobilidade em 
território ancestral e podem ser percebidas através dos distanciamentos e 
aproximações que permeiam o jeguatá (caminhar) e o cuidado com a terra, de 
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modo que essas territorialidades são fatores importantes para a rememoração 
cultural e mítica através das narrativas que acompanham muitos Guarani em 
seus deslocamentos e nos lugares em que habitam. A tradição milenar dos 
Guarani de movimentar-se em seu território ancestral possibilitou que muitas 
comunidades sobrevivessem e mantivessem costumes e rituais ancestrais. Na 
contemporaneidade, Liebgott e Bonin (FACHIN, 2010, p. 09) destacam que as 
comunidades guaranis têm, entre suas principais reivindicações sociopolíticas, 
o cuidado com a fauna e a flora, o respeito e a valorização identitária cultural, 
a demarcação de territórios tradicionais e a participação política. O território, 
lugar de sobrevivência étnico-cultural, também é lugar que proporciona às co-
letividades a vivência de suas tradições, o cultivo das sementes tradicionais e 
das ervas medicinais. Com vistas a tornar tais práticas e saberes mais presen-
tes, a problemática territorial e ontológica será abordada a partir da obra Todas 
as vezes que dissemos adeus (2002), de Kaka Werá Jecupé.

1. “O sol irradiou o meu corpo”: a essência primeira das belas palavras em 
Todas as vezes que dissemos adeus

Não nasci Guarani, tornei-me. 
[…] E, como um beija-flor, busquei 

o néctar das flores anciãs de sabedoria
em muitas aldeias de sul a norte. 

Kaka Werá Jecupé 

Na narrativa autobiográfica Todas as vezes que dissemos adeus, Kaka 
Werá Jecupé (2002) transita entre diversos espaços e experimenta a aspereza 
da vida ao chegar ao ambiente urbano, percebendo a monopolização da cidade, 
o esmagamento das classes minoritárias e a subjugação dos povos indígenas. É 
nessa sociedade que sufoca o respirar que Jecupé (2002, p. 15) percorre “o ca-
minho do sol”. Sendo de origem Tapuia, esse autor de vários livros, na década 
de 1980, viveu entre os Guarani em São Paulo, na aldeia Morro da Saudade, 
e apreendeu junto aos sábios e pajés os fundamentos evidenciados nas narra-
tivas míticas, na ontologia e na filosofia desse povo. Seus antepassados, que 
viviam em cidades mineiras, às margens do rio São Francisco, tiveram que mi-
grar para São Paulo devido a deslocamentos forçados – o espaço habitado foi 
transfigurado pelos projetos de desenvolvimento da época da Ditadura militar, 
que dispersou comunidades e promoveu diásporas em vários pontos do país.

Ao chegarmos e habitarmos entre os guaranis, em São Paulo, a cidade 
acabou pedindo o nome do pai e dos guaranis em troca de sobrevivência. 
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Disseram que sem nome e número civilizado não se existia, então o que 
éramos? Éramos apenas, não existíamos. Ficamos muito tempo sem 
existir até faltar água e recursos da mata e precisarmos trocar com os 
civilizados meios para sobreviver. Uma das coisas trocadas foram os no-
mes (sic) (JECUPÉ, 2002, p. 26 – 27).

Nesse fragmento, Jecupé observa as relações existentes entres os dois 
mundos que, como um reflexo, revelam as potencialidades e as ambivalências 
contidas com a urbanização diante da aldeia, uma delas é a obrigatoriedade em 
frequentar a escola, receber um nome e um registro civil em português. Esse 
reflexo é percebido também através de seus deslocamentos, em que estabelece 
contrapontos entre o individualismo e a precariedade da sociedade ocidental 
e a sustentabilidade territorial das comunidades indígenas, que lutam pela so-
brevivência sociocultural e identitária nas aldeias. 

Diante da diferença trazida pelas escritas literárias é imprescindível 
deslocar-se, despir-se de conceitos preestabelecidos e (re)visitar outras com-
preensões entre os mundos, algo que perpassa o cânone literário e vai além. 
No caso dessa etnia, contempla a subjetividade do ser e da palavra (proferida 
ou escrita), estabelecendo uma relação com o modo de vida, como explicita o 
convite de Jecupé ao leitor: 

Agora, de acordo com a tradição, faço a fogueira, ponho aromáticos pre-
parados de ervas, galhos secos; e lhe convido a ouvir ao pé dela. Sente-
se. Devo alertar-lhe para que fique à vontade, esse ritual é para melhor 
ouvir ne´e porãs, as belas falas, as falas sagradas, de alguns anciões que 
por essa história hão de passar, e são cheias de lições antigas do povo 
guarani. (JECUPÉ, 2002, p. 27).

Dessa forma, a narrativa propõe um afastamento da construção social e 
particular que permeia as relações ocidentais e civilizatórias em direção a uma 
escuta sensível, ou seja, a uma abertura dos sentidos para a dimensão ritual 
das palavras transmitidas ao modo do contador de histórias, que partilha ex-
periências e o sagrado ao redor do fogo. 

Ao transitar por uma das maiores cidades do mundo, São Paulo, Jecupé 
(2002) constata a degradação, a poluição e o desmatamento que grandes em-
presas geram nas proximidades da aldeia, o que consequentemente causa 
impactos ao meio ambiente e à saúde dos que sobrevivem em seus entornos. 
Desterritorializados, esses grupos são induzidos a se submeter ao sistema de 
sobrevivência que a urbanização e o deslocamento forçado impõem a suas al-
deias. Ainda pior, por vezes precisam se disfarçar, se apropriar de ferramentas 
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e fazeres dos brancos para sobreviver e manter seus costumes, não obstante 
as interferências de elementos como a escola e o consumismo. A sociedade 
envolvente sufoca os indígenas para as margens, impossibilita-os de respirar 
ares saudáveis, de beber água potável e até mesmo de se alimentar do modo 
tradicional. Esse deslocamento instaura em Kaká Werá a necessidade de ser 
ouvido/lido para, como ele mesmo informa na introdução da obra, seguir o 
exemplo dos parentes no Paraguai que relataram seu mito de origem para o 
pesquisador León Cadogan a fim de tocar o coração dos brancos. Conforme 
os estudos realizados1 sobre a obra poética Ayvu Rapyta, de León Cadogan2, 
publicada em 1959 em língua Guarani e reeditada por Bartomeu Melià (1992), 
o relato apresenta elementos míticos fundamentais sobre a concepção pri-
mordial da sociedade guarani enquanto consciência coletiva e ancestral. As 
discussões míticas relacionadas às territorialidades possibilitaram que muitas 
narrativas orais e escritas se modificassem sem perder a essência primeira, por 
retratarem a insurgência e estarem basicamente relacionadas à continuidade 
da vida e da subsistência material e simbólica dessas coletividades. Essa conti-
nuidade da palavra original aparece na escrita de Jecupé:

A terra do nosso pai, o primeiro, sofre uma destruição, mas já apareceu 
a terra nova. Então, nosso, pai, o primeiro, fala: 
– Bom! Vá, meu filho, sobre a terra, você, meu filho primeiro-último, 
o pequeno. Você, que em virtude de seu saber terá conhecimento dos 
belamente adornados primeiros e dos belamente adornados futuros. 
Assim que conhecer os adornados, carregará essa minha palavra a fim 
de fazê-la frutificar sobre a terra […]. (JECUPÉ, 2002, p. 109).

A relação ancestral que fundamenta a sociedade guarani através das 
belas palavras é rememorada nas diversas aldeias mediante a experienciação 
mítica e perante a mobilidade desses portadores “adornados”. A circulação e a 
renovação dos aspectos de parentesco, as experiências pelos saberes ancestrais, 
as práticas ritualísticas e estéticas compõem características importantes tanto 
para a cosmologia como para a vivência, que implica a proteção dos recursos 
naturais e biológicos. Assim, inspirado em sua ancestralidade, Jecupé torna-se 
um porta-voz da inspiração guaranítica, ora pela oralidade, ora pela escritura, 

1  Vide dissertação realizada pela autora intitulada Narrativas míticas Guarani no Brasil: das 
belas palavras às experienciações míticas – vozes de resistência dos guarani contemporâneos. 
Disponível em: https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/206397/001112168.pdf?sequen-
ce=1&isAllowed=y. Acesso em: 02 jul. 2021.
2  León Cadogan – Antropólogo e etnólogo paraguaio que conviveu com os Guarani, estudou 
a cultura e fez várias publicações sobre religião, língua e cultura.
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frente à “surda metrópole com seus ornamentos de néon e a beleza cosmética 
de sua face”: 

E nesse contar eu sou o espírito de cada folha, cada planta, cada brisa 
pronunciada. Eu sou cada pedra no caminho e cada vento, cada dia de 
sol e cada noite de lua e cada brisa; e cada brilho de cada estrela. Nesse 
contar eu sou o fluxo límpido da cachoeira e do rio, e de toda água que 
preenche o grande mar. Eu sou a voz da terra pisada assim como da 
terra tocada. Pois aceitei por inteiro a missão de ser um porta-voz à 
surda metrópole com seus ornamentos de néon e a beleza cosmética de 
sua face, cujos antepassados vestiram meu povo de costumes, hábitos, 
espelhos. (JECUPÉ, 2002, p. 16).

A enunciação de Jecupé refere a busca de um equilíbrio sustentável 
planetário que assevera, em tom poético, a necessidade de ressignificação de 
valores sociais e econômicos dispostos na contemporaneidade, evidências da 
situação desenfreada e insustentável estabelecida pelo capitalismo. Enquanto 
voz que ecoa pelos diversos lugares que o escritor percorre em seus desloca-
mentos pelo Brasil, dizer adeus não significa somente partir da aldeia guarani 
após a perda de seus pais. Dizer adeus implica relações cosmológicas e ances-
trais ressignificadas nos movimentos em que houve necessidades de diásporas 
e migrações. A migração também pode ser percebida como comprometimen-
to do guardião da palavra, transmitida de geração para geração pela oralida-
de e então transposta em escrita, encontrando na cultura letrada um eco que 
possibilita que essas vozes cheguem às diversas culturas e etnias que compõem 
o Brasil. 

As histórias e lembranças narradas pelo autor-personagem manifestam 
aspectos das narrativas míticas da cultura guarani que permearam a gravidez 
de sua mãe entoando cantos, o desdobramento de seu corpo até o pertenci-
mento ritualístico como xamã e por fim o reconhecimento da alma-palavra:

– Teu nome nandeva, tua alma-palavra… é…
Pôs a mão na minha cabeça, soprou a fumaça do petenguá, derramou 
água com sagradas ervas…
– Werá Jecupé. – Arrepiei-me.
– Não é mais um apelido, Ka-ka Txukarramãe. Espere e virá a confirma-
ção. Kaká Werá Jecupé.
Apontou a direção de onde viera o nome. O sol encheu meu novo corpo. 
(JECUPÉ, 2002, p. 21).
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Nesse fragmento o leitor conhece o processo de nomeação, elemento 
que forma a pessoa guarani. A palavra é tão importante para esse povo que se 
identifica com a origem divina, ou dimensão espiritual a ser revivida por toda 
a existência pessoal em rituais e na partilha da vida nas aldeias. Pode-se per-
ceber que os aspectos das narrativas míticas e poéticas originárias que outrora 
ecoaram entre o povo continuam rememorados em rituais vivenciados pelos 
Guarani contemporâneos buscando a essência dos tempos primeiros. Trata-se 
de uma forma de remeter a um tempo outro que já passou, mas que ainda está 
por vir e que reestabelece a conexão da palavra-alma com a possibilidade de 
seguir a caminhada.

Como vimos, o território guarani é essencial para a vivência e trans-
missão de etnosaberes por intermédio da palavra – essência primeira – que 
perpassa aspectos da ontologia, da metafísica e da cosmologia guaraníticas. De 
acordo com Melià (1991), tudo está por e na palavra, assim as narrativas gua-
rani estabelecem uma relação peculiar da ontologia e da cosmologia de cada 
subgrupo, permitindo a comunicação entre os Guarani em diferentes lugares 
habitados. Enquanto plano cerimonial e metafísico, o discurso mítico propõe 
uma forma de compreensão da sociedade, da cosmovisão e dos elementos que 
compõem o ñade reko (modo de vida) e que, conforme Melià (1991), são ma-
nifestados entre os povos que descendem da família linguística tupi-guarani, 
entre diferentes línguas e dialetos. Dito de outro modo, para pensar a relação 
da palavra na vida sociocultural guarani, Melià (FACHIN, 2010) afirma que a 
palavra é tudo e nunca é a de um só, já que deve ser colocada a serviço de to-
dos, desde a educação familiar e comunitária à celebração de rituais e às lutas 
pela terra e direitos básicos. O mesmo entendimento expressa Jecupé:

A sabedoria desses povos primeiros, os que se adornam com o arco-
-íris, é necessária para a sobrevivência da Mãe. Da grande provedora. 
Embora semente, és uma alma velha; espalhe nossas palavras assim 
como em outros cantos parentes de antiga linguagem estão semeando, 
pela luta, o ato da vida. Escreva o que já está escrito; é chegado o tempo. 
(JECUPÉ, 2002, p. 93).

A rigor, a palavra proferida por intermédio de seus narradores, intelec-
tuais e escritores indígenas encontra um lugar de acolhida e sensibilização em 
relação aos aspectos da ancestralidade e dos caminhos primeiros que seguem 
rememorados em suas caminhadas nos territórios tradicionais, no cotidiano 
das coletividades e em retomadas territoriais. Muitas narrativas dos Guarani 
retornam ao fundamento da essência primordial, sendo atualizadas diante da 
intervenção do não indígena e das necessidades das comunidades como marco 
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diferencial nas narrativas que se acrescentam, não se anulam. Essas narrativas 
perpassam a memória, a história, os corpos e o território em forma de resis-
tência e insurgência em prol de reivindicações socioculturais e políticas neces-
sárias para a manutenção do patrimônio material e imaterial das coletividades. 

Em busca de suas raízes ancestrais, Jecupé manifesta neste texto auto-
biográfico o caminho percorrido, as iniciações espirituais, as memórias, a bus-
ca de identidade, a diáspora do povo de sua mãe, a vivência com os Guarani e 
os traumas que a sociedade euro referente causaram em sua vida e na de seus 
antepassados. A iniciação em dizer adeus e fazer despedidas está diretamente 
relacionada com os efeitos letais da sociedade moderno-industrial:

Fui aprender a nadar, tempos depois, com meu amigo, e mergulha-
mos nas grossas águas da represa que nos cercava e delimitava a aldeia. 
Ficamos doentes. […] Fui curado com as folhas do quintal que até en-
tão nos dava o carinho de perfumar a oca com a sua delicada presença. 
Quando melhorei, fui chamar meu amigo para brincar. Havia morrido. 
Não iríamos mais atrás do segredo azul das panambis – as borboletas. 
(JECUPÉ, 2002, p. 30).

Salienta-se que muitos coletivos espalhados em terras Brasilis sobrevi-
vem em territórios degradados, com rios e nascentes poluídos que impossibi-
litam o cultivo de plantas medicinais e sementes tradicionais e com isso afetam 
a sustentabilidade das famílias. Para os pesquisadores Antonio Jacó Brand e 
Valéria Aparecida Mendonça de Oliveira Calderoni (2012), que estudaram os 
processos de desterritorialização das comunidades guarani no Mato Grosso 
do Sul, esses locais de desterritorialização e confinamento provocam uma su-
perlotação em espaços demarcados pelo Estado, devido à perda territorial e 
constrangimento à organização social própria, cabendo a estes ressignificar 
seus conhecimentos e etnosaberes milenares. Esses povos indígenas que, ante-
riormente à colonização, transitavam e conviviam em seu território ancestral, 
sofreram adaptações provocadas pelo sistema de apropriação do não indígena. 
Jecupé relata as adversidades encontradas e o contexto social de desterritoria-
lização vivenciado por seus familiares e pela comunidade:

Na aldeia havia um cheiro de podre exalando da represa. Um dia chegou 
um senhor com uns papéis na mão dizendo que o lugar onde moráva-
mos era dele, doado por d. Pedro II. 
– Filho, procure esse tal de d. Pedro que eu quero falar com ele – disse 
o pai. Estou procurando até hoje. – Como? Não havia nada aqui quan-
do chegamos, além (sic) dos nossos parentes guaranis do outro lado da 
represa – pensava o pai. 
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Fomos expulsos. Anos depois descobri que aquela região onde morá-
vamos fora doada no século XVIII pelo então imperador do Brasil para 
imigrantes alemães. (JECUPÉ, 2002, p. 34).

A narrativa refere que o processo de urbanização é contínuo e mui-
tos grupos sobrevivem em pequenos assentamentos e ambientes degrada-
dos ou desmatados, tendo que conviver com o crescimento das cidades ou 
o uso abusivo de insumos e produtos químicos. Segundo o pesquisador José 
Otávio Catafesto de Souza (2016), esse processo também ocorre na região sul 
do Brasil, em que esses coletivos precisam usar estratégias de contato junto 
aos não indígenas para promover sua subsistência, sendo a comercialização de 
artesanato uma dessas estratégias. Assim, muitas comunidades transformam 
aspectos da sua existência para que consigam sobreviver diante da civilização 
euro referente e do Estado.  

De acordo com Ladeira (2007, p. 46), os Mbyá buscam, pela rememo-
ração de seus mitos, uma terra que se assemelhe às descrições dos primór-
dios do mundo original e que lhes proporcione condições de viver em um 
lugar que simultaneamente dê subsistência e possibilite a prática espiritual. O 
historiador Júlio Quevedo (2016) reitera o entendimento das territorialidades 
guaranis como um espaço social, étnico e identitário para a vivência dos ritos 
e espiritualidade fundamentados nos elementos da ancestralidade e dos mitos 
primordiais. Embora hostil, o espaço das cidades acaba por oferecer um do-
loroso processo de aprendizagem para o protagonista, numa jornada de auto-
descoberta e de “descoberta dos brasis”, inclusive das causas do extermínio de 
seu povo e de sua diáspora: 

Com o tempo, passei a andar pelas largas trilhas da cidade chamadas 
avenidas. Percorri suas florestas de aço e comi de seus frutos artificiais 
para descobrir os brasis. No asfalto por onde andei, se plantando nada 
dá. Provei do bom e provei do ruim. Conheci uma qualidade de caci-
ques […] que, como dizia um antiquíssimo e histórico escrivão, andam 
deveras desavergonhados. Eles têm requintes na fala, vivem dela. E o 
jaguar no coração (Sim, o jaguar que devora tudo que seja contrário ao 
seu único olho cego). E acabei por descobrir que muitos deles eram a 
causa do extermínio de meu povo. (JECUPÉ, 2002, p. 37).

A situação de desterritorialização, ou seja, a perda do território tradi-
cional pode ser vista como uma das principais causas de se dizer adeus. Ao ser 
expulso do território ancestral, o Tapuia que se tornou Guarani se depara com 
o descontínuo, com o espaço reservado e confinado que raramente permite 
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a vivência das outras culturas, as que são diferentes do que enxerga “o único 
olho cego” do jaguar. Este domina o coração dos caciques que nas cidades 
artificiais aniquilam, com fala bonita e largas avenidas, as vidas dos povos in-
dígenas e dos demais periféricos.

2. Por um caminho sem fronteiras

Nossa concepção indígena […]
é viver em plenitude, espaço,

não ter fronteira, não ter divisão geográfica…
isso não existia antes…
Timóteo Verá Popygua 

Em relação às questões territoriais vividas pelos indígenas no Brasil, o 
escritor guarani Timóteo Verá Tupã Popygua evidencia a intenção política de 
sua escrita. Opta por escrever sua versão do mito de origem, o mesmo que 
Léon Cadogan traduziu para o espanhol décadas antes, para poder reivindicar 
a vida sem fronteiras: “Queremos que nosso direito de ser e de viver nesta 
Terra, de acordo com nossos costumes, princípios e tradições seja respeitado 
pela sociedade não indígena” (POPYGUA, 2017, p. 60). Entende-se, pois, que 
as territorialidades que permeiam aspectos da ancestralidade e da mobilida-
de dos Guarani não podem ser inteiramente abrangidas em curtos espaços 
temporais ou eventuais. No que diz respeito ao processo cultural, identitário, 
cosmológico e ontológico desse povo, as práticas ritualísticas e estéticas per-
passam particularidades compreendidas por diversos fatores e contemplam 
tradições e conhecimentos milenares. Esses costumes e tradições, que atra-
vessam o espaço-tempo e que são rememorados milenarmente por anciões, 
recebem versões de intelectuais e escritores indígenas na contemporaneidade, 
as quais abrangem temáticas insurgentes relacionadas diretamente às necessi-
dades dos coletivos por intermédio da palavra, essência primeira.

Conforme Garlet (1997), a maneira encontrada de ampliação territo-
rial envolve processos de reterritorialização em que os grupos realizam movi-
mentos migratórios buscando espaços. Para que esta mobilidade e o processo 
de realocação territorial ocorram, é necessário que haja um fundamento por 
parte do grupo, tanto para a importância de permanecer em um determina-
do espaço como para a situação de incorporação daqueles territórios que são 
expandidos. Garlet (1997) acrescenta ainda que uma das principais justifica-
tivas para os deslocamentos está na memória, que é constantemente recor-
dada através da palavra nos mitos primordiais. Mesmo que as consequências 
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tenham se tornado cicatrizes sangrentas em um leito inconstante, conforme 
Melià (2010), a cosmovisão e a ontologia guaraníticas continuam a se revelar 
aos seus descendentes na crença da Terra Sem Mal, transformada na esperan-
ça de um espaço de pertencimento em que possam desenvolver a cultura e o 
modo de ser/viver e de estar no mundo. Essa compreensão coincide com a de 
Garlet (1997), para quem as lutas pelo restabelecimento de posses territoriais 
tradicionais não se tornam somente um marco sociopolítico, mas inclusive 
(re)conhecimento identitário e cultural premeditado pelos deuses. Por conta 
do enfrentamento violento com o não indígena, em que o território passa a ser 
alvo de disputas políticas e econômicas, na luta de integração de posse e nas 
retomadas seguem tão importantes as narrativas dos antepassados. A palavra 
primeira que ainda ecoa por entre as matas e territórios tradicionais continua 
permitindo que a memória primordial se revele ao seu povo como o revoar 
do colibri na noite originária, o portador das formosas palavras sagradas que 
toca o coração e que em um pulsar exalante concebe a vida, diante das palavras 
verdadeiras. Em um desabrochar primeiro da flor, ao se autocriar emanando o 
perfume, torna-se essência primeira da criação, reveladora do poder milenar 
e ancestral. Compreende-se quão valorosa essa narrativa da criação é para as 
literaturas ameríndias: ela faz ecoar em seu sentido singular e, também, plural, 
as vozes dos povos das matas – os grandes caminhadores, as narrativas dos 
anciãos, os cânticos das crianças, as músicas dos jovens, os ensinamentos de 
mães, pais e avós. É essa palavra que emana a força do Guarani e que possibilita 
a luta pelo solo sagrado, profícuo e fecundo. Assim, dizer adeus tanto é chegar 
como permanecer, é experienciar o doloroso e libertador processo de desdo-
brar-se como um colibri em uma noite originária – como Kaka Werá Jecupé 
que, com todas as dores e inquietações, encontrou lugares para descobrir sua 
voz de adornado e evidenciar as vozes dos narradores guarani ultrapassando 
as fronteiras delimitadas. 
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São Paulo, território indígena

Olívio Jekupé

In memória de Angelo Kretã, Marçal Tupã,  
Paulinho Paiakã, Pedrinho Cornélio, Lúcio Flores.

Bom, eu sou natural do Paraná, mas moro há muitos anos na aldeia 
Krukutu, em São Paulo, e eu tinha que escrever um texto sobre essa grande 
cidade que é a maior do País e de maior população. Fiquei pensando como 
falar do assunto, desse território imenso, e faltavam ideias pra iniciar, mas de 
repente me lembrei de uma mulher indígena que mora na aldeia em Curitiba. 
Relembrei quando a conheci em Curitiba em 1990, seu nome é Jovina Renhga, 
do povo Kaingang. Naquela época ela era uma garota jovem, que já lutava em 
defesa do seu povo, não tinha muita experiência ainda, mas já começava na 
batalha, pois conhecia pouco o português, é que só havia aprendido a língua 
do dominante aos 16 anos. Mas isso não era problema, o importante era que se 
preocupava com as questões e queria fazer algo. 

Figura 1 – Jovina Renhga 

 
Fonte: Foto do autor.
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O tempo passou e hoje já estamos em 2021. Acompanhei seu traba-
lho por esses anos todos, sei que a vida dela não foi fácil, passou por muitos 
anos de luta e de sofrimento. Na verdade, devia ser o contrário, porque todos 
os povos indígenas sempre sofrem mesmo vivendo em seus territórios, que 
muitas vezes não são respeitados. Certo dia, conversando com ela, me contou 
das lutas para tentar criar uma aldeia na Capital do Paraná. Não foi fácil, mas 
hoje os Kaingang, junto com os Guarani e Xetá, têm uma aldeia que se chama 
Kakané Porã.

E fiquei feliz de ouvir esse comentário, porque Curitiba é um território 
indígena, e antes de os invasores terem dominado essa região, sei que nossos 
parentes indígenas viviam ali bem melhor do que hoje, porque é uma cida-
de que cresceu expulsando os que ali estavam, aliás, muitos morreram e seus 
corpos estão debaixo das ruas dessa cidade. Se eles estão lá não é por acaso. 
Sempre foi assim, muitas cidades dominaram os territórios indígenas pelo 
Brasil. Hoje para ter um pedaço das terras que foram roubadas desde o passa-
do é a maior luta. 

Ao ouvir tudo aquilo fiquei emocionado, porque a Jovina Renhga é uma 
verdadeira guerreira kaingang. Sua história precisa ser escrita nesse livro para 
que nunca seja esquecida, porque sei como é difícil a luta indígena, especial-
mente a de uma mulher. Resolvi escrever o poema “Sou kaingang” em home-
nagem a ela para que seu nome seja lembrado sempre entre o povo Kaingang 
e os outros povos, inclusive entre os não indígenas.

Sou uma índia Kaingang me chamo
Jovina Renhga e na aldeia eu moro,

Aprendi o idioma do meu povo,
E dos mais velhos muitas histórias escutei,

Do meu povo e isso me deixa feliz.
Da nossa cultura milenar sei

Que aprendi muito e por isso irei
Continuar ensinando aos meus filhos e filhas

Pra que nossa história continue viva e seja
Contada como sempre foi.

Sei que passamos séculos sendo massacrados
Pelos dominantes, mas resistimos e estamos

Vivos até os dias de hoje.
Por isso sei que toda cultura tem que continuar

Viva e também nós Kaingang temos que
Sempre ensinar as histórias de geração

Em geração, foi assim ensinando uns aos outros
Que nosso povo resistiu e vamos continuar 
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Resistindo com a força da nossa língua
Da nossa cultura e de nosso Deus.

E ao escrever esse relato do território onde Jovina mora, resolvi escrever 
sobre a capital onde moro atualmente. Sabemos que desde quando chegaram 
os portugueses nessas terras o sofrimento indígena foi grande. Aqui era uma 
grande floresta onde havia muitas etnias indígenas, com línguas e costumes 
diferentes, mas logo iniciou a dominação jesuítica, pregando o cristianismo 
para batizar os nossos parentes. Sei que isso foi um grande massacre, porque 
não havia respeito. Os povos indígenas tiveram que engolir suas ideias, sem 
contar as muitas mortes para os invasores dominarem territórios onde viviam 
vários povos. 

Figura 2 – Olívio Jekupé  

 
Fonte: Foto do autor.

E, hoje, quando se fala de São Paulo, é preciso lembrar que a cidade foi 
crescendo cada vez mais em cima dos que foram mortos. Quando ando pelas 
ruas, fico sempre lembrando dos nossos antepassados que tiveram que lutar 
para sobreviver em seus territórios, mas na verdade não conseguiram, porque 
milhões morreram assassinados, outros com doenças que os portugueses trou-
xeram da Europa.

Fico imaginando aquela época como foi sofrida, pois o massacre foi vio-
lento demais, e eles não tinham dó mesmo, para dominar cada espaço iam 
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matando sem piedade. Nosso povo, desde aquela época, sofre preconceito e 
isso segue até os dias de hoje. Diziam que não tinham alma, que não eram 
gente. Ou seja, com a chegada dos portugueses nosso povo foi tratado como 
bichos, então matar era algo comum.

Pátio do Colégio

Em São Paulo tem um lugar muito conhecido que é o Pátio do Colégio, 
onde começou a construção da cidade. Já tinha os indígenas morando ali, mas 
quem inicia construindo tudo para os Jesuítas foram nossos parentes da épo-
ca. Na verdade, primeiro converteram e depois usaram como mão de obra, 
uma verdadeira escravidão iniciou tudo. Hoje quem passa ao lado do Pátio do 
Colégio fica emocionado, pois é um lugar bonito, um lugar em que os turistas 
gostam de passear e de fotografar, sem saber que era um lugar onde viviam 
indígenas com muita floresta. O que se vê no presente é uma outra floresta, de 
pedra e construções com prédios e casas.

Por isso tudo fico triste ao ver essa cidade que cresceu rápido demais e 
ao lembrar que houve muitas mortes para que ela existisse. A capital destruiu 
muitas florestas para crescer. São Paulo hoje é a maior cidade do Brasil, tem 
uma população imensa que até assusta, mas também é a mais poluída e faz 
mal para a saúde. Como sempre cresceu desordenadamente, todos sofrem a 
mesma consequência. Aliás, está na hora do povo da cidade acordar e tentar 
cuidar mais dela. E muitos na cidade não entendem o costume indígena. Nós 
aprendemos a respeitar a floresta, os rios, os pássaros, os animais, e não respei-
tar a vida é muito ruim pra cidade.

E hoje você pode imaginar naquela época, um território onde havia vá-
rios povos diferentes e cada vez mais chegavam os invasores europeus domi-
nando esse território. Por todos os cantos do Brasil, onde eles iam passando 
com o passar do tempo muitas etnias foram extintas, só podemos falar deles 
através dos livros que estão escritos. Por isso acho muito importante o trabalho 
de muitos que publicam livros contando sobre isso, porque se eles não tivessem 
escrito poderia ser bem pior. Através dos livros podemos discutir os massacres 
dos povos que foram extintos e cobrar mais respeito aos governantes deste País 
porque a população brasileira vive em território indígena de Norte a Sul.

Essa grande cidade que cresceu em cima dos povos indígenas e que cres-
ce a cada dia mais não valoriza os povos indígenas que vivem em aldeias na 
própria capital. Eu moro na aldeia Krukutu, na região de Parelheiros, onde 
existe uma grande luta pela demarcação do território, processo que está parado 
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porque estamos sendo governados por um Presidente que ao tomar posse seu 
primeiro ato foi cancelar todas as demarcações de terras indígenas no Brasil.

Apesar disso tudo, temos que ter esperança e continuar na luta e nunca 
desistir de lutar pela demarcação dos territórios, porque sabemos que sem-
pre teremos nossos inimigos, aliás desde 1500 sempre foi assim. Hoje temos 
os políticos e os ruralistas como inimigos, digo inimigos porque eles sempre 
lutam contra a demarcação dos territórios, argumentam que não temos direi-
tos às terras. Sabemos que nossos povos estão aqui há vários séculos antes da 
invasão. Esse argumento é um absurdo, por isso temos que sempre aproveitar 
das palestras e falar sobre os territórios que perdemos, sobre a demarcação 
e outros direitos, inclusive para os autores indígenas é importante escrever 
sobre esse problema que é tão antigo. Mais recentemente a música tem sido 
uma forma de defesa das demarcações. Inclusive temos o grupo de rap que se 
chama Brô MCs, os primeiros a cantarem rap pra denunciar os ruralistas em 
Dourados, onde nossos parentes sofrem muito. Tem também o Kunumi MC, 
garoto que ficou conhecido mundialmente por ter participado da abertura da 
Copa do Mundo em 2014. Nesse dia ele fez um ato que foi visto no mundo 
todo. Ele estava dentro do campo e logo que soltou a pomba como símbolo da 
paz, em seguida tirou uma faixa com o escrito “Demarcação já”. Em seguida, 
começou a escrever e cantar rap como uma arma de defesa, sempre falando da 
demarcação. 

Figura 3 – Kunumi MC na abertura da Copa do Mundo de 2014  

 
Fonte: Foto de Luiz Pires.
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Figura 4 – Kunumi MC, filho de Olívio Jekupé 

 
Fonte: Foto do autor.

Por isso nós, indígenas do Brasil, pensamos que cada um pode fazer 
algo, falando, escrevendo, cantando ou outras formas, o que nunca podemos 
é desistir da luta pelos nossos territórios. E como São Paulo é um território 
indígena, seria bom se os políticos respeitassem os direitos e não dificultassem 
a demarcação das terras indígenas, tanto aqui na região de São Paulo como em 
outras regiões do Brasil. Temos direitos e não estamos roubando nada, apenas 
pretendemos recuperar uma parte do que nos tomaram desde a invasão dos 
portugueses em 1500, pois não houve descobrimento. Nossa população está 
crescendo e precisa de espaço para que possamos viver nosso modo de vida 
com tranquilidade, para continuar ensinando a própria cultura, algo que tam-
bém é direito e que muitas vezes não é respeitado. Inclusive temos muitos pro-
blemas nas aldeias de São Paulo, pois chegam evangélicos nas aldeias e querem 
impor sua religião, algo inaceitável porque temos uma cultura própria e esse 
desrespeito é um crime. O mais triste é que os evangélicos não pensam assim e 
por isso entram nas aldeias sem nenhum tipo de preocupação ética. 

Acredito que todas as religiões são importantes, assim como as de cada 
etnia indígena, pois também acreditamos em Deus, mas de forma diferente. 
Nossos anciões ensinam uma cultura em que aprendemos a valorizar a mãe 
terra, os rios, as matas, tudo o que o Criador criou, mas eles não nos entendem 
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e nos desvalorizam, querem nos educar e trocar toda a forma de pensar. O 
mais triste, quando um indígena se converte, é que ele irá lutar contra o pró-
prio parente. Quando um evangélico vai pregar nas aldeias e tem um indígena 
junto, a comunidade tem que ouvir os absurdos. Por isso gostaria de dizer aos 
evangélicos que, se vocês acreditam em Deus, então primeiro aprendam a res-
peitar o pensamento das comunidades, porque acreditamos em Deus também.

Outra coisa que gostaria de falar é que na época passada tivemos os 
chamados bandeirantes, que viviam matando nossos parentes pra dominar os 
territórios no Brasil. Em São Paulo ganhavam para matar, e o pior é que mui-
tos deles ficaram conhecidos na história como heróis, heróis por tem mata-
do tantos indígenas, como exemplo, o chamado Borba Gato, um dos grandes 
assassinos da época. Inclusive, quando eu ando por São Paulo, na região de 
Santo Amaro tem uma estátua desse criminoso, fico revoltado de ver que ele 
é considerado um herói. Temos que escrever e mostrar a verdade sobre esses 
bandeirantes ainda hoje elogiados, temos que ensinar nas escolas que eles fo-
ram verdadeiros assassinos dos povos indígenas.

Fico feliz de ser um escritor e assim poder mostrar que nosso povo, 
desde 1500, sofre muito por causa da invasão, do preconceito, das perdas dos 
territórios. Através da escrita podemos conscientizar a sociedade, do contrário 
a sociedade continuará falando mal do nosso povo, e, por falarem mal, o pre-
conceito aumenta. Espero que meus trabalhos cheguem a todos e que possam 
entender nossos direitos. E que se falamos que temos direitos aos territórios, 
é porque temos. Por isso, afirmo que o território de São Paulo carrega muito 
sangue dos indígenas que morreram por defenderem suas terras.

Os indígenas na capital

Também gostaria de falar que São Paulo, a maior capital do Brasil, tem 
muitos indígenas que vieram de outros Estados e moram por aqui. Às vezes 
gente que mora em São Paulo vem conhecer nossa aldeia e gosta de ficar ou-
vindo as histórias sobre essa cidade que sempre teve a presença de vários povos 
indígenas, e antes dos portugueses terem invadido esse território havia várias 
etnias, que morreram assassinadas ou por doenças. Mas quero dizer que São 
Paulo é um território indígena e fico feliz de saber que tem muitos indígenas 
morando nessa cidade e afirmo que precisam ser respeitados, porque não são 
invasores nem estrangeiros, mas os verdadeiros nativos desse país e em qual-
quer lugar que resolverem morar precisam ser respeitados. Muitos sofrem pre-
conceito porque dizem que eles não são daqui, e na verdade todo o território 
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do Brasil é indígena. Por isso, ao andar em São Paulo, você poderá encontrar 
algum xavante, terena, kaiapó, kaingang, krenak, guarani, pankararu e outros, 
eu poderia citar mais nomes, mas nem precisa, sei que tem muitas etnias dife-
rentes, e todas são bem-vindas porque essa cidade é nosso território. Aliás, em 
qualquer capital do Brasil irá encontrar indígena morando e onde ele escolher 
para morar, ali é seu território. E quanto ao preconceito que todos recebem, na 
verdade não devia acontecer.

Uma coisa engraçada que vejo aqui na capital de São Paulo é que existem 
vários bairros com nomes indígenas, aliás em Tupi, como exemplo, Ibirapuera, 
Butantã, Tucuruvi, Morumbi, há nomes de ruas também. Certo dia eu estava 
dando uma palestra em uma escola e, de repente, um dos ouvintes me disse 
que é maravilhoso ver os nomes indígenas nos bairros, nas ruas e nos rios 
em homenagem ao povo indígena. Em seguida resolvi falar a verdade e disse 
que não era por homenagem que existiam vários nomes indígenas, mas sim 
porque antes de Pombal ter proibido a língua geral no País, a população e os 
bandeirantes falavam uma língua só, que era o Tupi antigo, e por isso eles iam 
dando os nomes que é comum vermos até os dias de hoje, inclusive o rio Tietê, 
que é o mais conhecido na capital.

Por isso é preciso entender que os nomes na capital paulista não foram 
homenagens para nossos parentes indígenas, o mesmo ocorre com nomes de 
outras cidades ou Estados pelo Brasil, como Itapevi, Embu Guaçu, Ibirama, 
Curitiba, Ibiporã, Cambé, Paranaguá, Ibiuna, Monguagá, Itanhaem, Quaraí, 
Guaíba, Paraná, Pará. Esses nomes só comprovam que nesses lugares estavam 
pessoas indígenas. 
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Figuras 5 e 6 – A vida na aldeia Krukutu 

Fonte: Fotos do autor.
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Kakane Porã, nossa aldeia em Curitiba

Jovina Renhga

Meu nome é Jovina Renhga e nasci na terra indígena conhecida como 
Marrecas, no Estado do Paraná. Sou do povo Kaingang e hoje moro na al-
deia Kakane Porã. Essa aldeia é nova, resultado de lutas de meu povo junto 
com os Guarani e os Xetá para conquistar esse pequeno território na cidade 
de Curitiba. Meu povo se divide em duas metades complementares, Kamé e 
Kairú. Sou da marca Kairú, representada pelas formas circulares. 

Figura 1 – Marcas Kairú 

 
Fonte: Foto da autora.

Bom, primeiro gostaria de dizer que nos anos de 1990 eu resolvi vir 
para Curitiba, a capital do Paraná. Eu era jovem, tinha uns 20 anos de ida-
de e fazia pouco tempo que tinha aprendido a falar a língua portuguesa, na 
verdade aprendi aos 16 anos. Antes eu falava só a língua do meu povo, que 
é o Kaingang, aliás, nossa língua é o que nos dá força para fortalecer nossa 
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cultura, e tenho orgulho de ser falante na minha língua nativa. Quando che-
guei a Curitiba, eu não tinha para onde ir, mas eu sabia que moravam outros 
indígenas na cidade. Como eu conhecia a Belarmina, que também é Kaingang, 
fui direto até a casa dela. Ela me acolheu com carinho e disse que eu poderia 
morar junto, era uma casa simples, pequena, mas o coração dela era grande 
demais e pude ficar morando ali. Alguns dias depois, veio visitar a Belarmina 
um guarani que se chama Olívio Jekupé, um jovem que estava fazendo facul-
dade de Filosofia na PUCPR. Logo nos tornamos grandes amigos e todo o 
final de semana ele vinha nos visitar. Sempre usava palavras lindas, porque ele 
era um poeta e fiquei emocionada com o seu jeito de falar e de escrever. Ele 
dizia que um dia ia conseguir publicar seus trabalhos e que seus livros seriam 
conhecidos pelo Brasil para conscientizar os leitores. O tempo foi passando e 
pude estar ao lado da Belarmina e do Olívio Jekupé em reuniões que discutiam 
as questões indígenas, que começaram a me interessar.

Algo que me deixava triste era saber que havia indígenas na capital que 
sofriam muito, porque não tinham estudos nem profissão para arrumar um 
bom emprego. O principal era que não havia uma moradia para os que vi-
nham das aldeias, mesmo sendo jovem naquela época eu já me preocupava. 
A FUNAI deveria dar uma assistência para os que vinham do interior, mas a 
gente sabia que esse apoio não existia. Uma das formas de subsistência era e 
segue sendo a venda do artesanato que fazemos com materiais da mata, como 
sementes de açaí e olho de cabra, bambu pintado, coco, tucum talhado. 

Figuras 2 e 3 – Artesanato Kaingang  

Fonte: Fotos da autora. 
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Sei que a cidade de Curitiba deve muito aos povos indígenas, porque é 
um território em que séculos atrás havia muitos de nós vivendo, mas os mas-
sacres aconteceram e por isso os nativos tiveram que fugir para outros lugares. 
Sendo assim, o tempo foi passando, e quando resolvemos vir morar na cidade 
é um direito nosso e um dever do Estado nos receber e nos respeitar. Na cida-
de, muitos nos criticam, nos discriminam, mas temos que ser fortes e resistir a 
tudo isso. E por isso é que nós indígenas lutamos pelos nossos direitos. Aliás, 
hoje o Olívio Jekupé já tem vários livros publicados, o que acho muito impor-
tante porque é uma forma de conscientizar as pessoas não indígenas a nos res-
peitarem. Certo dia li um dos seus livros que se chama A invasão, o título já diz 
tudo, porque o Brasil na verdade não foi descoberto por Pedro Álvares Cabral, 
mas sim invadido. A vinda dele não foi por acaso, e o Olívio Jekupé escreveu 
muito bem sobre essa invasão. Por isso, quando nós andamos por qualquer 
lugar do Brasil, não devemos receber críticas nem ofensas, somos originários 
dessas terras, não invasores.

Há muitas décadas nós indígenas que vivemos nessa capital sofremos 
muito, mas nunca desistiremos. E hoje nós temos nossa aldeia urbana aqui na 
cidade de Curitiba, sei que ela é pequena, tem pouco espaço, e mesmo assim 
não foi fácil, precisamos de muito esforço e muita luta, porque sabemos que 
o Governo nem sempre está do lado dos povos indígenas. Na verdade, desde 
1500 só se consegue algo com muita luta, porque fomos invadidos e perdemos 
muito. As lideranças existem para lutar pelo direito dos povos, porque nada 
virá de graça. Uma das nossas lutas é pela sobrevivência de espécies que são 
sagradas para nós, como a araucária, já bastante devastada na região.
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Figura 4 – Mata de Araucária  

 
Fonte: Foto da autora. 

Inclusive, sei que muitas lideranças no Brasil morreram assassinadas por 
lutarem pelo direito à terra. Isso não devia acontecer, mas acontece, inclusive 
vou citar um Kaingang que morreu nos anos de 1980 e que lutou muito pelos 
nossos parentes da aldeia em Mangueirinha, Ângelo Kretã. Aliás, inclusive o 
Olívio publicou um livro em homenagem a ele, onde conta sobre sua morte, é 
Xerekó arando, a morte de Kretã. Nesse mesmo livro ele tem uma história que 
fala sobre mim, “Jovina em Brasília”, um belo texto que aborda minha atuação 
como liderança das mulheres. Muitos outros indígenas foram assassinados por 
defender os territórios, e tenho certeza de que os leitores irão se lembrar de 
alguns deles. No entanto, em sua maioria não são nem conhecidos, por isso 
acredito que a escrita é uma forma de lembrar os nossos líderes que se foram 
para que nunca sejam esquecidos.



354

Figura 5 – Marcha das Mulheres – Dia Internacional das  
Mulheres Indígenas em Curitiba  

 
Fonte: Foto da autora.

Assim, quero dizer que nós, indígenas, não devemos deixar de lutar, 
porque nossos territórios seguem invadidos e ameaçados por opressores. Para 
que continuemos fortes e resistentes, temos que nos preocupar cada vez mais 
pelos nossos parentes, pelo nosso povo tão sofrido, um sofrimento que iniciou 
em 1500 e não tem trégua, sofremos nas mãos dos fazendeiros, dos políticos e 
da sociedade que nunca nos entenderam desde a invasão. Só recebemos críti-
cas, quando na verdade deveriam nos valorizar e nos respeitar, porque somos 
herdeiros dessas terras e filhos da mãe terra que sempre respeitamos, porque 
sabemos da importância da floresta, algo que os não indígenas parecem ig-
norar, pois só pensam no lucro e destroem. Aliás, é da floresta que vêm os 
remédios de curas, inclusive hoje estamos vendo a grande doença que atinge o 
mundo todo, o coronavírus, acredito que sem floresta mais facilmente surgem 
as doenças. 
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Figura 6 – Os remédios da Mãe Terra  

 
Fonte: Foto da autora.

Para encerrar meu texto, quero agradecer ao amigo Olívio Jekupé, um 
escritor que eu tinha certeza que um dia ia publicar vários livros, como está 
acontecendo. Agradeço a ele por ter me indicado para escrever sobre esses as-
suntos. Em memória quero oferecer esse trabalho à minha grande amiga kain-
gang, Belarmina, que se foi para a moradia do Grande Pai, porque no momen-
to em que mais precisei ela me acolheu em sua casa e depois fui aprendendo 
muita coisa com essa guerreira que nós, Kaingang, nunca devemos esquecer.
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Mulheres indígenas re-existindo nas artes indígenas 
contemporâneas: Carmézia Emiliano e Daiara Tukano1

Paloma de Melo Henrique 

Segato (2018) acredita que mulheres e homens, de maneira geral, fazem 
parte de duas histórias diferentes, ainda que entrelaçadas e pertencentes a um 
mesmo mundo. A história das mulheres, segundo ela, não está ligada à buro-
cracia. A história do Estado, por sua vez, é patriarcal, e o núcleo constitutivo 
deste é o patriarcado, portanto, não está ligado ao projeto histórico das mulhe-
res. Ela ressalta, entretanto, que isso não tem relação com qualquer espécie de 
essencialismo feminino, mas de experiência histórica acumulada.

Nessa linha de pensamento, a antropóloga chama a atenção para o mo-
mento no qual vivemos: de destruição de territórios históricos de arraigo co-
munal para a sua conversão em commodities para o mercado global. Toda a 
violência que constitui essa fase do capitalismo neoliberal ela nomeia peda-
gogías de la crueldad, mais especificamente, “todos los actos y prácticas que 
enseñan, habitúan y programan a los sujetos a transmutar lo vivo y su vitalidad 
en las cosas” (SEGATO, 2018, p. 11). A transformação em coisas é muito mais 
do que matar, porque inexiste o ritual, restam apenas resíduos ou nada, como 
nos processos de consumo e obsolescência.

Assim como Mbembe (2014), ela alerta para a violência e desconsti-
tuição da humanidade nessa fase apocalíptica do capitalismo neoliberal, de 
destruição dos territórios e das pessoas. Por meio dos seus trabalhos antropo-
lógicos sobre a violência de gênero na América Latina, ela vincula as formas do 
capital no mundo de hoje à violação dos corpos das mulheres – tráfico, estu-
pro, tortura, morte – e à destruição dos territórios pelas empresas capitalistas. 
Essa destruição vem acompanhada ou é consequência do retorno de formas 
degradantes de trabalho, como o trabalho escravo e semi-escravo, o desempre-
go e a evidente precarização da vida.

A exploração da vitalidade pachamâmica pelas mineradoras e para o 
agronegócio converge com o roubo do tempo vital, que é substituído pelos 

1  O presente texto é parte da dissertação de mestrado da autora, intitulada “A mãe terra nos 
anima”: Mulheres indígenas contracolonizando a literatura e as artes visuais no brasil – Inspi-
rações para a introdução de uma educação decolonial na escola.
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ideais de capital-competitividade, cálculo de custo benefício, concentração e 
acumulação, acabando com a fluidez do tempo. A pedagogia da crueldade é a 
captação da vida que fluía livre para a instalação da inércia, da esterilidade das 
coisas, que são vendíveis, mensuráveis e compráveis. Para Segato (2018), esse 
aniquilamento da vida é o caminho e o último destino da modernidade.

Nesse cenário, ela sistematiza a existência de dois projetos históricos 
incompatíveis e em conflito no planeta: o projeto histórico dos vínculos, do ar-
raigo entre os seres, e o projeto histórico das coisas. Eles são, portanto, consti-
tuídos a partir de diferentes concepções de bem-estar e de felicidade. O último 
tem como meta o consumo, está alinhado ao capitalismo global, à competição, 
à produtividade e converte as relações humanas em sistemas funcionais utili-
tários e de interesse, gerando o esvaziamento das relações e a falta de empatia 
– necessária para a destruição. O primeiro, por outro lado, instaura-se pela 
reciprocidade – é o que produz comunidade (SEGATO, 2018). 

Os povos tradicionais, indígenas, quilombolas – e todos aqueles arrai-
gados à terra e à comunalidade – são a linha de frente do projeto histórico dos 
vínculos. As esferas do poder econômico e político – representadas pela mas-
culinidade branca – trabalham em prol do projeto histórico das coisas. Assim, 
as sociedades do “desenvolvimento”, euro-ocidentais e euro-ocidentalizadas, 
também compartilham desse último projeto, embora possam estar, mais ou 
menos, entre os dois. É importante analisar que, mesmo que não alinhados à 
ideologia propriamente capitalista, outros ideais que mantêm a perspectiva do 
desenvolvimento econômico compartilham do mesmo projeto histórico – das 
coisas.

Segato (2018) se posiciona desde suas experiências vinculadas a coleti-
vos do contexto latino-americano, incluindo o Brasil, e o seu pensamento se 
volta mais para a realidade política atual desses países, que vêm enfrentando os 
avanços neoliberais e a perda de direitos conquistados por grupos minoriza-
dos em geral. Convergindo com a análise apontada por Mbembe (2017) sobre 
a separação, em curso, da democracia liberal e do capitalismo, em direção ao 
fascismo, Segato (2018) aponta que a aliança entre o Estado e o capital não 
pode resultar numa democracia, de fato, para todos, por conta dos projetos 
históricos antagônicos ao sistema capitalista.

Esses diferentes ideais de continuidade civilizatória estão em conflito 
há vários séculos; há algumas décadas, porém, houve uma mudança de para-
digma da cultura política com a ascensão do multiculturalismo, que emergiu 
após a queda do muro de Berlim. Ao encontro de Paredes e Guzmán (2014), 
no livro La nación y sus otros (2007), Segato faz uma crítica a esse paradigma 
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em que cada identidade reclama sua parcela de recursos e de direitos. O pro-
blema está no fato de que o multiculturalismo não revisa necessariamente a 
base das produções de riqueza e o sentido e o destino dela. Isso porque nesse 
sistema – que tem como característica a aceitação da diversidade cultural num 
determinado território – há sempre uma cultura dominante, se não em quan-
tidade de pessoas, em questões de poder. Essa cultura dominante, entretanto, 
não é capaz de se afastar do projeto histórico capitalista; e mesmo que existam 
identidades que se afastam radicalmente, como as identidades indígenas ou 
quilombolas, não há abertura para um projeto em comum.

Consequência disso é o retrocesso inclusive em relação às políticas mul-
ticulturais nos últimos anos, um agravamento do racismo, e uma volta da famí-
lia patriarcal como modelo para o desenvolvimento da sociedade, ou seja, um 
avanço do conservadorismo colonial. O multiculturalismo teve como política 
a pseudo inclusão de identidades – apenas aquelas já digeridas pelo capital, 
com políticas de agitação social, de aceitação das mulheres em diversos espa-
ços, das diferentes orientações de gênero e de sexualidade não normativas, das 
pessoas negras e indígenas, das pessoas com deficiência, das e dos imigrantes. 
No entanto, a real inclusão de muitas dessas identidades é inconciliável com a 
aliança do Estado ao capital, que tende à exclusão crescente.

Nesse sentido, é perigoso para o capitalismo financeiro que identidades 
com projeto histórico que contradigam o capital adquiram espaço social. As 
mulheres indígenas, como Sônia Guajajara, contudo, apesar de todos os entra-
ves opressivos, estão resistindo na luta por esse espaço. A resistência está na al-
deia e está também nas cidades; a luta de Sônia e de outras mulheres indígenas, 
que estão se inserindo na política nacional, não é uma luta pelo poder, mas 
uma luta contra o poder patriarcal colonial moderno capitalista de destruição.

Segato (2018, p. 16) sugere que “La experiencia histórica de las mujeres 
podrá sentar el ejemplo de otra forma de pensar y actuar colectivamente”2. 
Uma politicidade feminina não é centrada na burocracia, em princípios mora-
listas, em metas ou em produtos; é arraigada no espaço comunitário, por isso é 
próxima, direta, precisa e pragmática, concentrada nos problemas cotidianos e 
na preservação da vida. O papel dos homens para a libertação de todos, prin-
cipalmente deles mesmos, é o de desmontar o mandato de masculinidad, que 
consequentemente desmontaria o mandato de dueñidad, pois a autora consi-
dera que as guerras de destruição são construídas por homens e em prol de 
assegurar o poder de concentração de capital de alguns, o que está relacionado 

2  “A experiência histórica das mulheres pode dar o exemplo de outra forma de pensar e agir 
coletivamente” (SEGATO, 2018, p. 16, tradução nossa).
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a uma economia simbólica dos corporativismos masculinos. Isso vai ao en-
contro de Mbembe (2017) quando ele afirma que a violência capitalista está 
relacionada à restauração de uma masculinidade que não poderia ser perdida.

Lugones (2014) propõe um diferente olhar para o sistema colonial mo-
derno capitalista quando realiza a sua análise por meio de uma visão integra-
dora – de ecologia, economia, governo, espiritualidade, conhecimento – que 
se relaciona às práticas cotidianas de cuidado (pré-intrusão) ou de destruição 
do mundo (coloniais). A colonialidade do gênero abarcaria todas essas ques-
tões, que estão interligadas. Ao encontro de Segato (2018), Paredes e Guzmán 
(2014) refletem sobre a violência e hierarquização que é exercida e experimen-
tada primeiramente sobre o corpo das mulheres para se estender a outros se-
res. Elas convergem na constatação de que o patriarcado europeu era mais 
intenso e hierárquico e foi trazido para os povos das Américas, juntando dife-
rentes formas de hierarquização e intensificando drasticamente a dominação e 
subordinação principalmente das mulheres indígenas.

As formulações trazidas por Segato nos ajudam a compreender as pro-
duções artísticas de mulheres indígenas e trazem chaves de leitura aplicáveis 
às suas obras. Salientamos, especialmente, a ênfase na diferença colonial apon-
tada por Lugones (2014), que destaca a resistência manifestada infrapolitica-
mente, numa subjetividade ativa. A descolonização da memória e da luta das 
mulheres indígenas, realçada por Paredes e Guzmán (2014), é também um 
traço característico das obras das escritoras e artistas indígenas, o que inclui a 
descolonização da temporalidade. A importância da coletividade e do arraigo 
à terra, numa horizontalidade comunal entre seres humanos e extra-huma-
nos, conforme analisado por Castro (2009), é o fator central dessas questões, 
que envolvem complexidades diversas entre os povos, e hoje se encontram em 
intenso conflito com as sociedades não indígenas, devido ao avanço da des-
truição capitalista. A respeito disso, Segato (2018, p. 16) pontua que “una con-
trapedagogía de la crueldad trabaja la conciencia de que solamente un mundo 
vincular y comunitario pone límites a la cosificación de la vida”3.

Consideramos o gênero como uma categoria central para se pensar o 
mundo moderno colonial capitalista e percebemos que as mulheres indígenas 
estão entre as pessoas que praticam maior enfrentamento a essa realidade, pela 
sua história de luta e resistência frente à colonização. Elas contracolonizam, 
conforme Daiara Tukano (2018), porque o projeto colonial não teve êxito em 

3  “Uma contrapedagogia da crueldade trabalha a consciência de que somente um mundo de 
vínculo e comunidade impõe limites à coisificação da vida”. (SEGATO, 2018, p. 16, tradução 
nossa).
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colonizá-las, possivelmente por suas histórias milenares de enfrentamento e 
de não sujeição a práticas de poder, isto é, práticas de violência. São evidentes, 
nesse sentido, os motivos pelos quais elas foram invisibilizadas e permane-
cem, muitas vezes, mal compreendidas mesmo por coletivos que lutam contra 
a violência, como são os coletivos feministas. A respeito disso, Lugones (2014, 
p. 946-947) destaca:

É uma questão da geopolítica do conhecimento. É uma questão de 
como produzimos um feminismo que pegue os desígnios globais para 
a energia do feminino e masculino racializados e, apagando a diferença 
colonial, recolha essa energia para usá-la em direção à destruição dos 
mundos de sentidos de nossas próprias possibilidades. Nossas possibi-
lidades apoiam-se na comunalidade, não na subordinação; na paridade 
com nosso superior na hierarquia que constitui a colonialidade. Por sua 
relação íntima com a violência, essa construção do humano encontra-se 
viciada por completo.

Cabe não só ao feminismo, como também às sociedades não indígenas 
como um todo, dessa forma, questionar-se sobre qual construção do humano 
estão direcionadas, ou continuam se direcionando, ou qual projeto histórico 
pretendem seguir – comunalizar ou se destruir. Todas essas formulações, mui-
to mais do que para a compreensão de questões indígenas, inefáveis, indizíveis, 
são úteis para o entendimento das sociedades nacionais, nesse caso, especial-
mente, a brasileira. Compreendemos que a escola, entretanto, pode ser um im-
portante espaço para a abertura dessas compreensões, e o trabalho com obras 
de autoras indígenas é um possível caminho de início para isso.

1. Carmézia Emiliano e o arraigo das mulheres Makuxi

Desde o final do século XVIII, os portugueses exploram o Norte ama-
zônico principalmente pela pecuária extensiva. Nesse momento, a Coroa e os 
missionários começaram a distribuir terras aos colonos a fim de integrar a 
população indígena retirando suas terras e os colocando como mão de obra na 
criação de gado e na extração de minérios – situação que não mudou após a in-
dependência nacional. Antes da nova corrida pelo ouro, na década de 1980, os 
povos indígenas, de todo o Brasil, começavam a se organizar nacionalmente. 
Nesse cenário, em 1977, as mulheres indígenas se organizam na comunidade 
do Maturuca, região serrana ao norte de Roraima. Elas reclamavam a entrada 
do garimpo em suas comunidades e juntamente a entrada da bebida alcoólica 
pelos garimpeiros. Além da questão da destruição e do controle das terras, elas 
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se mobilizaram por conta da desagregação comunitária e familiar resultan-
te do contato com os colonizadores, mais especificamente pelas atividades de 
controle do trabalho, e pelo alcoolismo (MARTINS, 2014). A manifestação das 
mulheres ficou conhecida como “Vai ou Racha!” e foi documentada por Mari 
Corrêa e Vincent Carelli no filme “Vai ou Racha! 20 anos de lutas”, de 1998. 

Figura 1 – Pintura de Carmézia Emiliano, 2008 

 
Fonte: Carmézia Emiliano, 2008.

É nesse contexto de resgate da história das mulheres Makuxi que as 
obras de Carmézia Emiliano podem ser lidas e sentidas. As suas pinturas têm 
como característica os traços singulares e consistentes da artista, que apren-
deu a pintar sozinha, sem seguir uma técnica específica. Assim, ela se tornou 
uma expoente artista contemporânea de Arte Naïf do Brasil. Recebeu muitos 
prêmios, entre eles o Prêmio Buriti da Amazônia de Preservação do meio am-
biente na categoria Revelação, e vários outros nas Bienais de Arte Naïf no país. 
Ela revela em entrevista para a página do Artista de Plástico como começou a 
pintar:
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Eu pintei um buritizeiro em 1992. Foi a minha primeira tela. Aí comecei 
a retratar a minha cultura indígena, como a gente vivia antigamente. 
Para não acabar a cultura, fui passando para a tela. Eu aprendi a pintar 
olhando as paisagens, a natureza. A pintura vem da minha memória. 
Eu gosto de pintar escutando música. Eu abro o rádio… fico escutan-
do e viajando na minha obra. Fico viajando na minha obra e ao mes-
mo tempo estou viajando lá… porque quando estou pintando uma, já 
fico criando a próxima que vou fazer quando terminar. (CARMÉZIA 
EMILIANO apud ARTISTA DE PLÁSTICO, 2015, on-line).

Figura 2 – Pintura de Carmézia Emiliano, 2013

 
Fonte: Carmézia Emiliano, 2013.

As pinturas de Carmézia expressam a sua história enquanto mulher 
Makuxi que vivia em comunidade, antes da invasão dos colonizadores. Ela 
conta a história, na maioria das vezes interrompida, de um tempo em que 
podiam viver integradas com a Terra, que não tinha fronteiras nem era vista 
como um recurso a ser explorado. Por meio da sua arte, ela diz voltar a esse 
tempo, que ela guarda muito bem na sua memória. Essa viagem no tempo que 
ela conta fazer, narra, por meio de imagens, como o povo Makuxi vivia antes 
dessa invasão, como se ela estivesse voltando a esse tempo que ela não quer que 
seja perdido. A arte, dessa forma, foi o caminho encontrado por ela para não 
deixar toda a história de seu povo ser esquecida, apagada.
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As suas pinturas narram os afazeres do modo de vida Makuxi: de quan-
do as mulheres não enfrentavam os problemas trazidos pela colonização da 
terra (alcoolismo, violência doméstica), do modo de vida comunitário, em que 
elas tinham importância e segurança em relação à família, à alimentação, à 
saúde, à vida em comunidade.

Figura 3 – Pintura de Carmézia Emiliano, 2009

 
Fonte: Carmézia Emiliano, 2009.

Os homens, quando aparecem, comumente estão junto com as mulhe-
res realizando tarefas comunitárias ou participando de rituais. Quando apare-
cem sozinhos, em pouquíssimas obras, parece ser quando estão relacionados 
às histórias antigas da criação, como o corte da árvore Wazak’á, pelos irmãos 
Makunaima, Anik’ê e Insikiran. Ainda assim, Jaider Esbell (2018) ressalta que 
o tempo de Makunaima é um tempo de transformações, desintegrações e inte-
grações, expansão, em que tudo poderia mudar de forma. “Passar pela neces-
sidade de uma forma humana ocidentalizada, concreta e masculina já podem 
ser efeitos claros da colonização” (ESBELL, 2018, p. 22), afirma o artista ao se 
referir ao mito cristalizado no imaginário patriarcal brasileiro. “A transforma-
ção, a mudança de estados, e como disse antes, questões sobre gênero também 
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são perfeitamente plausíveis de se achar no cômputo do passar fluido e im-
previsível que agora me faço parte, em parte” (p. 31). “A prontidão instantâ-
nea de Makunaima transformar as coisas e transmutar a si próprio são o lado 
mais fantástico, portanto o menos alcançado e menos compreendido de seus 
grandes feitos” (p. 30). Segundo o artista, nas suas andanças e transformações, 
Makunaima também é beija-flor. 

Figura 4 – Pintura de Carmézia Emiliano, 2003 

 
Fonte: Carmézia Emiliano, 2003. 

A proeminência nas pinturas das mulheres, em coletivo, reforça, então, 
essa luta histórica das mulheres Makuxi que tiveram seus mundos destruídos 
por um paradigma patriarcal colonial/moderno capitalista de vida, ocasiona-
dor do aniquilamento dos seus conhecimentos ancestrais de cosmovivência. 
As pinturas retratam ritos tradicionais, que são pintados em vários momentos 
das suas práticas, mas principalmente a relação coletiva das mulheres com as 
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comidas tradicionais, com o cuidado, com a alimentação do corpo e do espíri-
to. A abundância dos alimentos, dos bichos, e todas as naturezas não humanas 
em relação com o coletivo, expressam uma organização social muito bem esta-
belecida e com pouca transformação dos espaços naturais.

Figura 5 – Pintura de Carmézia Emiliano, 2005  

 
Fonte: Carmézia Emiliano, 2005.

Sua missão além de tudo ainda é revelar, zelar, cuidar, a assoprar seu flu-
xo vital nas obras vivas que vão caminhar sozinhas. Carmézia é a obra 
prima de si mesma, nossa pedra preciosa mais maravilhosa pois essa não 
tem preço. Universos são revelados em cada cena tratada, trabalhada, ri-
tualizada, curada, energizada. Cada tela fala, canta, encanta, espanta, faz 
voltar a anta. Carmézia, sua arte é santa? Caminhos são deixados como 
pistas, raros convites para quem consegue ver, crer, perceber, receber, 
beber, beber, beber até vomitar de tanto prazer. Sua produção pictórica 
é um prato cheio de cultura makuxi. (ESBELL, 2019, s.p.).

As pinturas expressam, assim, liberdade do tempo, dos corpos, de um 
período que passou, mas que ainda legou memória suficiente para caminhos 
de conexão com muitas relações que foram suprimidas, consumidas, transfor-
madas em coisas, aniquiladas. As florestas e as suas potências e agências, no 
entanto, ainda existem com muitos espíritos que veem, constroem equilíbrios 
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e relações entre mundos físicos e espirituais, capazes de trazer vida, prazer, 
sonho:

 
Figura 6 – Pintura de Carmézia Emiliano, 2010  

 
Fonte: Carmézia Emiliano, 2010.

2. A expressão da força das naturezas nas obras de Daiara Tukano

Também do contexto amazônico, Daiara Hori Figueroa Sampaio, cha-
mada Duhigô, a primeira filha, na língua do seu povo, conhecida como Daiara 
Tukano, expressa-se pela arte e pela luta dos povos indígenas de todo o mundo. 
A artista é ativista, educadora e coordenadora da Rádio Yandê, a primeira web 
rádio indígena do país, que também é um portal de comunicação autônomo 
indígena. Ela é formada em Artes Visuais e é mestra em Direitos Humanos, 
pesquisando a memória e a verdade dos povos originários, especialmente de 
seu povo, Tukano, autodenominado Yé’Pá Mahsã. Esse estudo vem principal-
mente dos ensinamentos dos mestres indígenas e de sua família. A pesquisa 
da autora na área de Direitos Humanos é muito relevante na medida em que 
os povos originários nunca se encaixaram nas concepções universalizantes de 
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humanidade, baseada na humanidade europeia. Daiara nasceu em São Paulo, 
num momento de levante do movimento indígena nacional, do qual seus pais 
faziam parte, na década de 1980. Viveu praticamente toda sua infância e ado-
lescência em diferentes cidades e, inclusive, países; hoje está enraizada nas cos-
movivências de seu povo, que vive no Alto Rio Negro, e na luta pela garantia da 
dignidade humana aos seus parentes indígenas, em Brasília, onde vive.

Na sua dissertação de mestrado pela Universidade de Brasília (UnB), 
intitulada “UKUSHÉ KITI NIÍSHÉ Direito à memória e à verdade na perspec-
tiva da educação cerimonial de quatro mestres indígenas”, como o título diz, 
ela faz um estudo sobre a memória e a verdade de seu povo por meio dos seus 
próprios conhecimentos, e de seus próprios termos a respeito do que conce-
bem como memória e verdade. O estudo da artista se deu então pela prática 
da escuta e da vivência em várias aldeias do país. Chamamos atenção no seu 
trabalho para o alerta da pesquisadora a respeito de que é preciso pensar nas 
realidades indígenas a partir de seus próprios termos, como vem também aler-
tando a socióloga boliviana aymara Silvia Cusicanqui (2010). Em seu trabalho, 
a artista aborda conhecimentos trazidos pelos mestres indígenas – Doethiro 
Álvaro Tukano, que é seu pai, Ailton Krenak, Davi Kopenawa Yanomami e 
Biraci Brasil Yawanawá – que são importantes lideranças brasileiras, mestres 
ou doutores do conhecimento, como cita, para seus povos, e que deveriam 
também ser considerados assim pela sociedade nacional. Ela recebeu esses co-
nhecimentos por meio do método tradicional de educação Tukano, o Bo’eshé, 
os ensinamentos cerimoniais. Além de todo o aporte epistemológico, ela faz 
um apanhado de várias guerras, entre outras violações dos direitos humanos 
indígenas, ao longo do período colonial até hoje, que explicitam inquestiona-
velmente o massacre aos povos originários que não tem cessado desde então.

Ao fazer sua pesquisa a partir de próprias filosofias, epistemologias ou 
cosmovisões, Wãkushé, do povo Yé’Pá Mahsã, a autora encontrou também na 
imagem, no desenho, uma forma de traduzir os conhecimentos da sua nação 
para a academia ou para os não indígenas. Entendemos que isso se dá porque, 
embora a linguística euro-ocidental pregue uma traduzibilidade de todas as 
línguas, muitas vezes, a tradução se torna impossível em palavras, especial-
mente em termos acadêmicos, e porque, em muitos casos, trata-se de senti-
mentos e sinestesias muito diferentes das experiências não indígenas. Então, a 
fim de conseguir expressar essas concepções de mundo do seu povo, ou mes-
mo de tornar essa tradução mais acessível aos não indígenas, ela emprega a 
sua arte. 
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Dentro dos trabalhos da autora, que trabalha com pinturas acrílicas 
em tela, normalmente retratando o Hori, fazendo aquarelas e desenhos com o 
nanquim, destacamos esses últimos, com os quais ela expressa alguns concei-
tos complexos da língua Tukano, que se relacionam com o diálogo e o com-
partilhamento do conhecimento e com a transformação, tão necessária nesses 
tempos. O primeiro desenho de Daiara Tukano para o qual chamamos atenção 
é o que se intitula Pitu Sãshé, que se refere ao canto das aves, que originam os 
ensinamentos. Assim, o conceito abarca também a concepção da repetição do 
que é ensinado. Para essa compreensão, a artista revela que foi preciso chegar à 
floresta, remando pela cabeceira do rio, e reconhecendo o espírito da floresta, 
o xapiri, para os Yanomami (SAMPAIO, 2018).

Figura 7 – Pitu Sãshé, Daiara Tukano, 2018 

 
Fonte: Daiara Tukano, 2018.

Estudando sobre o pensamento indígena, a autora destaca o que o pajé 
Yawarani, com 104 anos, da etnia Yawanawá, Aldeia Nova Esperança, no Acre, 
explicita: 

o Xinã é mais que uma ideia, mas uma energia com capacidade de trans-
formação. Por isso o estudo da espiritualidade consiste na verdade no 
exercício do Xinã, para pensar com o coração, pensar de verdade, e fazer 
com que essa energia irradie. O Xinã é a força do pensamento, capaz de 
ensinar, transformar e até curar quem se abrir a ele. (SAMPAIO, 2018, 
p. 104).
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O desenho, dessa forma, comporta a compreensão de seu povo Yé’Pá 
Mahsã, aprendida dos pássaros, sobre a importância da repetição dos ensina-
mentos pela fala e, ao mesmo tempo, da potência do pensamento originário 
dessa fala, Xinã, conforme o povo Yawanawá. A imagem reforça a conexão en-
tre o humano e as outras naturezas, que, na origem, são as grandes e potentes 
fontes de sabedoria. Sabedoria esta que foi adquirida pelos mais velhos e que 
hoje ensinam aos mais jovens. A artista reforça em seu relato que a transforma-
ção pelo conhecimento passa por muita disciplina, relacionada à alimentação, 
por exemplo, e à conexão, estabelecida com os espíritos da floresta, e com os 
ensinamentos dos mestres. É preciso também transformar o corpo para poder 
transformar o espírito e se comunicar com essas potências maiores.

O Pitu Sãshé, segundo Sampaio (2018, p. 104), está relacionado à me-
mória, que é também sentimento. “A memória é a estrutura da identidade e de 
tudo que nos constitui, em nosso espírito, em nosso consciente e inconsciente, 
em nosso psicológico, tanto quanto em nossa matéria”. A memória constitui, 
dessa forma, também o Wãkushé, a forma de ver e interpretar o universo. O 
aprendizado pelo Pitu Sãshé, a repetição dos ensinamentos, fica guardado na 
memória, inclusive pelos sons da fala dos mestres que ensinam, pelo tom de 
voz, pelo estilo e pelas pausas. Podemos comparar como cada pássaro tem 
seu canto, seu som próprio, que é repetido, e meio de encontro do seu grupo. 
Segundo Sampaio (2018), o direito à memória e à verdade dos povos originá-
rios passa, então, pelo direito de cada um receber o seu Boe’shé, os ensinamen-
tos tradicionais, pela Pitu Sãshé, a repetição desses ensinamentos na oralidade, 
e, para isso, esses povos precisam do seu território para continuar esse legado 
epistemológico. A compreensão dessa Wãku’shé, cosmovisão, não é um mero 
“mundo poético ou uma construção artística” (SAMPAIO, 2018, p. 106), mas 
passa pela percepção disso como uma realidade, um pensamento verdadeiro, 
a identificação e o sentimento do povo.

Os desenhos de Daiara Tukano evocam a força do pensamento indígena 
e o modo como eles concebem, a partir de suas cosmovisões, a questão do co-
lonialismo e da possibilidade de transformação desse pensamento, dessa outra 
visão de mundo que tenta se globalizar pela colonialidade/moderna capitalista 
atual. Davi Yanomami, na sua epistemologia, segundo Sampaio (2018), con-
cebe o colonialismo como a Lahara, a grande cobra, que possui um espírito 
genocida e rodeia o mundo envenenando os pensamentos, por meio do capita-
lismo ganancioso, e se encontra predominantemente nas grandes instituições 
euro-ocidentais. O seu veneno mortífero é diagnosticado na morte das flores-
tas e na destruição dos seres que dela fazem parte, incluindo, claramente, os 
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povos indígenas. A única forma de não deixar o veneno de Lahara contaminar 
é fortalecendo o próprio pensamento originário e assim se curando para poder 
sobreviver. O pensamento do consumo capitalista é, dessa forma, um proble-
ma da espiritualidade, que é constantemente combatido pelos pajés.

Sampaio (2018) evoca, a partir disso, a espiritualidade da cobra canoa, 
relatada pelo seu avô Ahkëto, a Pa’mirł Yukłsł, que trouxe o povo Yépá Mahsã 
do outro lado do mundo. A Pa’mirł Yukłsł “era uma grande cobra misteriosa 
colorida e cheia de luzes e sons que se transformou em canoa” (SAMPAIO, 
2018, p. 112) para trazer o seu povo e provocar uma grande transformação na 
humanidade: 

Figura 8 – Yukłsł, cobra canoa da transformação, Daiara Tukano, 2017  

 
Fonte: Daiara Tukano, 2017.

Doéthiro, o primeiro homem da humanidade navegou nela junto com 
seus irmãos, atravessando o WAMł DIA as águas do grande mar, até 
chegar no DI’A ÕHPEKÕ DITARA, o grande lago de leite materno, co-
nhecido hoje como Bahia da Guanabara. Navegamos na cobra-canoa 
subindo o litoral passando pela DASIA PAKARA DI’TA, terra dos gran-
des camarões atualmente conhecida como Bahia; depois passamos pela 
MOA DI’TA, terra do sal atual nordeste, até chegar na MIPI NłKł-RO, 
ilha das palmeiras de açaí atual ilha do Marajó situada na foz do AKO 
BUTIRI MAA, o rio de água barrenta: rio Amazonas. (SAMPAIO, 2018, 
p. 112).

Eles chegaram, então, no “mundo da árvore de águas sagradas” 
(SAMPAIO, 2018, p. 112), chamada, atualmente, também, Bacia Amazônica. 
Essa viagem se relaciona ao Wãkushé, a cosmovisão, ou a ciência Tukano dos 
Wa’i Mahsã, os espíritos da água, pois eles já foram gente peixe, ou seja, suas 
origens são aquáticas. Os sábios, kumuã, do povo Yépá Mahsã sabem dialogar, 
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pelas rezas, Baseshé, com esses espíritos, para que eles possam orientar as pes-
soas ou livrá-las de doenças.

Os espíritos das águas e outras forças da natureza não pensam como nós 
pois não são gente, para eles nós somos inferiores e frágeis, pois a natu-
reza é muito maior. Por isso no estudo desses conhecimentos o maior 
exercício é treinar o pensamento e o sentimento com muita disciplina 
para criar habilidade de poder dialogar com os espíritos que são a força 
da natureza. (SAMPAIO, 2018, p. 114).

Assim, Sampaio (2018, p. 114) aponta que existe a possibilidade de diálo-
go com a cobra grande, Lahara, e de “abrir os caminhos e passar com a Pa’mirł 
Yukłsł que contém a força da transformação e curar nossos pensamentos”.

Figura 9 – O encanto, Daiara Tukano, 2018  

 
Fonte: Daiara Tukano, 2018.

A artista visual Daiara Tukano é, portanto, uma entre várias mulheres 
indígenas que estão buscando dialogar com a cobra grande, Lahara, que é 
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também a academia, a ciência acadêmica euro-ocidental, a fim de transformá-
-la e, consequentemente, devolver o respeito à memória e à verdade dos povos 
originários, que lhes foi roubado. Isso passa pelo direito de os povos originá-
rios contarem a sua própria história, a partir dos seus conhecimentos, das suas 
cosmovisões, e da sua luta contra os diversos genocídios que vêm passando 
nesses últimos séculos. 

Esse direito à verdade e à memória é, portanto, relativo também à sua 
autodeterminação enquanto povo, ou seja, eles não dependem do Estado ou 
de outras instituições para que decidam as políticas de reparação dos seus di-
reitos, conforme Sampaio (2018). Como povos autônomos e com pensamento 
próprio, as comunidades indígenas vêm retomando os seus territórios sagra-
dos através de muita luta, e, muitas vezes, perdendo muitos guerreiros assas-
sinados por indivíduos associados aos monopólios capitalistas de ganância 
sobre a terra. Essas retomadas são necessárias, pois os direitos desses povos 
nunca foram respeitados, e hoje, em tempos de acirramento político e de con-
centração do poder de dominação sobre os povos e sobre os territórios, não há 
como simplesmente esperar que o espírito da cobra grande mude sozinho. As 
retomadas do território pelos povos indígenas passam também pelo fortaleci-
mento do espírito. Os locais de retomada do território sempre estão conecta-
dos à espiritualidade ancestral.

Ao falar dessa retomada do espírito, a artista evoca, novamente, a im-
portância do conhecimento passado pelos avós, pelos mais velhos, porque, 
muitas vezes, são eles os últimos que carregam ainda aqueles conhecimentos 
integrados das cosmovisões indígenas: sobre o território, sobre as plantas, so-
bre os animais, sobre o cosmos, sobre todas as relações. Eles são conhecedo-
res das histórias antigas, que orientam o pensamento. São professores, desde 
o conhecimento sobre o parto, as rezas, as raízes, até sobre os astros. Ailton 
Krenak, como um de seus mestres, analisa que, muitas vezes, a universidade, 
ou outras instituições das sociedades nacionais, podem parecer um horizonte 
aberto para os jovens indígenas; porém, numa perspectiva ampla dos coleti-
vos, pode significar apenas uma captura dessas cosmovisões para um lugar 
em que elas são impraticáveis, ou seja, onde o poder delas se perde. Assim, 
Sampaio (2018) retoma seu mestre Krenak para alertar sobre a importância de 
acolher os ensinamentos dos indígenas mais velhos na prática, enquanto eles 
estão vivos, pois esse conhecimento, se não for absorvido, será perdido. 

Os quatro mestres consultados por Sampaio (2018) reforçam a impor-
tância de saber viver integrado com a terra, com os conhecimentos de cada 
povo, algo que tem escapado do interesse de alguns jovens. Jaider Esbell (2018), 
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nesse sentido, analisa, de acordo com o contexto de heterogeneidade entre os 
Makuxi da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, que não se pode pensar nos 
povos indígenas com uma ideia de pureza absoluta em relação à proteção da 
terra. Ou seja, não podemos pensar que o espírito de Lahara, a cobra grande 
que quer comer a todos, e que as imposições da colonialidade, não cheguem 
no pensamento e nas ações de alguns indígenas. Segundo ele,

A diversidade, a riqueza de povos e culturas que alimenta o mundo de 
energia positiva está enfraquecida pela ideia de uma só cultura e isso não 
é nada bom por todas as razões. Andamos, ao que parece, mais distantes 
daquilo que precisamos e nos tornamos aquilo que não queremos.
É importante que se veja com clareza os mais diversos tons de realidades 
indígenas e suas colocações diante do mundo dos brancos. Somos tam-
bém latino-indígenas-americanos (ESBELL apud MACHADO, 2018, 
s.p.).

A força destrutiva do colonialismo e da colonialidade, muitas vezes, 
acaba com a autoestima indígena, enfraquecendo as subjetividades que não 
estão alheias a esse mundo do qual também fazem parte. Por isso, Esbell 
(MACHADO, 2018) também reforça a importância dos velhos e do não aban-
dono do conhecimento do território. Da mesma forma, pensamos, juntamente 
com Ailton Krenak (2019), que não podemos permanecer com a prática de 
apenas “estudar” os indígenas, mas de “estar com”, interculturalizar, conforme 
Walsh (2009), de fato. Nesse sentido, as práticas interculturais, inter e trans-
disciplinares, nas escolas, podem ser caminhos para isso. Os conhecimentos 
indígenas integrados, que concebem toda a dimensão da natureza, possibi-
litam a criação de trabalhos conjuntos em territórios indígenas próximos às 
escolas. É importante frisar, no entanto, que essa aproximação precisa partir 
de demandas desses territórios, de suas autodeliberações. Praticar esses co-
nhecimentos nas cidades também é uma urgência, como apontam Paredes e 
Guzmán-Arroyo (2014).

Essas obras despertam, assim, a necessidade de abertura para desfazer o 
que temos aprendido com o colonialismo e aprender com os povos originários 
do território hoje chamado Brasil, a fim de também encontrarmos a nossa 
cura, nossas vontades, nosso corpo, de acordo com Guzmán-Arroyo e Paredes 
(2018), sem as máscaras para as quais a colonialidade moderna capitalista nos 
empurra, para libertar o corpo e o espírito e estar em conexão com a nossa 
natureza e com as outras naturezas, com o universo – que é fonte e força de co-
nhecimento, como destaca o estudo de Sampaio (2018). Sem a reconexão com 
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essa força, como os grandes mestres indígenas têm apontado, não será possível 
vislumbrar um futuro para a humanidade.

Figura 10 – Xinã Bena, Daiara Tukano, 2017  

 
Fonte: Daiara Tukano, 2017. 

O Xinã, em Yawanawá, é a potência do pensamento em conexão com 
a força do universo. Ele é capaz, assim como a cobra canoa, de transformar. 
Os povos indígenas, dessa forma, trazem consigo esses pensamentos capazes 
de contracolonizar o paradigma euro-ocidental de destruição de vidas e de 
outras formas de pensar. É exercitando esses pensamentos e ultrapassando 
as metalinguagens, segundo Sampaio (2018), que se encontra a potência de 
transformação para alcançar o Xinã Bena, que é o tempo do novo pensamento 
para o povo Yawanawá, e restaurar a justiça para os povos originários e para as 
naturezas extra-humanas.
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Eu moro na fronteira: a perspectiva descolonizada na  
poética de Márcia Wayna Kambeba

Cássia Josiele da Silva

À medida que a colonialidade/modernidade avançou sobre os territó-
rios, houve, no processo, a tentativa de apagamento das/dos sujeitas/os que 
habitavam o mundo não moderno. A missão civilizatória justificava práticas 
de colonização da memória, da noção de si das/dos “não civilizadas/os”, das 
relações, cosmologias, modos de viver, e, desse modo, noções com o mundo 
foram substituídas em nome da colonização. Conforme Boaventura de Sousa 
Santos (2009), tal dominação epistemológica, ao impor uma relação extrema-
mente desigual entre saberes, consistiu o epistemicídio, ou seja, a supressão 
dos conhecimentos locais em detrimento daqueles impostos pelo colonizador, 
cujo projeto de colonização procurou homogeneizar o mundo, obliterando 
as diferenças culturais (SANTOS, 1998 apud SANTOS, 2009), em nome do 
universal. 

No entanto, pensar que tais epistemicídios ocorreram de forma pacífica 
e que as/os colonizadas/os não resistiram a tais imposições é assumir o mes-
mo modo de pensar do colonizador. Por isso, faz-se necessário dialogar com 
os modos de resistência e salientar que, mesmo num cenário de violências 
múltiplas, as/os sujeitas/os não modernas/os buscaram modos de sobreviver à 
tentativa de apagamentos, ou seja, houve resistência à colonialidade, tanto do 
ser quanto do saber. Ainda nessa perspectiva, ao reconhecer que as/os colo-
nizadas/os não atuaram de forma passiva às imposições, a resistência coexis-
tiu junto ao processo de epistemicídio, de modo que o projeto de colonização 
obrigou que sujeitas/os passassem então a habitar um lugar de fronteira, isto 
é, um espaço de resistência, num processo de tensão entre o existir e o apaga-
mento daqueles modos de saber que as/os colonizadas/os mantinham com as/
os demais. 

Isto posto, é necessário que o trajeto a fim de recuperar esses saberes 
outros seja feito por meio da permanência e resistência deles, ou seja, que nós, 
sujeitas/os, sigamos fazendo o processo de fratura do lócus. Nas palavras de 
María Lugones (2014), isso pode ser feito por meio da descolonização de for-
mas impostas, a fim de que o universal seja reorganizado, recontado e, assim, 
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partirmos juntas/os rumo a práticas descolonizadas de modos de saber. Esse 
percurso, como sugere a teórica, deve ser feito, inicialmente, de modo que bus-
quemos saber umas sobre as outras, que a memória outra seja trazida à tona, 
que façamos produções teóricas e literárias sobre nossas histórias, o que re-
quer, em primeiro lugar, a descolonização do saber dito universal. 

Para tanto, ao percorrer este trajeto, trago como parceiras de travessia 
pensadoras (PAREDES; GUZMÁN-ARROYO, 2014; LUGONES, 2014), la-
tinas, como eu, além da poesia de Márcia Kambeba (2018), cujos poemas e 
literatura me auxiliam no percurso até aqui. Para tanto, início com reflexões 
teóricas de Julieta Paredes Carvajal e Adriana Guzmán-Arroyo (2014) e María 
Lugones (2014), tratando acerca de ideias impostas por meio do pensamento 
universal, além da tensão, a partir do conceito de lócus fraturado de Lugones 
(2014), entre a resistência e a opressão vivida pelas/os colonizadas/os. Isso nos 
levará à fronteira, constituída, também, pela subjetividade ativa, ideia essen-
cial para que, nos tópicos seguintes, o pensamento de fronteira seja ilustrado e 
analisado por meio da escrita literária de Kambeba (2018).

1. O lugar do saber e de si

Na oitava série do ensino fundamental (atual 9º ano), minha escola or-
ganizou uma gincana entre as turmas. Uma das tarefas decisivas na pontuação 
(a de maior peso) solicitava que a equipe entregasse um suplemento do jornal, 
da edição de domingo, o qual relatava com detalhes a chegada dos alemães ao 
Rio Grande do Sul. Eu me tornei leitora a partir das leituras diárias das notícias 
daquele periódico, exercício que fez com que eu guardasse muitos cadernos, 
textos e o suplemento solicitado na escola. Por isso, o resultado dessa atividade 
deu à minha equipe a vitória da competição naquele ano, o que ilustra o teor e 
o peso dos conteúdos que imperaram na minha formação. Assim, do mesmo 
modo que aquele caderno de domingo à minha equipe, a chegada desses euro-
peus foi comemorada e exaltada durante a minha vida escolar. 

Para além dessa memória, o suplemento de domingo serve para que eu 
possa afirmar que minha formação escolar foi pautada sob o viés da história 
universal; isto é, aquilo que homens brancos de países do norte global deci-
diram que era o saber ou, ainda, a estratégia de colonização à qual Paredes e 
Guzmán-Arroyo (2014, p. 20) se referem ao tratar do universal:

O que é, pois, o universal? […] uma espécie de absolutismo, de um todo, 
que também reflete o triunfo da razão sobre a natureza. O universal se 
propõe como uma estratégia de dominação e colonização de corpos e 
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mentes, pois ele é feito para quem detém o poder, os valores universais 
de “liberdade, igualdade e fraternidade” da Revolução Francesa, a cida-
dania e os direitos, por exemplo, são feitos sob medida para o homem 
branco burguês e, portanto, não se aplicam às mulheres, nem mesmo às 
mulheres brancas e burguesas como eles, muito menos a índias e índios 
de Abya Yala que nem sequer eram considerados humanos e nem mes-
mo cidadãos. O universal então é único e não é neutro, é uma estratégia 
de colonização1 (Tradução nossa).

Tendo em vista tal processo, é arriscado pensar acerca desse discurso 
único sem levar em consideração que tal narrativa tenha sido contada pelo 
colonizador e, portanto, seja uma forma de dominação. Assim, pensar na for-
mação de sujeitas e sujeitos é levar em consideração que, para elas e eles que 
viviam em Abya Yala nos momentos de pré-invasão, havia sim relações múlti-
plas com os saberes, com os modos de organização da sociedade, cosmologias 
outras e saberes diversos que aqui, junto delas e deles, habitavam e que não 
foram abarcados pela narrativa universal.

Nesse sentido, Lugones (2014), embora abordando acerca de um femi-
nismo descolonizado, cuja ideia tratará da categoria “mulher”, uma categoria 
vazia para a autora, reflete, num diálogo com a colonialidade do ser abordada 
por Aníbal Quijano, sobre questões relacionadas, concomitantemente, tanto 
aos modos de vida existentes antes da invasão quanto ao poder de apagamento 
do colonizador:

O sistema de poder global, capitalista, moderno colonial, que Aníbal 
Quijano caracteriza como tendo início no século XVI nas Américas e 
em vigor até hoje, encontrou-se não com um mundo a ser estabeleci-
do, um mundo de mentes vazias e animais em evolução. Ao contrário, 
encontrou-se com seres culturais, política, econômica e religiosamente 
complexos: entes em relações complexas com o cosmo, com outros en-
tes, com a geração, com a terra, com os seres vivos, com o inorgânico, 
em produção; entes cuja expressividade erótica, estética e linguística, 
cujos saberes, noções de espaço, expectativas, práticas, instituições e 

1  No original: “¿Qué es pues lo universal? […] una especie de absolutismo, de un todo, que 
refleja también el triunfo de la razón sobre la naturaleza. Lo universal se propone como una 
estrategia de dominación y colonización de los cuerpos y las mentes, pues está hecho a medida 
de quienes detentan el poder, los valores universales de “libertad, igualdad y fraternidad” de la 
Revolución Francesa, la ciudadanía y los derechos por ejemplo sona medida del hombre blanco 
burgués y por tanto no aplicables a las mujeres, ni siquiera a las blancas y burguesas como ellos, 
menos aún a las indias e indios de Abya Yala que ni siquiera eran considerados humanos y ni 
por si acaso ciudadanos. Lo universal entonces es uno y no es neutro, es una estrategia de colo-
nización” (PAREDES; GUZMÁN-ARROYO, 2014, p. 20).
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formas de governo não eram para ser simplesmente substituídas, mas 
sim encontradas, entendidas e adentradas em entrecruzamentos, diálo-
gos e negociações tensos, violentos e arriscados que nunca aconteceram. 
Ao invés disso, o processo de colonização inventou os/as colonizados/as 
e investiu em sua plena redução a seres primitivos, menos que humanos, 
possuídos satanicamente, infantis, agressivamente sexuais, e que preci-
savam ser transformados. (LUGONES, 2014, p. 941).

Assim, ao terem suas experiências reduzidas e excluídas pela universa-
lidade, comprova-se que as/os sujeitas/os não modernas/os sofreram a impo-
sição de saberes advindos dessa narrativa universal, que, portanto, foi/é opres-
sora, na medida em que, nos espaços de saber e conhecimento, tal discurso 
predomina. Logo, num cenário de violências e disputas, sem que houvesse 
nenhum diálogo ou negociação com as práticas complexas das/os sujeitas/os 
colonizadas/os, o universal acaba por se mostrar uma categoria forjada, sobre-
tudo no processo de invenção, tanto de sujeitas/os quanto da narrativa sobre 
os territórios invadidos.

Ademais, para Lugones (2014), acerca dos modos de ser e da justificati-
va de tal imposição pelo colonizador, isso se deu por meio da classificação das 
sujeitas como fêmeas e não como mulheres, uma vez que as mulheres eram 
somente aquelas construídas aos moldes do colonizador; isto é, a sua versão fe-
minina, reprodutora, europeia, branca. Para além de ilustrar os modos de ser, é 
importante que tal pensamento da autora seja mobilizado neste texto, uma vez 
que, desse modo, os sujeitos não modernos foram tão afetados quanto as sujei-
tas, já que eles também eram machos, isto é, não eram homens, e, desse modo, 
ambos – sujeitas e sujeitos não colonizadas/os – eram tratadas/os conforme a 
mesma categoria que os não humanos, os animais. 

A partir de tal visão, estas/es, fêmea e macho, não humanas/os, passam 
a ser inventadas/os, reduzidas/os e narradas/os como infantis, agressivas/os, e, 
por isso, precisavam ser modernizadas/os. Desse modo, ao obrigar que o colo-
nizador importe às/aos colonizadas/os um modo de viver moderno, a própria 
modernidade acaba por comprovar a existência não moderna destas/es sujei-
tas/os. Assim, por meio da própria narrativa do colonizador, da disputa dis-
cursiva e da sua necessidade de invenção de sujeitas/os modernas/os nos terri-
tórios pós-invasão, é possível afirmar que tais sujeitas/os, com seus modos de 
ser/estar e pensar sobre o mundo, eram, portanto, sujeitas/os ativas/os, vivas/
os, históricas/os, plenamente caracterizadas/os e que resistiram, oprimidas/
os pela construção colonizadora, às imposições da colonialidade do ser, e, por 
consequência do saber, uma vez que não eram entes vazias/os, uma folha em 
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branco a ser preenchida. É, então, justamente a força da narrativa colonial, do 
universal, que demonstra que a imposição da colonialidade/modernidade não 
ocorreu de modo passivo nos territórios invadidos. Assim, tal fato se revela 
importante quando Lugones (2014) irá propor um lócus que seja habitado por 
tais sujeitas/os, atravessadas/os, agora, inevitavelmente pela modernidade, de 
modo então que, a partir da opressão das vivências impostas pelo colonizador, 
houve também resistência, uma tensão, pois, entre a opressão dos modernos e 
a resistência das/os não modernas/os.

Sob tal ótica, acerca da resistência à opressão, pensa-se sobretudo nas 
sujeitas colonizadas que, ao longo desse processo de colonialidade/moderni-
dade, foram as que mais sofreram tentativas de apagamentos, estes não só por 
meio das violências dos corpos – matéria epistêmica de transmissão ancestral 
– mas também pelo aniquilamento dos saberes, aqueles que advêm das nossas 
abuelas, estes passados por meio das gerações que viam, na transmissão do 
saber, uma forma de resistência, parte do lócus cujo pensamento de Lugones 
(2014) sugere. Nesse cenário, ao mesmo tempo em que tal transmissão ocor-
ria, ela era, simultaneamente, apagada em detrimento dos modos de pensar do 
colonizador, e, por isso, tais sujeitas encontram-se no já citado lócus fraturado, 
conforme proposto por Lugones (2014). Isto é, o lugar onde estas sujeitas em 
tensão, tanto pela resistência quanto pela opressão, tendem a ocupar, levando 
em consideração que estas são atravessadas duplamente, tanto pela imposição 
do modo de pensar do colonizador (o universal) quanto, ao mesmo tempo, 
conforme Lugones (2014, p. 942), pela resistência por meio da qual assumem 
e respondem a tais imposições: 

O processo que quero seguir é o de oprimir / resistir no lócus fraturado 
da diferença colonial. Ou seja, quero seguir os sujeitos em colabora-
ção e conflito intersubjetivos, plenamente informados como membros 
das sociedades americanas nativas ou africanas, na medida em que as-
sumem, respondem, resistem e se acomodam aos invasores hostis que 
querem expropriá-los e desumanizá-los. A presença invasiva os subjuga 
brutalmente, de forma sedutora, arrogante, incomunicante e poderosa, 
deixando pouco espaço para ajustes que preservem seus próprios senti-
dos de si mesmos na comunidade e no mundo. 

Assim, tendo em vista que o processo da colonialidade/modernidade 
segue e que, por isso, as/os sujeitas/os permanecem assumindo e respondendo 
às novas formas de imposição, a/o colonizada/o não pode mais ser submeti-
da/o à invenção da narrativa universal – uma invenção, pois, colonial – tam-
pouco simplesmente ser imaginada/o e construída/o pelo colonizador e pela 
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colonialidade do ser e do saber. A partir disso, tais sujeitas/os se configuram, 
organizam-se e colocam-se na disputa discursiva a fim de marcar sua fratura 
nesse lócus, reconfigurando o lugar dos saberes e de si.

2. Presença ativa/subjetividade ativa

Ao propor a fratura do lócus, Lugones (2014, p. 942) sugere que “[…] 
em vez de pensar o sistema colonial como exitoso em todos os sentidos na des-
truição dos povos, relações, saberes e economias”, é necessário enxergá-lo, en-
tretanto, como um “[…] processo sendo continuamente resistido e resistindo 
até hoje”. Assim, ao habitar este lócus, as/os sujeitas/os são construídas/os du-
plamente, percebem-se duplamente, relacionam-se duplamente e seu processo 
de resistência segue sendo incorporado a esse espaço. Nesse lócus, cujos lados 
estão em tensão, a subjetividade das/os colonizadas/os é fundamental em de-
trimento do neutro, do universal. Para Lugones (2014), as subjetividades das/
os colonizadas/os se mostram como um ingrediente ativo nesse espaço de ten-
são, pois elas devem ser conciliadas com a presença invasiva do colonizador.

Dito isso, quero pensar, com base nas ideias de Lugones (2014), no lócus 
também como um espaço de fronteira. Isto é, as/os sujeitas/os que resistem à 
colonialidade tanto do ser quanto do saber se encontram num limiar, num 
espaço entre, nem dentro nem fora, e, portanto, numa fronteira, cujos limites 
coexistem e os lados são a opressão e a resistência. Preciso reconhecer que ha-
bitar essa fronteira não é tarefa simples, uma vez que os limites que demarcam 
esse lugar não têm proporcionalmente a mesma extensão. Há, logo, poderes 
não proporcionais nesse território divisório, além da disputa pela totalidade da 
fronteira em prol de seu apagamento e do ser, pois entende-se que os pontos 
dessa divisão mantêm relações desiguais: o lado que representa a opressão – a 
presença invasiva – ocupa um lugar desproporcional em relação à resistência 
– a subjetividade ativa – e a primeira, por representar o poder e o colonizador, 
mantém o desejo de conquista, de invasão constante e da anulação da fron-
teira, à força, a fim de obter mais espaço nesse limite-território, pois detém o 
controle sobre ela.

Não se trata de pensar na colonialidade/modernidade como exitosa. 
Trata-se, em resumo, de poderes desiguais em relação aos limites que com-
põem a fronteira. É preciso, logo, ser ativo a essa força: uma vez que o universal 
se apresenta como neutro, tal método de colonização exige estratégias cons-
tantes em detrimento da ocupação da parte que resiste na fronteira. Assim, ao 
mesmo tempo em que o poder do colonizador se reconfigura e se amplia, o 
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lado resistente carece de estratégias de sobrevivência e é por isso que resiste, à 
medida que as tentativas de apagamento, representadas pelo lado da opressão, 
tendem a ocupar a totalidade da fronteira, de modo a apagá-la por completo 
e invadir o espaço da resistência. Assim, conforme esse espaço se reinventa, 
a fronteira se torna um espaço de disputa e tensão, sobretudo por aquelas/es 
que tendem a ser apagadas/os pelo discurso da universalidade, de modo que o 
outro lado – a opressão – domina o todo. 

Ao configurar estratégias, as/os sujeitas/os resistem ao universal e mu-
dam maneiras de resistência diariamente. Assim, quero dizer que, nesse espa-
ço, ao sentirem o risco iminente de aniquilamento pela presença do universal, 
é possível que tais sujeitas/os tenham que utilizar dos modos mesmos que o 
colonizador de ocupação de forma que suas ferramentas de luta se fundam 
com aquela da colonialidade/modernidade, estratégias que temos visto, por 
exemplo, no campo da tomada de palavra, na literatura.

3. A fronteira de Márcia Kambeba 

Ao longo dos anos, uma das maneiras de assimilação do discurso uni-
versal ocorre por meio de produções letradas, da escrita, uma disputa discur-
siva marcada por um viés. Tal poder, inicialmente, era configurado por quem 
o detinha; isto é, quem dominava a palavra escrita e o poder de narrativa era 
apto a contar aquilo que melhor lhe convinha, ficcionalizando discursos que 
vieram a compor um cânone literário universal. Aos poucos, no Brasil, em 
meio à ascensão de discursos conservadores, temos assistido sujeitas e sujei-
tos denunciarem que tais narrativas – sobretudo aquelas que dizem respeito 
à formação da nação e que foram reforçadas por meio das representações, da 
escrita e do discurso literário – são mentirosas, vistas somente sob um ponto 
de vista, aquele, como mencionado, reconhecido como o universal.

Esse poder traz desdobramentos. Uma vez que o colonizador estava 
apto a narrar o universal, a consequência disso são narrativas igualmente uni-
versais, que, automaticamente, excluem ou tendem a estereotipar sujeitas e 
sujeitos não modernas/os, não universais. Como dito, temos assistido a um 
giro, lento, nessas formas de contar e produzir narrativas e quero me referir, 
especificamente, ao meio literário, sobretudo o nacional. Essas produções, que 
chamarei de produções da fronteira, caracterizam-se desse modo pois estão 
no limiar, nem dentro do dito universal, nem fora, porque igualmente utilizam 
de estratégias literárias, como os elementos da poesia, estes estabelecidos pelo 
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cânone universal, como método para expressarem suas subjetividades, que 
são, dessa forma, ativas, conforme pensado por Lugones (2014).

Não se trata, portanto, de reproduzir a lógica universalista do coloniza-
dor; trata-se, nas palavras de Lugones (2014, p. 948), de transcender a lógica 
colonial, pois a lógica que estas produções de fronteira seguem “[…] não é 
consentida pela lógica do poder”. Assim, o que quero sugerir é que essas es-
critas de fronteira não mantêm “[…] um ‘produto híbrido’, mas, sim, que se-
guem respondendo ao poder e na maior parte do tempo respondem sem ceder 
[…] de maneiras que podem ou não ser benéficas para o capital, mas que não 
são parte de sua lógica” (LUGONES, 2014, p. 948), a lógica da colonialidade/
modernidade.

Trago como exemplo de subjetividade ativa poemas da autora Márcia 
Wayna Kambeba (2018), cuja escrita se inscreve em posicionamentos claros, 
levando adiante, sobretudo, saberes, ancestralidade ea luta dos povos indíge-
nas do Brasil. A escritora, que também é compositora, fotógrafa e ativista2, traz 
na obra Ay Kakyri Tama: Eu moro na cidade poemas baseados em sua disserta-
ção defendida na Universidade Federal do Amazonas. Recentemente, ingres-
sou na Academia Internacional de Literatura Brasileira (AILB) nos EUA, e na 
Academia Formiguense de Letras (AFL), em Formiga, Minas Gerais.

Mancho, assim, o papel com a escrita de Kambeba (2018), de modo que, 
conforme os elementos de sua poética apareçam no texto, para além de ele-
mentos estéticos – estrofes, rimas e imagens –, perceba-se também, a subjeti-
vidade de maneira ativa e explícita, além de elementos que subvertem a ordem 
do dito conhecimento universal, como no poema que dá título à obra: 

AY KAKYRI TAMA
[eu moro na cidade]

Aky kakyri tama
Ynua tama verano y tana rytama
Ruaia manuta tana cultura ymimiua
Sany may-tini, iapã iapuraxi tanu ritual
[tradução]
Eu moro na cidade 
Esta cidade também é nossa aldeia

2  Márcia Wayna Kambeba é indígena, pertence ao povo Kambeba (ou Omágua no Peru), do 
Amazonas. A autora nasceu na aldeia Belém do Solimões, do povo Ticuna, onde cresceu ao lado 
da avó Assunta – professora da aldeia – e do padrasto de sua mãe (pai adotivo da poeta), co-
nhecido como Baga. Atualmente, o povo Omágua/Kambeba vive em aldeias dispersas na região 
Amazônica, lutando por seus direitos a terras, cultura e reconhecimento identitário.
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Não apagamos nossa cultura ancestral
Vem, homem branco, vamos dançar nosso ritual 
(KAMBEBA, 2018, p. 24).

Primeiramente, o que se observa no texto da poeta é a escrita primeiro 
na língua originária e, em seguida, a tradução para o português. Assim, por 
meio dessa primeira estrofe, a/o leitora/r irá se deparar com um elemento es-
sencial à colonialidade/modernidade: a língua. Tal estratégia, enquanto pro-
dução de fronteira, mostra que há, no poema, a construção de rimas, estrofes, 
imagens, sem que isso, no entanto, seja feito por meio da língua do colonizador 
primeiramente – este representante de tal estrutura textual. Kambeba (2018) 
não deixa que isso seja uma barreira, que o universal não seja intransponível, e, 
assim, à poeta cabe também a tradução. Com isso, a/o leitora/r terá que, como 
ato primeiro, ler na língua da poeta, familiarizar-se com sua poética, com as 
rimas também na língua originária e, somente depois, ler na língua do coloni-
zador, representante do universal posto como elemento secundário. 

Assim, é explícito o desejo de quem escreve de que a fronteira não seja 
reduzida, apagada, ao mesmo tempo em que se apropria de elementos do uni-
versal, sem que isso reduza a sua escrita ao que é esperado pela modernidade, 
ou que esteja embricada por ela. Os lados em tensão se mostram, dessa manei-
ra, por meio de mecanismos linguísticos da língua originária que também foi 
objeto de colonização, mas que se manteve viva pois as/os falantes não foram 
mortas/os. Ao trazer sua língua como um registro escrito e digno de trabalho 
de linguagem, como é a poesia, Kambeba (2018) coloca a sua subjetividade em 
ação nesse espaço de fronteira e se coloca plenamente nesse lócus, cuja fratura, 
a subjetividade então ativada, mostra-se por meio da linguagem. A morte das 
línguas em detrimento do universal, a resistência linguística, aparecerão na 
estrofe a seguir:

Nasci na Uka sagrada
Na mata por tempos vivi
Na terra dos povos indígenas 
Sou Wayna, filha de Aracy

Minha casa era feita de palha
Simples, na aldeia cresci
Na lembrança que trago agora
De um lugar que nunca esqueci 

Meu canto era bem diferente 
Cantava na língua Tupi
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Hoje, meu canto guerreiro
Se une aos Kambeba
aos Tembé, aos Guarani. 
(KAMBEBA, 2018, p. 24).

Assim, uma vez que a colonialidade/modernidade também foi vivida 
linguisticamente, o poema reforça a identidade linguística dentro do próprio 
poema como um desses elementos impostos junto aos modos de viver. Ao di-
zer que antes o eu-lírico cantava na língua Tupi e que agora se une aos demais, 
Kambeba (2018) mostra que essa opção linguística não é restrita, ou seja, as 
subjetividades não se reduzem a um único modo de pensar, como proposto 
pelo colonizador. É assim que a fronteira se mostra, no lado que resiste, múlti-
pla, plural, e num movimento no qual as/os sujeitas/os se perceberam na mul-
tiplicidade, que confere às/os sujeitas/os a sua existência e relação com uma 
construção múltipla e plural, e não única – as subjetividades não são reduzidas.

Além disso, nessas produções de fronteira é percebida a negociação en-
tre a presença invasiva e a subjetividade ativa, como resistência e resposta. Tal 
movimento, de dentro, é percebido nos versos a seguir, nos quais a autora nega 
a existência da modernidade, do universal, ao mesmo tempo em que se adapta 
à dita negociação, sem que isso seja uma pretensão para que ela seja apagada, 
inclusive se apropriando do termo usado pelo colonizador para denominá-la. 
A tensão está explícita:

Hoje, no mundo em que vivo 
Minha selva em pedra virou
Não tenho a calma de outrora
Minha rotina também já mudou

Em convívio com a sociedade
Minha cara de “índia” não se transformou
Posso ser quem tu és
Sem perder quem sou

Mantenho meu ser indígena
Na minha identidade 
Falando da importância do meu povo
Mesmo vivendo na cidade. 
(KAMBEBA, 2018, p. 25).

Acerca do povo, Kambeba (2018) se coloca em diálogo com uma das ne-
cessidades do que é dito por Lugones (2014): é preciso que as experiências não 
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se reduzam ao singular, assim como o modo de pensar da colonialidade/mo-
dernidade; é preciso, pois, sabermos umas sobre as outras, pensarmos numa 
forma de mundo que seja compartilhada, passando de boca em boca, pois o 
fazer/estrutura do modo de pensar único é aquele do colonizador, não o nosso:

[…] alguém faz com mais alguém, não em isolamento individualista. 
O passar de boca em boca, de mão em mão práticas, valores, crenças, 
ontologias, tempo-espaços e cosmologias vividas constituem uma pes-
soa. A produção do cotidiano dentro do qual uma pessoa existe produz 
ela mesma, na medida em que fornece vestimenta, comida, economias 
e ecologias, gestos, ritmos, habitats e noções de espaço e tempo par-
ticulares, significativos. Mas é importante que estes modos não sejam 
simplesmente diferentes. Eles incluem a afirmação da vida ao invés do 
lucro, o comunalismo ao invés do individualismo, o “estar” ao invés do 
empreender, seres em relação em vez de seres em constantes divisões 
dicotômicas, em fragmentos ordenados hierárquica e violentamente. 
Estes modos de ser, valorar e acreditar têm persistido na oposição à co-
lonialidade. (LUGONES, 2014, p. 948).

Assim, conforme Lugones (2014), o olhar para dentro, para aquelas 
transmissões de nossas abuelas, é ressignificar o potencial de narrativas apaga-
das pela colonialidade/modernidade, demonstrando, assim, a potência desses 
saberes nesse espaço de fronteira cuja tensão é constante. Desse modo, com-
prova-se a tentativa da colonialidade/modernidade de reduzir os entes que 
aqui residiam no momento de pré-invasão a uma narrativa forjada, argumen-
to que cai por terra quando vemos produções de fronteira como a analisada 
acima. É preciso que nós tenhamos nossos modos de pensar e histórias como 
forma de resistência, e não como um apagamento ou a partir da necessidade 
de invenção do colonizador; isto é, a nossa subjetividade ativa.

Trazer, pois, a subjetividade ativa é sobretudo um ato de resistência. 
Mostra que a redução das/os sujeitas/os não coloniais a não humanas/os – 
ou inventadas/os pela colonialidade/modernidade – é uma compreensão de 
um universal forjado às custas da redução dessas/es sujeitas/os à invenção. 
Análogo a isso, a literatura de fronteira não é, pois, restrita. É plural. Pensar 
nessas produções tem como consequência a resistência, que é parte da fron-
teira, e que se mantém, logo, como um território ativo a tentativas de invasão 
constante. É preciso pensar nessas produções não como um fim, mas como 
um começo, no qual o não moderno não se encontra meramente em relação 
subordinada ao moderno.
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Considerações finais

Neste trabalho, tenho mais perguntas que respostas. Eu, filha da Regina 
e do Anedir, penso que minhas vivências passam pela minha experiência en-
quanto brasileira, de um Brasil com ideias que tendem a exaltar os modos de 
viver migrados juntos com o colonizador. Eu escrevo do Sul deste país, de um 
lugar onde tais ideias são vistas com exaltação, sobretudo dentro do espaço 
escolar, local onde predomina a narrativa universal e, portanto, detentora de 
poder e de exclusão. 

Digo isso, pois contaminar minhas leituras e escrita com propostas que 
tenham relação com a subjetividade ativa, sobretudo de outras mulheres, é um 
processo recente: ao me enxergar enquanto sujeita, professora e acadêmica, 
penso que tais atravessamentos me trouxeram até aqui para que minha igual-
mente subjetividade ativa, de algum modo, também surgisse. Nesse sentido, é 
preciso lembrar que, enquanto brasileiras, aprender umas sobre as outras se 
faz uma tarefa diária e urgente, sobretudo porque vivemos em uma nação com 
tendências explícitas ao nosso aniquilamento: moramos no país que organizou 
um golpe contra a presidenta Dilma e que matou Marielle. Portanto, ser sujeita 
aqui é um percurso que exige resistência e coragem. 

Isso, na prática, nos informa que a colonialidade/modernidade se mos-
tra como um projeto, para além de violento, em curso. Desse modo, é preciso 
pensar que, paralelamente, a resistência segue, sobretudo às novas formas de 
colonização, por meio de estratégias igualmente em curso. Assim, ao trazer a 
poesia de Kambeba (2018), tento não mobilizar respostas, mas sim uma pro-
dução literária que ilustre, em alguma medida, o que se trata a subjetividade 
ativa proposta por Lugones (2014). Não pretendo com este texto dizer que a 
escrita de fronteira é, portanto, a solução para a fratura do lócus e para o fim 
da presença ativa de domínio do território buscada pela colonialidade/moder-
nidade; pelo contrário, uma vez que a disputa discursiva segue, é justamente 
preciso que a escrita, como a de Kambeba (2018), seja lida, utilizada como ma-
terial pedagógico em sala de aula, para que, assim, possamos saber umas sobre 
as outras, e, desse modo, a subjetividade estará de fato sendo ativa e ativada.

O lócus fraturado, conforme afirma Lugones (2014), é comum a todas/
os, e é nas histórias de resistência onde devemos residir. A fronteira, por isso, 
auxilia a nos percebermos e nos relacionarmos duplamente, e traz à tona a sub-
jetividade ativa contra a invasão de si mesmas/os na comunidade. Sob tal ótica, 
dada a diversificação histórica dos saberes que existiam antes da fronteira ser 
desenhada, falar sobre o local em detrimento do universal é essencial. 
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Nesse espaço de disputa discursiva, ler Kambeba (2018) me auxilia a en-
tender que minhas escolhas teóricas dizem respeito ao meu comprometimento 
teórico e de produção intelectual, além de me convidar à fronteira – convite 
que espero ter ficado claro neste texto. Como dito, sou professora, e fomentar 
os convites à fronteira tem circulado em minhas práticas pedagógicas, pois 
habitar esta fronteira não é tarefa simples. É preciso, portanto, que façamos 
produções as quais incluam nossas subjetividades ativas. É preciso, como afir-
ma Lugones (2014), convidando-nos à multiplicidade, que a memória outra 
seja trazida à tona, que façamos produções teóricas e literárias sobre nossas 
histórias, uma vez que não somos reduzidas à singularidade universal. 
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Os olhos cheios d’água de Conceição Evaristo1

Ana Paula Freitas dos Santos 

A escritora brasileira Conceição Evaristo nasceu na favela do “Pindura 
saia”, periferia de Belo Horizonte. Seu processo de escrita é construído atra-
vés dessa vivência e do olhar de uma mulher negra periférica. Ela também é 
Doutora em Literatura e criou o conceito da Escrevivência, escrita que nasce 
nesse território periférico e traduz a vivência dessas mulheres que estão à mar-
gem da sociedade, mas que resistem e superam as opressões de raça, gênero e 
classe.

Em 2016, Evaristo publicou o livro Olhos d’água, contendo 15 contos, 
sendo 11 deles protagonizados por mulheres negras. Estamos diante da autoria 
de uma mulher negra, que tematiza as suas iguais e o universo da população 
negra, porque em torno de cada personagem orbitam suas famílias, compa-
nheiros, filhos e amigos.

O contexto sócio-histórico de Olhos d’água é o Brasil do período da 
abertura democrática, pós-ditadura militar, compreendido entre 1984 e 2016 
quando ocorreu o impeachment do segundo mandato da primeira presidenta 
do país, Dilma Rousseff. Conceição Evaristo está relacionada no período lite-
rário denominado Literatura Contemporânea Brasileira.

O livro tem como cenário a periferia brasileira com seus morros, becos 
e vielas, territórios excluídos da equidade e da justiça social. Os contos revelam 
um lugar de fala: as vozes da periferia. Contudo, qualquer leitor não periféri-
co, homem ou mulher, negro ou não negro, encontrará na obra de Evaristo a 
experiência humana em todas as suas facetas. A literatura dessa autora é simul-
taneamente específica e social, pois traz a voz da mulher negra brasileira, tão 
rara e mal representada em nosso cânone literário.

Essa literatura também é uma ferramenta de empoderamento para mui-
tas mulheres negras em rodas e clubes de leitura que vêm surgindo no país, 
assim como o feminismo negro vem crescendo na América Latina como uma 

1  Artigo que faz parte da dissertação “Os contos de Conceição Evaristo e a representação da 
mulher negra: diáspora, gênero e descolonização” e que teve parte publicada no livro de en-
saios Autoria feminina e performances de gênero, organizado por Cinara de Ferreira e Viviane de 
Vargas Geribone, Porto Alegre, RS: Class, 2021.
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oposição à construção colonial do que seja uma mulher negra e também uma 
práxis de sobrevivência ao racismo estrutural que coloca essas mulheres em 
posições de subalternidade.

As mulheres negras se veem representadas no discurso de Evaristo, 
sentem-se pertencentes a um grupo de mulheres que não esconde seus senti-
mentos e afetos, suas necessidades e desejos, seus sofrimentos e perdas, enfim, 
suas vivências. Essa escritora fortalece para a Literatura Brasileira uma repre-
sentatividade e um pertencimento dessa parcela da sociedade que luta contra 
a exclusão, o silenciamento e o apagamento do que significa ser uma mulher 
negra no Brasil. Em entrevista recente à revista Marie Claire (FRANÇA, 2019, 
p. 60), Conceição comenta que, na literatura e na vida, gosta de falar sempre 
a partir de suas experiências e exalta quem tem conseguido fazer o mesmo: 
“Hoje a gente tem um movimento de falar com a nossa voz. Me perguntam se 
falo pelas mulheres negras, falo como uma mulher negra, com todas as mu-
lheres negras”.

Em Olhos d’água (2016), a maternidade e o elemento água estão pre-
sentes em quase todas as narrativas, seja em lágrimas ou no sangue menstrual 
que une todas as mulheres como um fio da vida. A morte e a vida são alegorias 
constantes nas narrativas da periferia brasileira, nelas enxergamos a fome, a 
violência e o crime que colocam os personagens “na corda bamba da vida”.

Encontramos a Escrevivência nos contos que trazem a voz da mulher 
negra ora como protagonista da sua própria história, ora como uma narradora 
que também é mulher e negra e sintoniza essas duas condições. Na maioria dos 
contos, o “outro” é o homem, que por vezes é o inimigo e o predador da vida 
das mulheres, através das maldades e crueldades que a cultura do machismo 
perpetua, com a submissão e a subjugação das mesmas.

Entretanto, essas mulheres não são completamente submissas. Jurema 
Werneck, na apresentação da obra Olhos d’água (2016), diz que Evaristo é uma 
“Yalodê”, a que fala pelas mulheres que não podem falar, contando, dizendo, 
amaldiçoando. A leitura do livro é bastante comovente por trazer as vivências 
marcadas pela dor, sofrimento, violência, opressão e, ao mesmo tempo, a cons-
trução dos afetos, amores, amizades e famílias nesses territórios periféricos.

Neste livro encontramos também as aproximações entre a vida e a obra 
da autora, pois só quem nasceu e viveu numa favela consegue transformar em 
palavras verossímeis essa Escrevivência:

Hoje, consagrada escritora, Conceição nasceu e se criou numa favela 
de Belo Horizonte. Filha de empregada doméstica, chegou a prestar o 
mesmo serviço ainda criança, quando morava com os tios que viviam 
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em condições melhores que a mãe. Viu seu destino girar a partir da 
mudança para o Rio de Janeiro em meados dos anos 70. Lá formou-se 
em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), traba-
lhou na rede pública como professora e se tornou mestre em literatura 
brasileira.
Seu espaço dentro de um meio predominante branco, “como toda insti-
tuição brasileira”, ela demorou a encontrar. Deu os primeiros passos ain-
da no início dos anos 90, quando passou a publicar contos e poemas nas 
séries Cadernos Negros. Mas só foi lançar o primeiro romance, Ponciá 
Vicêncio, em 2003, quando já tinha 57 anos. (FRANÇA, 2019, p. 59).

Entre seu primeiro romance Ponciá Vicêncio e o livro de contos Olhos 
d’água, destacam-se temas recorrentes na obra de Evaristo: a ancestralidade, 
marca que é resgatada e memorizada para que não se esqueçam as raízes de 
África e a experiência traumática da diáspora; a subjetividade da mulher ne-
gra, que por vezes é coadjuvante, mas sempre dona de seu destino; o cená-
rio da escravidão, que se reconfigura atualmente nas favelas e periferias; e a 
importância do ouvir e contar histórias, ressaltada na figura da mulher griot 
que pode ser uma velha que relembra o passado (Duzu-Querença no conto de 
mesmo nome) ou uma jovem que deseja registrar as vivências para que não se 
percam (Bica no conto “A gente combinamos de não morrer”). 

No conto “Olhos d’água”, que abre o livro, a narradora tenta adivinhar 
qual era a cor dos olhos da mãe. Já no conto “A gente combinamos de não 
morrer”, a personagem Bica deseja escrever tudo o que a família viveu: a mãe 
solteira, o companheiro e o irmão no tráfico e o bebê que a avó deseja que 
tenha um futuro melhor.

É preciso que essas histórias escritas por uma mulher sejam contadas e 
recontadas, pois não aparecem na literatura do cânone brasileiro, tampouco as 
encontramos nos livros de História. A Escrevivência vem para preencher essas 
lacunas e devolver a humanidade dessa parcela da população.

No artigo “Mulheres em Movimento” da filósofa Sueli Carneiro (2019, 
p. 283), vemos a interseccionalidade de gênero, raça e classe que impede as 
mulheres negras de viverem como cidadãs brasileiras plenas. Carneiro vê um 
reposicionamento do feminismo hegemônico com a entrada da luta das mu-
lheres negras entre as pautas das novas utopias e das novas agendas feministas, 
que se detiveram criticamente na remoção dos “obstáculos contemporâneos 
persistentes para a realização da igualdade de gênero e nos desafios e meca-
nismos para a sua superação, tendo os seguintes princípios como orientadores 
das análises e propostas”:
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[…] * reconhecer o direito universal à educação, à saúde e à previdência; 
[…] 
[…] * comprometer-se com a luta contra todas as formas de opressão de 
gênero, e com o combate à violência, maus-tratos, assédio e exploração 
de mulheres e meninas; […] 
[…] * comprometer-se com a luta pela assistência integral à saúde das 
mulheres negras e pela defesa dos direitos sexuais e reprodutivos;
* reconhecer o direito das mulheres de ter ou não ter filhos com acesso 
de qualidade à concepção e/ou contracepção; […] 
* reconhecer a discriminalização do aborto como um direito de cida-
dania e uma questão de saúde pública e reconhecer que cada pessoa 
tem direito as diversas modalidades de família e apoiar as iniciativas de 
parceria civil registrada […]. (CARNEIRO, 2019, p. 284).

Sueli Carneiro ecoa também a voz de outra filósofa negra brasileira, 
Lélia Gonzalez, a primeira mulher negra a criticar abertamente o feminismo 
hegemônico nos anos 1980, que contemplava somente as mulheres brancas. 
Quase meio século se passou e nenhuma dessas pautas atingiu as pessoas mais 
necessitadas das periferias, as mulheres negras:

[…] grupos de mulheres indígenas e grupos de mulheres negras, por 
exemplo, possuem demandas específicas que, essencialmente, não po-
dem ser tratadas, na essência, sob a rubrica da questão de gênero se esta 
não levar em conta as especificidades que definem o ser mulher neste e 
naquele caso […] Isso é o que determina o fato de combate ao racismo 
ser uma prioridade política para as mulheres negras, assertiva já enfati-
zada por Lélia Gonzalez, a “tomada de consciência da opressão ocorre, 
antes, de tudo pelo racial”. […] 
De acordo com ela, as concepções do feminismo brasileiro padeciam de 
duas dificuldades para as mulheres negras: de um lado, o viés eurocen-
trista do feminismo brasileiro, ao omitir a centralidade da questão de 
raça nas hierarquias de gênero presentes na sociedade e ao universalizar 
os valores de uma cultura particular (a ocidental) para o conjunto das 
mulheres, sem as mediações que os processos de dominação, violência 
e exploração que estão na base da interação entre brancos e não-bran-
cos, constituísse em mais um eixo articulador do mito da democracia 
racial e do ideal de branqueamento. Por outro lado, também revela um 
distanciamento da realidade vivida pela mulher negra ao negar toda 
uma história feita de resistência e de lutas, em que essa mulher tem 
sido protagonista graças à dinâmica de uma memória cultural ances-
tral – que nada tem a ver como eurocentrismo desse tipo de feminismo. 
(CARNEIRO, 2019, p. 274-275).
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No conto “Olhos d’água”, a mãe da narradora é lembrada com afeto, 
mesmo em meio a dificuldades que a família vivia e aos silêncios que manti-
nha. A “mãe” deixava as filhas brincarem com “uma cabeleira crespa e bela” e 
“se tornava uma grande boneca negra para as filhas” (EVARISTO, 2016, p. 16):

[…] Lembro-me de que muitas vezes quando a mãe cozinhava, da pa-
nela subia cheiro algum. Era como se cozinhasse ali, apenas o nosso 
desesperado desejo de alimento. As labaredas, sob a água solitária que 
fervia na panela cheia de fome, pareciam debochar do vazio do nosso 
estômago, ignorando nossas bocas infantis em que as línguas brinca-
vam a salivar sonho de comida. E era justamente nesses dias de parco 
ou nenhum alimento que ela mais brincava com as filhas. Nessas oca-
siões a brincadeira preferida era aquela em que a mãe era a Senhora, 
a Rainha. Ela se assentava em seu trono, um pequeno banquinho de 
madeira. Felizes, colhíamos flores cultivadas em um pequeno pedaço de 
terra que circundava o nosso barraco. As flores eram depois solenemen-
te distribuídas por seus cabelos, braços e colo. E diante delas fazíamos 
reverências à Senhora. Postávamos deitadas no chão e batíamos cabeça 
para a Rainha. Nós, princesas, em volta delas, cantávamos, dançávamos, 
sorríamos. A mãe só ria de uma maneira triste e com um sorriso molha-
do. (EVARISTO, 2016, p. 16-17).

Essa simples brincadeira para esconder a fome das crianças é um exem-
plo de resiliência que a população negra teve que arquitetar para diminuir os 
sofrimentos que começaram no sequestro dos nossos ancestrais e que ainda 
hoje fazem parte do cotidiano das periferias e favelas do Brasil. É uma sabedo-
ria, triste, mas que não deixa de ser um saber, que nasceu do fazer:

[…] Mas, eu nunca esquecera a minha mãe. Reconhecia a importância 
dela na minha vida, não só dela, mas de minhas tias e de todas as mulhe-
res de minha família. E, também, já naquela época, eu entoava cantos de 
louvor a todas as nossas ancestrais, que desde a África vinham arando 
a terra da vida com suas próprias mãos, palavras e sangue. Não, eu não 
esqueço essas Senhoras, nossas Yabás, donas de tantas sabedorias. Mas 
de que cor eram os olhos de minha mãe? (EVARISTO, 2016, p. 180).

Já no conto “A gente combinamos de não morrer”, vemos uma mater-
nidade que disputa com a morte o seu pleno exercício. Não ter filhos é uma 
escolha para que os mesmos não morram cedo pelas mãos da violência que 
assola a periferia. Se a mulher engravida indesejadamente, o aborto é mais do 
que uma escolha, é uma necessidade. E vai ser feito independentemente da 
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proibição e das condições materiais. A ausência do Estado não oferece outras 
opções a essas mulheres: 

O que mais gosto na televisão é de novela. Acho a maior bobeira fute-
bol, política, carnaval e show. Bobagem também reportagem, campanha 
contra a fome, contra o verde, contra a vida, contra-contra. Contra ou 
a favor? Sei lá, confundi tudo. Acho que é contra mesmo. Contra e não. 
Contra-mão. Ando sentindo dores nas pernas. Também! “Lata d’água 
na cabeça, lá vai Maria”. Sobe o morro, desce o morro e se cansa dessa 
dança. Filhos? Não sou boba, só dois. Cuspi fora uns quatro ou cinco. 
Provoquei. “Eu, confessor, me confesso a Deus, meu zeloso guardador, 
bendito sois vós, que olhe por mim”. Na novela das oito, Lidiane era babá 
do menino Carlos Rodrigues Magnânimo. Ela ensinou a criança a rezar. 
Tudo era grande na casa dos Rodrigues Magnânimo. A casa, o carro, 
a mesa, o guarda-roupa, o tapete, tudo. O vestido de noiva da tia de 
Carlos Rodrigues vestia todo o caminho do altar. Atravessava de ponta a 
ponta o corredor de uma grande igreja. É tão bom ver novela. Não gosto 
de ver os crimes, roubos e nem noticiários de guerra. Novela me alivia, é 
a minha cachaça. (EVARISTO, 2016, p. 101-102, grifos da autora).

As jovens meninas da periferia se veem mães na adolescência. Ainda 
conservam o sonho do casamento e dos filhos, mas ele acontece rapidamente 
e, quando se dão conta, já são mães de família. Os sonhos são “abortados” e 
a dura realidade é a luta diária para sobreviver. O conto se chama “A gente 
combinamos de não morrer” (sem concordância verbal mesmo, o que Lélia 
Gonzalez chamaria de “pretuguês”), porque é um pacto feito entre os perso-
nagens jovens que assistem seus amigos morrerem um por um em plena flor 
da idade.

A casa de Neo cai. Aprontou, dançou! Mais um, que não será o último, 
outros virão. Ele, Dorvi, Idago, Crispim, Antônia, Cleuza, Bernadete, 
Lidinha, Biunda, Neide, Adão e eu temos ou tínhamos (alguns já se fo-
ram) a mesma idade. Um ano e às vezes só meses variavam o tempo 
entre a data de nascimento de um e de outro. Alguns morreram tam-
bém em datas bem próximas. Apalpo meu corpo, aqui estou eu. Entre 
as mulheres quase todas ficaram menstruadas juntas, pela primeira vez. 
Brincávamos que íamos misturar as nossas regras e selarmos uma ir-
mandade com o nosso íntimo sangue. Os meninos não sei que juras 
fraternas fizeram. Ah, sei! Dorvi repetia sempre que entre eles havia o 
pacto de não morrer. […] Ele que tinha um trato de viver fincado nessa 
fala desejo:
– A gente combinamos de não morrer.
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– Deve haver uma maneira de não morrer tão cedo e de viver uma vida 
menos cruel. Vivo implicando com as novelas de minha mãe. Entretanto, 
sei que ela separa e separa com violência os dois mundos. Ela sabe que a 
verdade da telinha é da ficção. Minha mãe sempre costurou a vida com 
fios de ferro. Tenho fome, outra fome. Meu leite jorra para o alimento 
do meu filho e de filhos alheios. Quero contagiar de esperança outras 
bocas. Lidinha e Biunda tiveram filhos também, meninas. Biunda tem o 
leite escasso, Lidinha trabalha o dia inteiro. Elas trazem as menininhas 
para eu alimentar. (EVARISTO, 2016, p. 107).

Dona Esterlinda se identifica com a babá da novela, uma possível ques-
tão de representação, ou uma identificação imediata por ela e a babá terem 
a mesma cor de pele: “A babá Lidiane, da novela das oito, acabou sozinha. 
Não gostei do final. Assisti outra novela em que a babá casou com o filho do 
patrão. Bonito, tudo muito bonito. Chorei de emoção. Quando choro diante 
da novela, choro também por outras coisas” (EVARISTO, 2016, p. 104-105). 
Bica se torna “ama de leite” das amigas. Um gesto solidário e fraternal, que 
vai manter as vidas seguras para as bebês e vai reforçar mais uma vez o pacto 
de não morrer. Na escravidão, as mulheres negras amamentavam os filhos da 
casa grande e não podiam amamentar os seus próprios filhos. Hoje, os corpos 
negros precisam do leite da vida e as mães não conseguem produzir o alimen-
to. Uma questão de escolha, ou de necessidade? Bica reflete: “Eu sei que não 
morrer, nem sempre é viver. Deve haver outros caminhos, saídas mais amenas. 
Meu filho dorme” (EVARISTO, 2016, p. 109).

1. O cenário do território periférico

No prefácio de apresentação da obra, Heloísa Toller Gomes sintetiza a 
reunião dos contos que leremos em Olhos d’água (2016) ressaltando que a pe-
riferia é o lugar eleito pela autora:

Como antes em sua obra ficcional, poética, ensaística, Conceição ajusta o 
foco de seu interesse na população afro-brasileira abordando sem meias 
palavras, a pobreza, e a violência urbana que a acometem: “Ultimamente 
na favela tiroteios aconteciam com frequência e a qualquer hora”, lemos 
em “Zaíta esqueceu de guardar os brinquedos”. (GOMES, 2016, p. 9).

Esse conto, “Zaíta esqueceu de guardar os brinquedos”, é uma narrativa 
conhecida dos brasileiros e que vem sendo noticiada quase que semanalmente 
nas mídias: crianças assassinadas por balas perdidas. Não, por acaso, a maioria 
das crianças são negras e moradoras das periferias brasileiras. Desde bebês 
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até pré-adolescentes, elas são vítimas de balas perdidas em confrontos vio-
lentos entre a polícia e os traficantes. Essa é a narrativa oficial dos canais de 
comunicação. 

Evaristo, com sua singeleza, conta que a menina Zaíta estava atrás de 
uma figurinha perdida e sua irmã gêmea corria atrás dela porque a mesma ha-
via esquecido de guardar os brinquedos: “Zaíta olhou os brinquedos largados 
no chão e se lembrou da recomendação da mãe. Ela ficava brava quando isto 
acontecia. Batia nas meninas, reclamava do barraco pequeno, da vida pobre, 
dos filhos, principalmente do segundo” (EVARISTO, 2016, p. 72).

A menina “tinha nos modos um quê de doçura, de mistérios e de so-
frimento” (EVARISTO, 2016, p. 72) e foi justamente ela que descobriu que o 
irmão mais velho possuía uma arma e contou para a mãe, Benícia, que pediu 
silêncio às duas sobre o fato. De noite, elas ouviram estampidos de bala ali por 
perto e logo o irmão retornou apressado ao barraco. Zaíta, com medo, e a mãe, 
aflita, passaram a noite acordadas.

Ficamos sabendo que o irmão queria uma vida que valesse a pena, sem 
grandes dificuldades e sem o bolso vazio: “Via os seus trabalharem e acumula-
rem miséria no dia a dia. O pai dele e do irmão mais velho gastava seu pouco 
tempo de vida comendo poeira de tijolos, areia, cimento e cal nas construções 
civis” (EVARISTO, 2016, p. 73-74). Ele via diariamente mulheres, homens e até 
mesmo crianças indo trabalhar e voltando pobres como foram, “acumulados 
de cansaço apenas”.

Naquele dia, Benícia havia ido ao supermercado e comprado quase 
nada, deixando metade do salário; precisava trabalhar mais para sustentar os 
filhos, aluguel, água e luz e a irmã com filhos pequenos com o homem que 
ganhava tão pouco. Esse cenário é o mesmo que encontramos em Ponciá 
Vicêncio quando a protagonista vai morar na periferia. Como introduz Jurema 
Werneck à escrevivência de Evaristo: “um contexto desfavorável, um cenário 
de discriminações, as estatísticas que demonstram pobreza, baixa escolarida-
de, subempregos, violações de direitos humanos” (WERNECK, 2016, p. 13).

Benícia às vezes dava razão ao filho, e até cogitava aceitar o dinheiro do 
tráfico, mas seu orgulho não permitia. Constatava que seu próprio trabalho 
não resolvia nada, “Mas o que fazer? Se parasse, a fome viria mais rápida e 
voraz ainda” (EVARISTO, 2016, p. 75). Foi quando deu por falta das meninas, 
tropeçou nos brinquedos e com raiva começou a gritar e desmontou uma bo-
neca. Naíta voltou correndo do barraco da vizinha e levou uns safanões. Triste 
porque havia perdido a figurinha e agora também a boneca, saiu em busca de 
Zaíta, porém era tarde demais:
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Nos últimos tempos na favela, os tiroteios aconteciam com frequência e 
a qualquer hora. Os componentes dos grupos rivais brigavam para ga-
rantir seus espaços e freguesias. Havia ainda o confronto constante com 
os policiais que invadiam a área. O irmão de Zaíta liderava o grupo mais 
novo, entretanto, o mais armado. A área perto de sua casa ele queria só 
para si. O barulho seco de balas se misturava à algazarra infantil. As 
crianças obedeciam à recomendação de não brincarem longe de casa, 
mas às vezes se distraíam. E, então, não experimentavam somente as 
balas adocicadas, suaves, que derretiam na boca, mas ainda aquelas que 
lhes dissolviam a vida. (EVARISTO, 2016, p. 76).

2. Águas doces, águas salgadas

A água que ferve na panela, inodora, incolor, insípida para as bocas fa-
mintas. As lágrimas maternas que choram de desespero e alegria, misturando 
todos os sentimentos para disfarçar para os filhos o medo. O leite materno que 
vai transbordar abundantemente no peito de umas e que não vai descer no 
peito de outras que não têm o tempo, nem a saúde para exercer suas materna-
gens. O sangue menstrual que inicia a vida adulta e que logo é interrompido 
por uma gravidez, na maioria das vezes, indesejada.

Há também outras águas, as masculinas. O companheiro de Bica, Dorvi, 
relata prazeres que sentiu nas situações limite, onde o esperma jorrava em 
meio a tiroteios e receios:

[…] A morte às vezes tem um gosto de gozo? Ou o gozo tem gosto de 
morte? Não esqueço o gozo vivido no perigo do meu primeiro mortal 
trabalho, na minha primeira vez. […] Naquele dia mandaram que eu 
fosse enfrentar também. Eu tinha treze anos. No meio do tiroteio, es-
porrei, gozei. E juro que não foi de medo, foi de prazer. Uma alegria 
tomava conta do meu corpo inteiro. Senti quando o meu pau cresceu 
ereto, firme, duro feito a arma que eu segurava nas mãos. Atirei, gozei, 
atirei, gozei… Gozei dor e alegria, feito outro momento que me acon-
teceu na infância. Eu estava com seis para sete anos e arranquei com as 
minhas próprias mãos, um dentinho de leite que dançava em minha 
boca. Minha mãe me chamou de homem. Cuspi sangue. Limpei a baba 
com as costas da mão, ainda tremendo um pouco, mas correspondi 
ao elogio. Eu era um homem. Tive um prazer intenso que brincou no 
meu corpo todo. Tive até um princípio de ereção. (EVARISTO, 2016, p. 
106-107).

A escrita de Evaristo também convoca os homens negros e invoca suas 
humanidades, que são sempre destituídas pelo corpo objeto sexual ou pela 
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mão de obra barata. Esses homens têm pensamentos, sentimentos, sonhos e 
desejos. No conto “Ana Davenga”, as lágrimas do companheiro Davenga se 
confundem com o prazer sexual:

[…] Um pouco que ela saia para buscar roupas no varal ou falar um 
tantinho com as amigas, quando voltava dava com ele, deitado na cama. 
Nuzinho. Bonito o Davenga vestido com a pele que Deus lhe deu. Uma 
pele negra, esticada, lisinha, brilhosa. Ela mal fechava a porta e se abria 
todinha para o seu homem. Davenga! Davenga! E aí acontecia o que ela 
não entendia. Davenga que era tão grande, tão forte, mas tão menino, 
tinha o prazer banhado em lágrimas. Chorava feito criança. Soluçava, 
umedecia ela toda. Seu rosto, seu corpo ficavam úmidos das lágrimas 
de Davenga. E toda as vezes que ela via aquele homem no gozo-pranto, 
sentia uma dor intensa. Era como se Davenga estivesse sofrendo mes-
mo, e ela fosse a culpada. Depois então, os dois ainda de corpos nus, 
ficavam ali. Ela enxugando as lágrimas dele. Era tudo tão doce, tão gozo, 
tão dor! Um dia, pensou em se negar para não ver Davenga chorando 
tanto. Mas ele pedia, caçava, buscava. Não restava nada a fazer, a não ser 
enxugar o gozo-pranto de seu homem. (EVARISTO, 2016, p. 23).

Quando as águas doces e salgadas se misturam, há o encontro do rio 
com o mar, onde tudo deságua. E quando a ausência das águas traz a sede, a 
fome, a doença, a escassez, não há o encontro, há o conflito. Quando a ausência 
do Estado deixa as comunidades periféricas no abandono, no esquecimento, a 
quem se deve recorrer? O crime é um estado paralelo que manda e desmanda 
nas comunidades. Quem não dá assistência, abre concorrência. O tráfico de 
drogas oferece dinheiro fácil e ao mesmo tempo tira as vidas dos soldados que 
não obedecem aos pequenos e grandes traficantes.

Mesmo os protagonistas dos contos sendo pessoas negras, a mulher 
negra é subjugada pelo homem negro. Ele faz o papel que o machismo lhe 
ensinou. E quem oprime os dois é o racismo estrutural e seus braços: as insti-
tuições, a polícia, a escola, as prisões.

Se hoje, no século XXI, o cenário pós-colonial é muito parecido com 
a era colonial, não podemos falar na superação desse domínio, ele ainda é a 
estrutura onde vivemos e reproduzimos opressões. Através da Escrevivência 
de Evaristo é aberta uma fenda decolonial onde o subalterno consegue falar. A 
partir dessas experiências presenciadas e compartilhadas, escutamos uma voz 
de resistência e coragem.
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3. A necropolítica e a necessidade do descolonial

A denúncia da necropolítica do Estado está presente nos contos de 
Evaristo. Ali, podemos constatar quais são os corpos que merecem viver e 
quais são os corpos descartáveis, que não merecem viver. Quando a persona-
gem Bica do conto “A gente combinamos de não morrer” (EVARISTO, 2016, p. 
109) diz: “Eu sei que não morrer, nem sempre, é viver”, ela move os conceitos 
de vida e morte para a realidade da população negra, que “sobrevive” com o 
mínimo e que está sempre na linha de tiro.

As periferias do Brasil são territórios ocupados pela necessidade de 
quem foi empurrado para as margens das cidades, no processo de especula-
ção imobiliária, remoção e higienização das populações negras. São territórios 
abandonados pelo Estado, sem água encanada, luz, saneamento básico, mora-
dia, educação, saúde e segurança. São lugares onde a única política presente é a 
política de “combate às drogas”, onde os traficantes (estado paralelo) e a polícia 
(Estado) entram em confrontos ceifando as vidas dos moradores, inocentes 
em sua maioria.

Na fortuna crítica da obra de Conceição Evaristo, encontro o arti-
go “Análise decolonial das personagens femininas da obra Olhos d’água de 
Conceição Evaristo” (PEREIRA; LISBOA, 2019), que emprega como ferra-
menta analítica o conceito de necropolítica do filósofo camaronês Achille 
Mbembe: 

No contexto dessas histórias, as mulheres são silenciadas, assassinadas, 
desprovidas de fala e de sua própria história. Os conceitos de necropo-
lítica e necropoder (MBEMBE, 2018) são apropriados para abrir essa 
reflexão: eles ajudam-nos, com a aproximação necessária, a percorrer 
um caminho de entendimento do tempo em que vivemos.
Mac Gregor (2013) argumenta que a necropolítica pode ser vista como 
uma categoria que permite problematizar a fundamentação da política 
contemporânea e a partir dos modos como se entrelaçam, por um lado, 
violência e direito, e por outro lado, exceção e soberania. As personagens 
[…] são mulheres representadas nos contos e cedem seus corpos para 
compreendermos os silenciamentos e violências impostos pela história. 
Elas traduzem com seus corpos a violenta política e a soberania exercida 
por meio dos silenciamentos e da opressão. São mulheres diluídas nas 
expressões de um tempo controverso, um modo particular e histórico de 
representar “a […] destruição material dos corpos e populações huma-
nas julgados como descartáveis e supérfluos (MBEMBE, 2015, p. 135), 
o feminino em Olhos d’água, se define como luta, resistência e denúncia 
das marcas de um poder que solapa a “existência” individual e coletiva 
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das mulheres habitantes das periferias urbanas brasileiras. (PEREIRA; 
LISBOA, 2019, p. 160).

O nome do conto “A gente combinamos de não morrer” é visto com 
desconfiança pela maioria dos leitores pela falta da concordância verbal, mas é 
de propósito que Conceição Evaristo o escreve, porque as pessoas da periferia 
não têm acesso à educação formal, nem ao letramento através do português 
padrão. A linguagem coloquial e a reprodução da oralidade estão presentes 
na linguagem da Escrevivência de Evaristo, que reflete a verossimilhança das 
comunidades dos territórios da periferia. Essa promessa que é feita, “não mor-
rer”, é um pacto com a vida, o desejo de viver, a negação da morte:

A ocupação colonial na modernidade descrita por Mbembe demonstra 
a faceta opressora do conceito de soberania, expressando predominan-
temente o direito de matar, reproduzindo a expressão de detenção de 
poder e de capacidade de alguns privilegiados para determinar quem 
pode viver e quem pode matar numa sociedade racista e patriarcal, que 
enxerga unicamente seus valores como universais, corretos e neutros. 
(PEREIRA; LISBOA, 2019, p. 175).

O feminismo negro sempre teve como premissa que a consciência 
da opressão se dá primeiramente pela raça, que inclui então o homem ne-
gro, e que supõe um reconhecimento da classe, como diz Angela Davis: 
“Intersecionalidade revela o que classe pode dizer de raça, da mesma for-
ma que raça informa sobre classe. Raça é a maneira como a classe é vivida” 
(AKOTIRENE, 2019, p. 50). Assim, para analisar os territórios periféricos, 
Carla Akotirene, intelectual brasileira e autora do livro Interseccionalidade 
(2019) também dialoga com Achille Mbembe:

Já estabelecendo o diálogo teórico entre o pensamento interseccional 
de Audre Lorde e Achille Mbembe, enquanto as mulheres brancas têm 
medo de que seus filhos possam crescer e serem cooptados pelo patriar-
cado, as mulheres negras temem enterrar seus filhos vitimados pelas 
necropolíticas (Segundo a concepção do sociólogo camaronês Achille 
Mbembe, o conceito de Foucault, biopoder, não alcança a permanência 
do terror colonial promovido pelas milícias urbanas, exércitos privados 
e aparelhos do Estado autorizados a violentar e matar populações ra-
cializadas), que confessional e militarmente matam e deixam morrer, 
contrariando o discurso cristão elitista-branco de valorização da vida 
e contra o aborto – que é um direto reprodutivo. (AKOTIRENE, 2019, 
p. 22).
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É preciso que o homem negro reveja seu papel na reprodução do ma-
chismo com as mulheres negras, tornando-se assim um “Outro” que pratica 
violências em cima do seu privilégio macho contra a opressão de raça que 
vitimiza os dois. O abandono paterno é um dos temas constantes nos contos 
de Evaristo, assim como a ausência de um companheiro, por motivos de alcoo-
lismo, drogadição e encarceramento.

Destarte, as mulheres negras sucumbem aos ativismos comunitários 
voltados menos para si, enovelados pelo padrão moderno no qual as 
identidades são revertidas às de mães solteiras, chefas de família deses-
truturadas, “mulheres da paz”, efetivas no resgate de jovens criminosos. 
Através desta articulação de raça, gênero, classe e território, em que os 
fracassos individuais, ausências paternas na trajetória dos adolescentes 
e jovens são inevitavelmente sentenças raciais de mortes deflagradas 
pela suposta guerra às drogas.
Além disso, o padrão colonial ora elege as mulheres negras como diri-
gentes do tráfico de drogas, ora homicidas de companheiros violentos, 
quando não, pactuam com as coações impostas por filhos e maridos 
encarcerados para que transporte drogas até o sistema prisional, numa 
faceta hedionda punitivista das mulheres negras. (AKOTIRENE, 2019, 
p. 60).

4. Escritas coloniais diaspóricas

Uma escritora decolonial como Conceição Evaristo vai deslocar o papel 
do “Outro”. Para o colonialismo português estruturado na escravidão negra, 
o “Outro” são os povos originários, os indígenas e os escravos africanos. Para 
esses mesmos povos, o “Outro” é o homem branco, o “Outro” é o europeu, o 
“Outro” é o ocidental.

“Quem reivindica alteridade?” é o título do artigo da feminista e críti-
ca pós-colonial indiana Gayatri Spivak (2019), que em seu discurso faz uma 
reflexão profunda sobre o papel dos pensadores “descoloniais” que estão rees-
crevendo a história dos subalternos do mundo colonial, criando uma inde-
pendência política e negociando narrativas como faz Conceição Evaristo e sua 
predecessora e influência literária, a escritora Carolina de Jesus.

Spivak chama essas subjetividades de “coloniais diaspóricas”, que estão 
sempre correndo o risco de, em suas rupturas declaradas com o passado, cons-
truírem uma repetição, legitimando exatamente o que reivindicam combater. 
Contudo, não há como fugir da repetição, se a estrutura da sociedade não 
muda. O que resta é alterar as narrativas.
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Essa repetição está marcada na galeria de personagens de Olhos d’água 
(2016): empregadas domésticas, lavadeiras, cozinheiras, faxineiras, donas-de-
-casa, mães solteiras, parteiras, mendigas, prostitutas, cafetinas, cafetões, pes-
cadores, pedreiros, soldados do tráfico, pequenos traficantes, ladrões, assaltan-
tes, moradores de rua, meninos de rua, presidiários, pedintes, vendedores de 
doces, de flores, faxineiros, camelôs, crentes, bêbados, etc.

Essa divisão de classes racializada permanece desde a abolição da escra-
vatura no Brasil. Os mesmos afazeres da senzala, agora remunerados, a mesma 
configuração dos territórios sem luz, água, esgoto, calçamento, saneamento. O 
ônibus lotado, o trem, idem. A esperança de uma vida melhor está nas preces 
das avós negras, que são os sonhos de liberdade das bisavós nascidas na lei do 
Ventre Livre. O passado é mais que um fantasma, é uma aparição.

Spivak também escreveu o livro Pode o subalterno falar? (2010), e nele 
conclui que a subalternidade, hoje, consegue falar e/ou escrever, mas não é 
escutada. Spivak, assim como María Lugones, é uma feminista pós-colonial e 
interseccional. Spivak se debruçou sobre a mulher indiana. Lugones, sobre as 
mulheres de cor, as indígenas e as negras. Assim também são as outras intelec-
tuais negras Sueli Carneiro e Lélia Gonzalez.

Gayatri Spivak enfatiza que, como mulheres engajadas em denunciar o 
racismo no feminismo pós-colonial, precisamos encontrar esse “lugar de escu-
ta”, nossos interlocutores: “Nosso objetivo é fazer com que as pessoas estejam 
prontas para ouvir” (SPIVAK, 2019, p. 261). E essa escuta acontece prioritaria-
mente na sala de aula:

[…] E apesar de seu modo indireto, de ser enlouquecedoramente de-
vagar, e de sempre se correr o risco da demagogia e da coerção mistu-
rado com a crédula vaidade e com os interesses de classe do professor 
e do aluno, é ainda apenas a educação institucionalizada nas ciências 
humanas que pode fazer com que, a longo prazo e coletivamente, as 
pessoas queiram escutar. […] Portanto, proponho o estabelecimento e 
restabelecimento persistentes, a repetida consolidação do não feito, de 
uma estratégia de educação e pedagógica de sala de aula preocupada 
com soluções provisórias para oposições como secular e não secular, 
nacional e subalterno, nacional e internacional, cultural e sociopolítico, 
por meio da provocação de sua cumplicidade. (SPIVAK, 2019, p. 261).

As escritoras negras e suas literaturas trazem para os currículos as vo-
zes divergentes da “história única”, as vozes da categoria que está na base da 
pirâmide social: negra e mulher. Mas não existe uma única voz divergente. 
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São vozes, no plural, no coletivo. São as personagens Ana Davenga, Dona 
Esterlinda, Bica, Duzu, Maria, Natalina, Luamanda, Cida e Zaíta do livro Olhos 
d’água.

Gayatri Spivak (2019, p. 251) está preocupada com a questão da apro-
priação da “história alternativa” e afirma que, pela sua vivência, “as narrativas 
históricas são negociadas”. Ela e Conceição Evaristo tiveram acesso à educação 
formal, produzem narrativas e explicações históricas, transformando o socius:

Escrever e ler, nesse sentido mais amplo, marcam duas posições diferen-
tes em relação à “oscilante e múltipla forma do ser”. A escritura é uma 
posição em que a ausência do autor na trama é estruturalmente neces-
sária. A leitura é uma posição em que eu (ou um grupo de “nós” com 
quem partilho um rótulo identificatório) faço dessa anônima trama a 
minha própria, encontrando nela uma garantia de minha existência 
como eu mesmo, uma de nós. Entre as duas posições, há deslocamen-
tos e consolidações, uma disjunção para conjugar um eu representativo. 
(Até a solidão é estruturada pela representação dos outros ausentes). 
(SPIVAK, 2019, p. 252).

Na obra de Conceição, os personagens brancos não têm nome pro-
positadamente. Uma escolha que os escritores brancos em sua maioria fize-
ram ao construírem os personagens negros, sem nome, sem um destino feliz. 
Personagens negros quase sempre foram estereotipados pelos escritores bran-
cos, objetificados, e ausentes da maioria dos livros da Literatura Brasileira.

Quando eu digo que encontro minhas iguais na literatura de Evaristo, 
eu afirmo que sim, nós existimos. Nós, mulheres negras, somos escritoras, in-
telectuais, seres humanos completos nas nossas incompletudes. E as mulhe-
res brancas também compartilham com as mulheres negras a condenação do 
gênero feminino. Elas também são convocadas no texto de Conceição. Todas 
nascemos nas águas de um ventre.
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Sob o céu de Angola: sujeitos e  
abrigos de José Eduardo Agualusa

Eliana Inge Pritsch
Joja da Silva Vaicëulionis

Quando se pensa a literatura angolana, bem como as demais literaturas 
do continente africano, parece ser sempre necessário recorrer às inúmeras con-
siderações sobre colonialismo, pós-colonialismo ou, ainda, descolonização. 
Para não fazer todo um percurso, necessário mas já percorrido por inúmeros 
outros textos críticos, utilizamo-nos de Mbembe (2014) para pensar algumas 
dessas questões, em deslocamentos possíveis, em relação a duas obras do es-
critor angolano José Eduardo Agualusa1. Outra questão preliminar importante 
é justamente a delimitação do corpus, que abre mão de examinar tantos outros 
autores possíveis – em que provavelmente as marcas da territorialidade e dos 
espaços africanos em geral estivessem bem mais evidentes –, ou inclusive ou-
tros romances do próprio Agualusa, para aprofundar essa análise, de forma 
alegórica e simbólica, na oposição entre espaços diminutos, internos, e espaços 
externos, mais amplos, mas pouco descritos naquele sentido primeiro que se 
espera para uma caracterização tópica. 

Assim, este ensaio constrói uma análise a partir dos espaços abertos 
e fechados dos romances O Vendedor de Passados (2004)2 e Teoria Geral do 

1  José Eduardo Agualusa é um escritor angolano, nascido em 1960, em Huambo, Angola, 
tendo já publicado mais de 30 obras, entre romances, livros de contos e livros destinados a um 
público infantil. Uma característica do autor, e também de suas obras, é o trânsito interconti-
nental – Europa, África (Angola) e América do Sul (Brasil), principalmente. Em 2006, fundou a 
Editora Língua Geral, hoje desativada, que por um período divulgou e publicou autores e obras 
das literaturas africanas.
2  Vendedor de passados conta a história de um negro albino, Félix Ventura, que vive de “ven-
der”, construir biografias para pessoas que desejam, ou necessitam, melhorar ou ocultar fatos 
de seus passados. Vive sozinho em uma casa, compartilhando o espaço com uma osga, espécie 
de lagartixa, tendo como funcionária Esperança. Das pessoas que o procuram ou que convivem 
com ele, destacam-se Ângela Lúcia, fotógrafa que tem um envolvimento afetivo com ele; Pedro 
Gouveia (também com o nome de José Buchmann), que se revela ao final pai de Ângela Lúcia; e 
Edmundo Barata dos Reis, o torturador dos pais de Ângela Lúcia.
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Esquecimento (2012)3 de José Eduardo Agualusa. Para isso, tomamos como 
perspectivas de espaços internos a casa de Félix Ventura e o apartamento da 
personagem Ludovica Fernandes Mano, personagens respectivos dos roman-
ces referidos. Além disso, o espaço externo considerado são as relações que 
as personagens Ângela Lúcia e Ludovica estabelecem com o céu de Angola. 
Embasados nos pensamentos de Bachelard (1988) e de Borges (1974), os espa-
ços são também relacionados com os estudos de Mbembe (2014, p. 24), prin-
cipalmente quando aponta que 

[…] é no plano cultural e do imaginário que as transformações em cur-
so estão mais acesas. África deixou de ser um espaço limitado, cuja lo-
calização se pode definir, ou que ocultaria em seu íntimo um segredo 
ou um enigma, ou que se possa circunscrever. O continente continua a 
ser um lugar porque, para muitos, ainda é um lugar de passagem ou de 
trânsito frequente. É um lugar que se desenvolve em torno de um mo-
delo nómada de transição, de errância ou asilo. 

Em virtude disso, os espaços ganham relevo e os deslocamentos tornam 
a análise do espaço, na literatura, capaz de revelar oposições entre as metrópo-
les na Europa e as colônias na África, entre personagens europeias e africanas, 
principalmente se levarmos em conta a trajetória de Ludovica de Teoria Geral 
do esquecimento (2012). No entanto, em ambas as obras de Agualusa, os es-
paços configuram sensações e modos de viver distintos. A dicotomia interno 
e externo se configura como visões poéticas, resultando em um rico material 
para uma análise da construção desses personagens a partir de sua subjetiva-
ção com esses espaços. Dessas interações, sujeitos e espaços, nasce uma poesia 
capaz de conectar todos os personagens e construir uma trama progressiva e 
simultânea ao mesmo tempo. A trama progressiva acompanha a relação, os 
casos e os percursos de todos os personagens nessa história, convergindo em 
ápices nos quais todos os personagens se situam. A trama simultânea acompa-
nha os percursos de cada personagem, construindo cenas de lembranças e de 
sonhos que evocam esses sujeitos isoladamente, isso é, acontecendo livremen-
te sem associação direta com o contexto.

Em O Vendedor de Passados (2004), temos como narrador uma osga 
(lagartixa) que vive na casa de Félix Ventura. Essa casa é o espaço principal do 

3  Teoria geral do esquecimento trata basicamente da história de Ludovica, uma portuguesa 
que vive em Luanda com a irmã, o cunhado e um cão chamado Fantasma. Com o sumiço do 
casal, Ludo fica sozinha e se enclausura por 28 anos nesse apartamento de cobertura, de onde 
ela enxerga alguns acontecimentos até ser resgatada por Sabalu, um menino de rua que sobe até 
a cobertura pelo lado externo. 
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romance, tendo todos os personagens circulado por ela, algumas vezes todos 
juntos, noutras, um grupo restrito. O ponto de observação total do romance 
é essa casa, de onde a osga, Eulálio, nunca saiu, pois “– o terror! – impede-me 
de explorar o quintal” (AGUALUSA, 2018, p. 18). A voz de Eulálio é marca-
da pelo fato dele ter reencarnado uma osga, tendo sido um humano na vida 
passada. Félix não sabe desse fato até que ambos comecem a se encontrar em 
episódios de sonhos e passem, então, a criar afinidade. Félix é o dono da casa, 
um negro albino que trabalha “vendendo passados”, quer dizer, construindo 
biografias para a nova burguesia. Esperança é a criada que possui papel singu-
lar nessa atmosfera, mesmo não aparecendo muito. Ângela Lúcia surge como 
uma paixão de Félix, a fotógrafa possui fascínio pelos céus, viajando o mundo 
para fotografá-los e encontrando em Luanda um céu vasto.

Já Teoria Geral do Esquecimento (2012) recria um narrador-pesquisa-
dor que constrói o livro a partir de cenas narradas de excertos de cartas e das 
paredes da moradia de uma personagem, Ludovica, ou Ludo, que vivera por 
28 anos enclausurada em seu apartamento com cobertura em Luanda. Após a 
Guerra Colonial e a consequente independência de Angola, muitos portugue-
ses ou iam embora do país, ou eram mortos. Ludo era portuguesa. Com medo 
após o desaparecimento de sua irmã e de seu cunhado e após uma tentativa de 
assalto à qual Ludo reage e acaba matando um homem, ela constrói, na frente 
de sua porta de entrada, uma parede que a isolaria durante todo o período. 
Dentro do apartamento ficam apenas ela e seu cão, Fantasma. As demais his-
tórias são narradas isoladamente, mas sempre se cruzam com a visão de Ludo, 
ora olhando pela janela, ora pela cobertura. É importante salientar que ela pos-
sui medo da vastidão do céu, principalmente o de Luanda: “o céu de África é 
muito maior que o nosso, explicou à irmã: Esmaga-nos” (AGUALUSA, 2012, 
p. 14).

Assim, o tema de passados percorre ambas as obras. Se em Vendedor 
de Passados (2004) ele é um objeto a ser vendido, uma narrativa muito bem 
construída por Félix, baseada em acontecimentos reais que o albino recorta de 
jornais, revistas e grava de noticiários na TV, em Teoria Geral do Esquecimento 
(2012) ele é um fardo a ser esquecido pelos personagens que buscam apagar 
suas existências. A partir disso, vemos que quem compra passados também 
quer se esquecer do seu, embora não queira ser esquecido, mas, sim, ser lem-
brado e aceito; ao passo que quem busca o esquecimento acaba cada vez mais 
imerso em seu passado.

Assim, as configurações de narradores colaboram ainda mais 
para essas reflexões acerca dos impactos citados acima. Por exemplo, o 
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narrador-personagem, Eulálio, de O Vendedor de Passados (2004) cria, em cer-
ta medida, um acervo de memórias, como um diário, e morre. Nesse sentido, 
o último capítulo do livro é póstumo e escrito por Félix Ventura. Nele, Félix 
escreve sobre a perda do amigo e de seu enterro, referindo-se a ele como um 
sonho que criou, duvidando da própria sequência de fatos que lhe ocorrera. O 
romance termina com o passado e, portanto, a vida, sendo sonho, uma grande 
ficção criada materialmente pelos sujeitos. Já o narrador-pesquisador de Teoria 
Geral do Esquecimento (2012) suscita um narrador que adentrou o espaço do 
apartamento de Ludo entre a ruptura da parede e a reforma do apartamento. 
O romance, desse modo, é uma comprovação da existência das personagens 
esquecidas, assim como a apropriação de suas histórias. Desse modo, os fatos 
são permeados por memórias que, ao serem organizadas, propõem uma visão 
do real. 

Nessa perspectiva, os espaços internos se manifestam de forma relacio-
nal com os sujeitos abrigados de ambas as obras, tendo cada um suas próprias 
especificidades: se, por um lado, a casa de Félix Ventura propõe a fusão da 
relação dos personagens que nela vivem com o espaço físico, por outro lado, 
o apartamento de Ludovica propõe a fusão do próprio corpo com o espaço 
físico. Se a estrutura de viver em uma relação é relatada como segurança pelo 
narrador de O Vendedor de Passados (2004), a estrutura de viver nesse corpo é 
relatada como cárcere pelo narrador de Teoria Geral do Esquecimento (2012).

A partir dessa primeira relação, adentramos no espaço interno de cada 
uma dessas obras, pensando em como a subjetivação desses personagens 
emerge e se configura4.

1. Espaços internos: a segurança da casa, confiança e medo

Em O Vendedor de Passados (2004), romance narrado por uma osga-
-tigre, Eulálio, a casa de Félix Ventura recebe um capítulo próprio, o qual se 
inicia com “a casa vive. Respira. Ouço-a toda noite a suspirar” (AGUALUSA, 
2018, p. 17). A relação ainda se aprofunda mais quando o narrador compara 
seu próprio movimento de andar pelas paredes com o movimento de um ácaro 
a viver na pele de um hospedeiro, isso porque “sinto, se as abraço, um coração 
a pulsar. Será meu. Será o da casa. Pouco importa. Faz-me bem transmite-me 
segurança” (AGUALUSA, 2018, p. 17).

4  Embora a data de publicação de O Vendedor de Passados seja 2004, utilizamos a primeira 
reimpressão datada de 2018.
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Nessa parte é importante caracterizar dois sentimentos – a casa como 
um ecossistema e como segurança – que permeiam a relação Eulálio-casa para 
compreender como a relação entre o narrador e os outros personagens se ma-
nifesta. Nessa perspectiva da casa como ecossistema, o sentimento é o de que, 
ao tomar a casa como um próprio corpo (e não seu, já que a casa pertence ao 
Félix Ventura), a casa surge como uma entidade própria e como um palco de 
reconhecimento entre seus habitantes, a partir de um compartilhamento desse 
espaço. Isso é, a casa tanto traduz os pontos de personalidade que Eulálio e 
Félix possuem em comum, como se insere nesse espaço de intersubjetivação 
entre os três moradores (Eulálio, Félix Ventura e Esperança), de modo que 
Esperança, uma velha criada, “é a coluna que sustenta esta casa” (AGUALUSA, 
2018, p. 20).

Parece estranho, em um primeiro momento, pensar as características 
que Félix e Eulálio, a osga, possuem em comum. O que um ser humano teria 
em comum com uma osga? Félix, enquanto albino, não suporta muita exposi-
ção ao sol, assim como a pele da osga. Como Eulálio descreve a pele de Félix: 
“seca e áspera, cor-de-rosa” (AGUALUSA, 2018, p. 14). Ao enterrar Eulálio, 
Félix explicita:

Enterrei-o no quintal, amortalhado num lenço de seda, um dos meus 
melhores lenços, junto ao tronco do abacateiro. Escolhi a face do aba-
cateiro voltada para o poente, úmida, coberta de musgo, porque ali faz 
sempre sombra. Eulálio, como eu, não apreciava o sol. (AGUALUSA, 
2018, p. 199).

A descrição da umidade ainda permeia a própria descrição da casa: “as 
largas paredes de adobe e madeira estão sempre frescas, mesmo quando, em 
pleno meio-dia, o sol silencia os pássaros, açoita as árvores, derrete o asfalto” 
(AGUALUSA, 2018, p. 17). Eulálio ainda descreve que sua relação com a casa 
se assemelha à relação que Esperança possui com seus netos: “O bebê, a cabeça 
colada às suas costas, sente-lhe o coração e o calor, julga-se de novo no útero 
da mãe, e dorme. Tenho com a casa uma relação semelhante” (AGUALUSA, 
2018, p. 17).

Sobre Esperança, ou Velha Esperança, é importante dizer que a coluna 
da casa já “está convencida de que não morrerá nunca” (AGUALUSA, 2018, p. 
19). Isso porque sobreviveu a um massacre no ano de 1992. Durante o tiroteio, 
todos estavam alinhados para serem mortos. Esperança era a última da linha, 
já que “a Esperança é a última a morrer” (AGUALUSA, 2018, p. 20). Quando 
chegou a sua vez, acabaram-se as balas e, portanto, sobreviveu.
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É dessa forma que os moradores estão inscritos nesse espaço, ecoan-
do de modo a ocuparem-no na própria perspectiva de narrativa do romance. 
Os eus de cada um deles permeiam a visão da casa e estabelecem um corpo 
de “hospedeiro” em que todos se relacionam, deslizando como ácaros sobre a 
grande pele dessa relação e da entidade casa, extrapolando sua noção de ma-
terialidade. Nesse processo, os envolvidos sonham um com o outro, internali-
zando o outro em si (VAICËULIONIS, 2020).

O segundo sentimento importante nessa descrição é o de segurança. 
Ao tomarmos a casa como esse corpo-relação dos personagens, a seguran-
ça tanto emerge, diretamente, das condições propiciadas pelo espaço físico, 
quanto pode ser percebida entre as pessoas, transformando-se numa relação 
de confiança. Assim, a segurança, alinhada ao conforto, é capaz de proteger 
esses moradores, permitindo ainda que eles sonhem em paz (BACHELARD, 
1988). Tal sentimento torna-se importante para a obra, ao pensarmos nos ca-
pítulos intitulados “Sonho nº1”, “Sonho nº2”, “Sonho nº3”, “Sonho nº4”, “Sonho 
nº5” e “Sonho nº6”. Nesses capítulos, Eulálio sonha com acontecimentos de 
sua vida passada, ou com encontros onde finalmente pode conversar com Félix 
Ventura, ou ainda com encontros com outros frequentadores da casa, já que, 
no plano onírico, ele se encontraria na forma humana.

A segurança também aparece relacionada ao apartamento de Ludo. 
Entretanto, tal segurança desejada é advinda do medo e não lhe trará o confor-
to do abrigo, mas, sim, o enclausuramento do cárcere. Esse parece ser o tema 
principal da sua construção de refúgio e da impossibilidade de Ludo sonhar 
e/ou ter fé.

A casa de Ludo não evoca os valores de intimidade, como sugere 
Bachelard (1988), ela evoca a degradação e o esquecimento, pois a persona-
gem quer que a esqueçam. A incisão que Ludo comete ao arrancar os assoalhos 
para fazer uma fogueira marca nitidamente esse processo. Mas começaremos 
da parede. Após matar um homem, Ludo se dirige até a porta de entrada do 
apartamento onde construirá uma parede. A partir dali ninguém entrava, e 
nem ela nem Fantasma sairiam:

Os operários haviam deixado sacos de cimento, areia, tijolos, encos-
tados aos muros. A mulher arrastou algum do material para baixo. 
Destrancou a porta de entrada. Saiu. Começou a erguer uma parede, 
no corredor, separando o apartamento do resto do prédio. Levou a ma-
nhã inteira nisso. Levou a tarde toda. Foi apenas quando a parede ficou 
pronta, após alisar o cimento, que sentiu fome e sede. (AGUALUSA, 
2012, p. 24). 



413

Do momento em que constrói a parede até o momento em que a parede 
será derrubada, a casa é penetrada pela atmosfera do esquecimento, da depre-
dação, sendo, ironicamente, a única parte a ficar intacta a cobertura que Ludo 
tanto abominava. Ela encontra na cobertura o espaço para plantar legumes, 
caçar pombos e criar galinhas roubadas. Nela, Ludo recolhe água da chuva 
também. A sua vida, ou melhor, suas necessidades básicas, exceto o sono, pa-
recem estar todas atreladas à vida da cobertura. Inclusive, Ludo acreditava que 
não morreria até que a única antena, de outro prédio, que era virada para o sul5 
fosse virada para o norte. Outra crença era a de que viveria enquanto o macaco 
Che Guevara vivesse: ela come o macaco no dia em que a antena é virada para 
o norte.

A falta de água e energia atingiram Ludo. Ela começa a queimar as coi-
sas da casa para ter fogo para cozinhar, e a depredação pelo esquecimento 
começa a penetrar-lhe o corpo.

Primeiro, queimou os caixotes, papéis sem préstimo, os galhos secos da 
buganvília. A seguir os móveis inúteis. Ao retirar as traves da cama do 
casal descobriu, debaixo do colchão, uma bolsinha de couro. Abriu-a, e, 
sem surpresa, viu dezenas de pequenas pedras rolarem no soalho. Após 
queimar camas e cadeiras começou a arrancar os ladrilhos. A madei-
ra densa, pesada, ardia devagar, gerando um belo fogo. (AGUALUSA, 
2012, p. 36).

Enquanto Ludo escreve que começara a enlouquecer, seus papéis aca-
bam e ela parte para escrever nas paredes seus relatos. A situação que primeiro 
era segurança, agora lhe tomara toda a liberdade. A mulher já não tinha mais 
forças para vencer o medo, ou não queria. Ela escreve:

Afundo-me nos meus próprios sonhos. Talvez a isto se possa chamar 
morrer.
Fui feliz nesta casa, certas tardes em que o sol me visitava na cozinha. 
Sentava-me à mesa. Fantasma vinha e pousava a cabeça no meu regaço.
Se ainda tivesse espaço, carvão, e paredes disponíveis, poderia escrever 
uma teoria geral do esquecimento6.

5  Como o próprio nome do capítulo, o fato de chamar de “antena rebelde” essa antena voltada 
para o Sul pode aludir a questões políticas angolanas com os movimentos da UNITA (Sul) em 
oposição ao MPLA (Norte).
6  Sendo o estudo sobre o espaço, a questão da memória e do esquecimento não é tão central. 
Para isso, consulte-se a tese de Carlos Batista Bach – José Eduardo Agualusa: ironia e memória 
como traços de uma poética (2015).
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Dou-me conta de que transformei o apartamento inteiro num imenso 
livro. Depois de queimar a biblioteca, depois de eu morrer, ficará só a 
minha voz.
Nesta casa todas as paredes têm a minha boca. (AGUALUSA, 2012, p. 
78).

Ludo afunda-se em um cárcere permanente. Ela já anseia por uma coisa 
que não morrerá com ela, mas que é por ela tida: sua voz. A voz que permeia 
todas as paredes, que é capaz de narrar sobre quem viveu ali, quem quis ser 
esquecida e, ainda assim, deixou tantas formas de ser lembrada naquela casa, 
que, contudo, era invisível aos olhos de todos os outros.

Nesse sentido, o corpo-cárcere7 criado e internalizado por Ludo evoca 
a falta de liberdade. A estrutura do corpo-cárcere vai pedir ao sujeito que ele 
a rompa de alguma forma (VAICËULIONIS, 2020). A princípio, Ludo pensa 
que essa estrutura deva, e possa, ser rompida a partir pela morte. Ela, que se 
afunda nos seus próprios sonhos, menciona que “talvez a isto se possa chamar 
morrer” (AGUALUSA, 2012, p. 78).

Todavia, a libertação de Ludo não é conquistada sozinha. Ela só é pos-
sível a partir de um outro que invade sua casa, Sabalu8. A criança, após salvar 
a vida dela, pergunta: “Posso partir a parede?”. Ela responde: “Podes, mas eu 
tenho medo. Tenho muito medo”. Ele conclui: “Não tenhas medo, avó. Eu te 
protejo” (AGUALUSA, 2012, p. 104).

A força que Sabalu adquire ao libertar Ludo é a força do novo rompendo 
com a estrutura criada pelo medo para garantir uma falsa segurança. Embora, 
em certo aspecto, a estrutura tivesse dado conta de proteger quem a criou – o 
emparedamento –, o novo surge reconsiderando diferentes possibilidades de 
existência. 

2. Espaços externos: a vastidão do céu, liberdade e pavor

Em contraste com as estruturas de abrigo surge o céu angolano. Em am-
bos os romances, o céu apresenta o sentimento de identidade e pertencimento 

7  Corpo-cárcere é uma estrutura analisada por Vaicëulionis (2020) em seu Trabalho de Con-
clusão de Curso, Corpo-Casa: narrativas para abrigar o sujeito, que aborda seu processo de cria-
ção, pensando o corpo como espaço a partir das estruturas corpo-casa, corpo-cárcere, corpo-
-casa colaborativo e casa onírica.
8  Sabalu era órfão, perdeu seu pai muito cedo na guerra, ele havia desaparecido. Sua mãe foi 
assassinada por enfrentar o comércio ilegal de órgãos e cadáveres. Sabalu fugiu para Luanda na 
tentativa falha de encontrar o pai.
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no espaço. Em O Vendedor de Passados (2004), o céu dimensiona a paixão, 
a liberdade e a luminosidade da personagem Ângela Lúcia. Em Teoria Geral 
do Esquecimento (2012), o céu assombra Ludo. Segundo Bachelard (1988, p. 
57) “da casa a não-casa ordenam-se facilmente todas as contradições. Na casa, 
tudo se diferencia, se multiplica”. Ele ainda completa: “o sonhador da casa sabe 
de tudo isso, sente tudo isso, e pela diminuição do ser do mundo exterior sente 
um aumento de intensidade de todos os valores de intimidade”. Se esse pen-
samento baliza a relação de Ludo com o céu, refugiando-se, como veremos, 
embaixo de um guarda-chuva9, ele não baliza a atmosfera luminosa de Ângela 
Lúcia.

As descrições de Ângela Lúcia se encarregam de transformar a própria 
identidade da fotógrafa em luz. Quando Félix Ventura e ela se conheceram 
em uma mostra de pintura, Félix a descreve para Eulálio como “Pura Luz!” 
(AGUALUSA, 2018, p. 49). Mais adiante, Eulálio, quando conhece Ângela 
Lúcia, diz: “imaginei [Ângela Lúcia], a partir da flamante, ainda que sucinta, 
descrição do meu amigo, uma espécie de anjo iluminado. Supus um lustre. 
Acho que Félix exagerou um pouco”, continua “vulgar. E, no entanto, sim, sou 
forçado a reconhecê-lo, a pele dela reverbera por vezes, sobretudo quando se 
comove ou se exalta, em cintilações de cobre, e nessas alturas transforma-se – 
torna-se realmente bela” (AGUALUSA, 2018, p. 59).

A luz de Ângela está ligada às suas emoções e à sua visão de mundo. A luz 
permeia o trabalho de Ângela, que é fotógrafa, embora não se refira a si mesma 
como tal: “Nem sequer sei se sou fotógrafa. Eu coleciono luz” (AGUALUSA, 
2018, p. 61). Ao dizer-se colecionadora de luz, a fotógrafa parece colecionar 
sua própria essência. E o próprio ato de fotografar surge como escrever com 
a luz. É como se Ângela visse a partir da sua luz a luz dos céus e as capturasse 
com uma tecnologia que escreve e sintetiza todas essas luzes. Colecionava-se 
também a si própria.

Tendo seu projeto poético voltado principalmente para os céus, Ângela 
viaja o mundo fotografando céus, já que nenhum deles é igual. Cada céu pos-
sui suas especificidades. Fora a luminescência, Ângela surge como uma pessoa 
comum e, ao mesmo tempo, dissonante de seu contexto histórico, segundo 
Eulálio:

Fora filha única durante quatro anos. Depois vieram duas irmãs e um 
irmão. O pai era arquiteto, a mãe, aeromoça. O pai não era alcóolico, 

9  Muitas vezes que ela vai à cobertura, utiliza-se de um guarda-chuva, ou, na ausência desse, 
de uma caixa de papelão para proteger sua cabeça. 
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nem sequer bebia álcool, e não, jamais a molestara sexualmente. Os pais 
amavam-se; todos os domingos ele oferecia flores à mulher; todos os 
domingos ela retribuía as flores com um poema. Mesmo nos anos mais 
difíceis – ela nascera em 1977, era um fruto dos anos difíceis –, nunca 
lhes faltara nada. Vivera uma infância simples e feliz. Ou seja, a vida 
dela não daria um romance, muito menos um romance moderno. Não 
é possível escrever um romance, nos dias que correm, nem sequer um 
conto, no qual a principal personagem feminina não tenha sido violada 
por pai alcóolico. O seu único talento em criança, continuou, era dese-
nhar arco-íris. Passou a infância a desenhar arco-íris. Um dia, quando 
fez doze anos, o pai ofereceu-lhe uma máquina fotográfica, um aparelho 
rudimentar de plástico, e ela deixou de desenhar arco-íris. Passou a fo-
tografar arco-íris. (AGUALUSA, 2018, p. 131).

A simplicidade, no sentido de essência, da descrição luminosa de Ângela 
causa dissonância se a contextualizarmos, assim como Eulálio o fez. Ângela 
nasceu em 1977, ano marcado pelo início da perseguição dos ditos fracionistas 
pelo governo, por militares e pelos cubanos apoiadores do MPLA que estavam 
em Angola. Ângela presenciou esse momento da forma mais dura possível, 
seus pais foram capturados e torturados. Nasceu ainda nesse período, nesse 
mesmo lugar. Teve seu parto feito pelos torturadores:

O Mabeco cortou o cordão com um canivete e depois acendeu um ci-
garro e começou a torturar o bebê, queimando-a nas costas e no peito. 
Sangue, pópilas!, sangue pra caralho, a rapariga, a tal Marta, com dois 
olhos que pareciam luas, custa-me sonhá-la, e a bebê aos gritos, o cheiro 
a carne queimada. (AGUALUSA, 2018, p. 179).

Nesse ponto em que as histórias culminam, “todas as histórias estão li-
gadas. No fim, tudo se liga” (AGUALUSA, 2018, p. 188), podemos ainda reto-
mar a história da Velha Esperança que também se liga ao momento histórico 
de Angola. A senhora vai, nesse período, à casa de um membro da oposição 
para receber as cartas de seu filho exilado, mas é pega em um tiroteio e posta 
em um fuzilamento, sobrevivendo por falta de munição. Esse mesmo período 
ainda permeia toda a narrativa de Teoria Geral do Esquecimento (2012). 

Mbembe, no capítulo “A partir do crânio de um morto”, aponta que, 
frente ao recrudescimento da repressão, é necessário reconhecer que “à cabe-
ceira do Estado Independente jaz o crânio de um parente morto” (MBEMBE, 
2014, p. 36), ou seja, foram mortos não só mártires africanos da independên-
cia como o guineense Amílcar Cabral e o moçambicano Eduardo Mondlane. 
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A situação pós-independência poderia também ter funcionado como um 
simulacro:

A força do simulacro: estávamos descolonizados mas, mesmo assim, 
seríamos livres? A independência desprovida de liberdade, liberdade 
constantemente protelada, a autonomia no seio da tirania, era essa a 
marca própria – facto que descobri mais tarde – da pós-colônia, o ver-
dadeiro selo da farsa que constituiu a colonização. (MBEMBE, 2014, p. 
39). 

Presenciar ou viver nesse simulacro de liberdade marca também as se-
melhanças entre Esperança e Ludovica, duas personagens com uma relação 
tensa com a casa e ambas distantes de seus filhos. Enquanto Esperança se des-
tinava a saber de seu filho, Ludo, que viria a ser procurada por sua filha anos 
depois, se enclausurava em seu apartamento.

Relembremos que Ludo tinha medo do céu desde criança. “Ludovica 
nunca gostou de enfrentar o céu. Em criança, já a atormentava um horror a 
espaços abertos. Sentia-se ao sair de casa, frágil e vulnerável, como uma tarta-
ruga a quem tivessem arrancado a carapaça” (AGUALUSA, 2012, p. 11). Desse 
modo, retomamos que “o dentro quase sempre está mais quimicamente con-
centrado” (VAICËULIONIS, 2020, p. 22). O horror aos espaços abertos sugere 
em Ludo um horror à vastidão, tanto na infância em Portugal quanto na vida 
adulta em Angola.

Por ironia, quando Ludo se muda com a irmã, Odete, e o cunhado, 
Orlando, para Luanda, morariam em uma cobertura. Ludo jamais ia à cober-
tura antes de reagir ao assalto e matar um homem. Naquela situação enfrentou 
o céu sem guarda-chuva. Subiu pela primeira vez para enterrar lá o corpo. Ao 
recusar as subidas anteriores, alegava que “o céu de África é muito maior do 
que o nosso”, “esmaga-nos”. (AGUALUSA, 2012, p. 14). Diante da vastidão do 
céu, agora já enclausurada apenas com Fantasma, Ludo s e valia de um guar-
da-chuva na maioria das vezes:

Nos primeiros meses de isolamento, Ludo raramente dispensava a se-
gurança do guarda-chuva para visitar a cobertura. Mais tarde, passou 
a servir-se de uma comprida caixa de cartão, na qual recortara dois 
orifícios, à altura dos olhos, para espreitar, e outros dois, de lado, mais 
abaixo, para libertar os braços. Assim equipada, podia trabalhar nos 
canteiros, plantando, colhendo, cortando as ervas daninhas. Vez por 
outra, debruçava-se sobre o terraço, estudando, com rancor, a cidade 
submersa. Quem olhasse para o prédio, de um outro edifício com altura 
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semelhante, veria um caixote movendo-se, debruçando-se, voltando a 
recolher-se. (AGUALUSA, 2012, p. 61, grifo do autor).

A descrença de Ludo, sempre presente, aumentará significativamente 
após a morte de Fantasma. Visualiza-se a cometer suicídio pulando da cober-
tura, mas recua “acuada pelo azul, pela imensidão de que continuaria a viver 
mesmo sem nada que desse sentido à vida” (AGUALUSA, 2012, p. 88). O céu 
delimita até a sua própria existência. O céu é a entidade, mesmo enquanto 
descrença que unia a todos.

É justo que pensemos que o horror ao céu não estava apenas limitado 
a sua vastidão, como também à carência de fé de Ludo. Enfrentar entidades 
imensas que estão delimitando o espaço se apresenta como uma aceitação des-
ses limites ou, ainda, como a valorização de sua intimidade.

Ludo agora não tinha mais ninguém, ninguém a esperava em Portugal, 
sua irmã e seu cunhado haviam sumido, só lhe restava Fantasma. Estar den-
tro da casa era seu momento de coragem e de esquecimento. “Contra tudo e 
contra todos, a casa nos ajuda a dizer: serei um habitante do mundo, apesar 
do mundo” (BACHELARD, 1988, p. 62). Por medo do que lhe aconteceria se 
saísse de casa, ainda mais sendo portuguesa em meio a uma revolta, a casa 
emparedada potencializava ainda mais o dizer de Ludo.

Entretanto, diante da vastidão do céu angolano, Ludo podia observar 
todos os acontecimentos à sua volta, tudo o que sua visão alcançava eram 
acontecimentos de outras personagens que estavam, de algum modo, ligadas 
à sua condição. Por exemplo, pode ver a segunda prisão do Pequeno Soba. A 
cobertura surge então, durante o isolamento, como o ponto em que tudo que 
é periférico pode ser visto. E aqui se funde a perda gradual da visão de Ludo, 
que somente permanecerá com a visão periférica.

O céu surge labiríntico. Evoca que “há passados que atravessam séculos 
sem que o tempo os corrompa” (AGUALUSA, 2012, p. 135-136). As ações, 
desse modo, moldam o labirinto e o configuram como uma realidade possível 
(BORGES, 1974). Assim, “Alguna vez, los senderos de ese laberinto conver-
gen: por ejemplo, usted llega a esta casa, pero en uno de los pasados posibles 
usted es mi enemigo, en otro mi amigo” (BORGES, 1974, p. 478)10. Essas his-
tórias culminam, em Teoria Geral do Esquecimento (2012), quando todos os 

10 “Ás vezes, as veredas desse labirinto convergem: por exemplo, o senhor chega a esta casa, 
mas num dos passados possíveis o senhor é meu inimigo, em outro meu amigo”. (BORGES, 
1974, p. 478, tradução nossa).
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personagens se encontram, cada um por seus motivos individuais, em frente à 
parede quebrada do apartamento de Ludo. 

Por exemplo, temos Jeremias, que, após ser tapeado por Orlando, per-
seguiu-o para que esse lhe pagasse o que devia, tal perseguição desemboca em 
um acidente em que Orlando e Odete morrem. Outro exemplo é o Pequeno 
Soba, resultado de uma tentativa de Ludo de pegar um pombo para comer, 
utilizando de isca os diamantes. Ao ver a mensagem que o pombo carregava na 
pata direita, solta-o. Mas o Pequeno Soba pega-o e, ao destrinchá-lo, encontra 
os diamantes, ascendendo novamente à burguesia. O Pequeno Soba, ao ler a 
mensagem que marcava um encontro, ainda pensa ser uma mensagem divina.

A estética labiríntica, tendo um ponto de observação em que tudo cul-
mina, aparece em ambas as obras de Agualusa (2004; 2012). E os dois se confi-
guram como casas. Em O Vendedor de Passados (2004) a casa de Félix Ventura 
é esse palco onde os caminhos findam. Ângela Lúcia procura por seu pai em 
Angola, Gouveia procura por sua filha, Edmundo torturou Marta (esposa de 
Gouveia) e sua filha (Ângela). Félix e Eulálio, mais Eulálio, ocupam o espaço 
de observação, um observador que, todavia, está dentro da história já que “No 
habrá nunca una puerta. Estás adentro”11 (BORGES, 1974, p. 986). Os cru-
zamentos, as ligações, ocorrem inclusive nos sonhos de Eulálio, o labirinto 
se constrói em volta da casa de Félix, levando até lá figuras de um mesmo 
passado.

O apartamento de Ludo, em Teoria Geral do Esquecimento (2012), trans-
forma esse espaço de observação e de fim dos caminhos dos personagens em 
um elemento mais sacralizado, mais televisionado, já que Ludo observa tudo 
e sabe de tudo, mesmo não conhecendo aquelas pessoas, o que distingue tais 
pontos de observação.

Para levar em conta o espaço, seria previsível, e bem possível, delimitar 
obras literárias que privilegiassem os deslocamentos: da Europa para a África, 
e vice-versa, ou de tantos deslocamentos internos. Mas os dois romances de 
Agualusa estabelecem outras relações com o espaço porque se centram num 
espaço fechado e privado – a casa – em confronto ou contraponto com um es-
paço aberto que, além de aberto, não marca um território terrestre, mas o céu. 

O céu, a amplidão para onde Ângela olha, deixa de ser o opressor por-
tuguês para transformar-se em um novo chão, de modo que o título do pri-
meiro capítulo do livro pode ser um presságio – “O nosso céu é o vosso chão”. 
Semelhante sentido de transformação está presente nas palavras de Ludo de 
que “compreendeu que deixara de se sentir portuguesa. Não pertencia a lado 

11  “Não haverá nunca uma porta. Você está dentro”. (BORGES, 1974, p. 986, tradução nossa).
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nenhum” (AGUALUSA, 2012, p. 63). Sob o céu angolano, encontramos tanto 
Ludovica como Ângela Luz irmanadas na possibilidade, ainda que utópica, 
de construírem suas casas, suas subjetividades, materializadas na voz de cada 
uma delas. 
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Como ocupar o espaço vertical: Grupo de Projeções da  
Escola de Design da UEMG – Proj. ED

Mário Geraldo da Fonseca 
Ana Flávia Lopes 

Diogo Pirani Soares
Lara Ferreira Gontijo 

Lucas Neves Carvalho 
Sara El Khal 

Pode-se dizer que começamos sob um gatilho nada confortável. Foi na 
campanha eleitoral de 2018 quando muitos políticos se apresentaram como 
salvadores das finanças públicas, tendo a educação superior (na opinião deles 
“muito cara e com baixo retorno social”) como um dos alvos mais visados. 
Em Minas, os ataques vinham diretamente explicitados nos programas de go-
vernos, que pregavam abertamente a privatização da Universidade do Estado 
de Minas Gerais (UEMG). “Precisamos nos mobilizar contra estes ataques às 
universidades públicas” era o que se ouvia nos corredores da Escola de Design 
(ED) da UEMG, onde o nosso grupo nasceu. 

A ideia de formar um grupo de projeções surgiu, inicialmente, para de-
senvolver campanhas que pudessem mostrar a universidade como um patri-
mônio público, conquistado a duras penas. No caso da UEMG, sempre com 
baixos orçamentos, mas mesmo assim presente, além das cinco escolas na ca-
pital, em 16 cidades de Minas. Precisávamos, então, criar estratégias de comu-
nicação com alcance sobretudo nos jovens. Deveríamos ocupar espaços nos 
quais pudéssemos colocar mensagens, em forma de cartazes, panfletos e ou-
tros meios de comunicação rápidos, disseminando a hashtag “#nossaUEMG”, 
surgida em uma das nossas plenárias, realizadas ainda no prédio no qual fica-
mos até final de 2019, no bairro São Luiz.

Foi quando surgiu também a ideia de projetar a #nossaUEMG em es-
paços que jamais conseguiríamos atingir se só ficássemos nas maneiras mais 
tradicionais de divulgação. Um grupo de professores e alunos ficou de pensar 
em como fazer isso. Assim, surgiu o que veio a se tornar o Proj. ED: Grupo de 
Projeções da Escola de Design, atualmente desenvolvendo várias ações com 
alcance diverso. 
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Neste artigo, queremos contar esta história, sobretudo como ela nos le-
vou a desenvolver uma forma de atuar que pode ser sintetizada na expressão 
surgida exatamente quando pensávamos em descobrir suportes de maior al-
cance para colocar nosso recado sobre a importância da UEMG para a edu-
cação pública de Minas Gerais. De uma simples sacada estratégica, surgiu um 
conceito: ocupação do espaço vertical, com o qual passamos a explorar as po-
tencialidades da projeção mapeada, cujo uso está se expandido de maneira 
muito forte. Com as restrições sanitárias, este tipo de projeção fora das telas 
convencionais, em áreas abertas, tornou-se um campo muito fecundo para de-
senvolver estratégias de visibilidades em tempo de confinamento. 

O fio do relato dos dois primeiros anos (2018/2019) será puxado por 
mim, o professor Mário Geraldo da Fonseca, um dos fundadores do grupo e 
atual coordenador. Nos anos 2020/2021, será entregue aos alunos atuais mem-
bros do grupo (Ana Flávia Lopes, Diogo Pirani Soares, Lara Ferreira Gontijo, 
Lucas Neves Carvalho e Sara El Khal), de modo que a experiência possa ser 
enriquecida pela atuação de quem, tão logo tenha chegado à Escola (a maioria 
são alunos do terceiro período dos cursos de Design), foi-lhes feito o convite: 
descobrir as possibilidades de ocupar espaços na cidade, por meio da ima-
gem, do som, da luz, aproveitando o interesse da população brasileira atenta 
às questões mais palpitantes do momento nos âmbitos da educação, saúde, 
economia, política.

Desenvolveremos um relato de forma ilustrada, tanto para dizer que o 
texto será como uma espécie de legenda para algumas imagens colhidas nas 
projeções. À medida que formos contando, vamos também falando dos desa-
fios urbanístico, tecnológico e político para tornar possível uma ocupação for-
te e criativa do espaço que se mostra disponível nas empenas, fachadas, tapu-
mes e muros como suporte para deixarmos nosso recado em favor de políticas 
públicas abrangentes e democráticas neste momento em que a desigualdade só 
cresce no Brasil. Por fim, gostaríamos que você, leitor, pudesse ver o vídeo feito 
pelos estudantes do grupo, considerando a introdução feita por um deles, na 
parte conclusiva deste texto.

2018: Ocupar é preciso

Mário Geraldo da Fonseca

“Você conhece a UEMG?”, esta pergunta assinalava, de maneira sin-
tética, o clima que nos movimentava a mapear lugares em que pudéssemos 
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recolocar a importância da nossa universidade, de modo particular da Escola 
de Design, para a educação pública da cidade, do Estado, do Brasil. Por isso, 
nossas opções não podiam ser apenas de visibilidade discreta. Era necessário 
escolher um suporte e uma técnica que pudessem atingir também pessoas fora 
das salas de aula, que simplesmente passavam pela frente do prédio da nossa 
Escola, ou transeuntes no centro da cidade que, provavelmente, sequer tinham 
ouvido falar na UEMG. 

Figura 1 – Fachada do prédio da ED na avenida  
Antônio Carlos, bairro São Luís, 2018 

 
Fonte: Foto dos autores, 2018.

Foi quando alguém lembrou que tínhamos um lugar privilegiado e que 
deveria ser explorado por estar na praça principal da cidade, em área de alta 
movimentação de pessoas, vindas de todos os bairros, sobretudo nos finais de 
semana. Este alguém lembrou também que, neste lugar, havia o que os arquite-
tos chamam de empena, uma fachada de altura considerável com visibilidade 
aberta para vários ângulos da praça.
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Figuras 2 e 3: fachada e empena do prédio atual da ED,  
na Praça da Liberdade, 2019

Fonte: Fotos dos autores, 2019.

A possibilidade de projetar na empena nos empolgou. Mas, logo tive-
mos que mudar de planos porque não recebemos autorização para ter acesso 
à parte interna das obras, sob a alegação justificável de que a situação repre-
sentava perigo para a segurança. Isso nos obrigou a buscar soluções de vários 
pontos de vista. A primeira foi determinada pela capacidade dos projetores da 
Escola colocados à nossa disposição. Se posicionados da rua, não consegui-
riam atingir a empena com boa definição. Além do mais, havia um problema 
arquitetônico, já que muitos obstáculos (árvores, outras partes do prédio, etc.) 
se colocavam caso tivéssemos que projetar do lado de fora das obras. 

Estas questões nos ajudaram a lembrar que, de fato, não contávamos 
com máquinas poderosas, por isso a nossa ação deveria ser uma atitude cria-
tiva (e corajosa). O desafio era conseguir bons efeitos de visibilidade, mesmo 
só dispondo de recursos básicos. Surgiu, então, a ideia de projetar na fachada 
do prédio em obras, tentando encontrar saídas, inclusive para que pudéssemos 
também conversar com quem ocorria de passar no momento da projeção e, 
de alguma maneira, pudesse sentir-se atraído por ela. Aqui, surgiu uma das 
atitudes que passamos a levar em conta: não bastava apenas criar imagens im-
pactantes (isso, claro, é também importante); era preciso, sobretudo, colher o 
momento da projeção como uma oportunidade de diálogo, de conversa com 
os transeuntes; de informação por meio de um bate-papo informal, o motivo 
da nossa ação e os objetivos de estarmos nas ruas.
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Figuras 4 e 5 – na fachada e na rua da ED/ Praça da Liberdade 

Fonte: Fotos dos autores, 2019.

Prestando atenção nas atitudes que o momento pedia, fomos reconhe-
cendo que as nossas projeções, além de ocupar espaços no sentido vertical, 
ocupavam também as ruas no sentido político forte de ocupação. Ou seja, uma 
ação que poderia se assemelhar àquela que certos artistas realizam em lugares 
públicos, considerando não apenas o conteúdo da mensagem, mas a maneira 
como ela é transmitida por meio de movimentos, palavras, gestos e sobretudo 
pela escolha dos lugares que servem como “palco” para ação escolhida. 

Foi quando reconhecemos a nossa intenção dentro do âmbito mais geral 
daquelas que estavam acontecendo em várias partes da cidade, protagoniza-
das por movimentos de reivindicação de moradia, educação e transporte. Tais 
movimentos iam para os lugares não apenas para ocupar um espaço eviden-
temente visível, mas porque estes espaços alvos da ocupação simbolizavam 
a própria fonte que originou a ação. Desta forma, os sem-teto iam para os 
prédios abandonados, os movimentos pela redução do preço das passagens 
faziam suas ações dentro dos ônibus, e os estudantes ocupavam as salas de aula 
para pedir uma educação pública de qualidade. 
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Ora, isso justificava o fato de que, naquele momento, o nosso foco era 
exatamente o prédio que significava uma mudança significativa do Governo 
Estadual para com a nossa Escola, que sempre precisou de uma estrutura física 
decente para abrigar os seus quase 1.500 alunos e uma centena de professores 
e funcionários. A escolha do local como parte fundamental da ação, consi-
deramos em vários tipos de projeções, como aquela no prédio do Museu da 
Moda, no centro de Belo Horizonte, no momento em que acontecia um evento 
latino-americano pela democratização do Design. 

Figuras 6 e 7 – Prédio do Museu da Moda 

Fonte: Fotos dos autores, 2018.

2019: “#nossaUEMG é pública e de qualidade”

Mário Geraldo da Fonseca

O tom das projeções em 2019 foi dado pela audiência pública na 
Assembleia Legislativa de Minas (ALMG), em que estiveram presentes, além 
de representantes da Comissão de Educação da ALMG, representantes da rei-
toria da UEMG e da diretoria da ED, como mostram as fotos (8 e 9) abaixo: 
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Figuras 8 e 9 – Audiência pública na  
Assembleia Legislativa de Minas (ALMG), 2019

Fonte: Fotos dos autores, 2019. 

Neste momento, ficou ainda mais claro que a mudança da Escola para a 
Praça da Liberdade não significava apenas melhoria das condições de estudo 
e trabalho, mas também assinalava a ocupação de um espaço com um valor 
simbólico inestimável para a história da cidade. Iríamos para uma praça que, 
até pouco tempo, abrigava a sede do Governo de Minas e de todo seu aparato 
institucional nos casarões históricos, marco da arquitetura modernista na ci-
dade e no Brasil. Aliás, vale lembrar a importância histórica do prédio refor-
mado para abrigar a nossa Escola. Trata-se de um exemplar fundamental para 
o estudo de projetos de engenheiros, arquitetos e até designers vanguardistas 
atuantes no início do século XX, determinante para compreender a existência 
de cidades planejadas, como Belo Horizonte. Nossa Escola hoje se encontra no 
chamado prédio Hardy, que leva o sobrenome daquele que o projetou, Raphael 
Hardy Filho, na metade da década de 60 do século passado.

Figura 10 – Parte da Praça da Liberdade, e o prédio Hardy,  
com projeção de abril 2021

Fonte: Foto dos autores, 2021.
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Assim, o nosso movimento seguiu duas direções, que assinalaram as 
projeções tanto na fachada das obras da Praça da Liberdade quanto no prédio 
no qual ficamos até o final de 2019.

No antigo prédio, fazíamos questão de lembrar alguns dos rostos da 
nossa história. Projetamos, em várias ocasiões, fotos do rosto de alunos, pro-
fessores e funcionários (fotos 11, 12, 13):

Fotos 11, 12 e 13 – Projeções de professores, alunos e  
funcionários na fachada da Praça da Liberdade, 2019 

Fonte: Fotos dos autores, 2019.

E, como a comunidade universitária tinha estado em peso na referida 
audiência pública, e dela tivemos o cuidado de fazer um bom registro foto-
gráfico, juntamos a força que se manifestou diante dos deputados com aquela 
que sempre movimentou a nossa Escola. Uma das fotos mais emblemáticas foi 
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tirada enquanto alunos, professores e funcionários desciam a escadaria central 
da ALMG, depois do encontro com os políticos (fotos 14, 15):

Figuras 14 e 15 – Alunos, professores e funcionários  
descendo a escadaria central da ALMG, 2019 

Fonte: Fotos dos autores, 2019.

Ao mesmo tempo, reforçamos a ação na Praça da Liberdade, agora não 
apenas restritos à fachada da nossa Escola, mas também em vários prédios e 
espaços do lugar. Espalhamos imagens na frente de vários casarões do circuito 
cultural, além de projetar também nos coretos, árvores e alamedas da referida 
praça (fotos 16, 17, 18):
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Figuras 16, 17 e 18 – Projeções em locais diversos, 2019 

Fonte: Foto dos autores, 2019.

Não temos dúvida: estas ações ajudaram significativamente no anda-
mento da entrega das obras, o que ocorreu no final de 2019. Isso porque já se 
falava em mais um adiamento da entrega, a somar os outros três ocorridos a 
partir do momento em que a reforma começou, em 2014. Dizíamos que me-
recíamos aquele lugar porque, de fato, a nossa era uma escola pública de qua-
lidade. Além da presença no interior do estado, a UEMG possui um ousado 
projeto de intercâmbio com várias escolas do mundo. Nossa UEMG, dizíamos, 
era da diversidade, porque para os seus quadros vinham alunos sobretudo das 
escolas públicas, muitos com clara procedência de regiões periféricas da cida-
de e de outras partes do Estado e do Brasil.
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Figura 19 – Projeção da #nossaUEMG, 2019 

 
Fonte: Foto dos autores, 2019.

Mesmo atuando em uma das praças mais visitadas de Belo Horizonte, a 
visibilidade não deixava de ficar restrita às pessoas que, no momento da pro-
jeção, passavam por lá. Estava cada vez mais evidente que as projeções de-
veriam funcionar também como gatilho para gerar imagens que pudessem 
circular por outros meios, sobretudo nos âmbitos alcançados pelo mundo vir-
tual. Quando a pandemia se instalou, no início de 2020, este procedimento se 
tornou praticamente uma extensão das ações que nos foram permitidas fazer 
dentro das restrições impostas pelo contágio. Isso nos ajudou a reconhecer 
que preparávamos nossas ações considerando o suporte (empenas, fachadas, 
muros, tapumes, etc.) como uma espécie de tela. Aliás, nisso reside um dos 
aspectos mais fortes da técnica da projeção mapeada, que colhe o potencial 
arquitetônico, as forças atuantes nos lugares de projeção, inclusive as geradas 
pelo clima no momento em que a ação acontece para construir a relação entre 
imagem e palavra, igualmente fundamental para a construção de peças com 
o objetivo de circular no cyber espaço. Isso para dizer que as imagens geradas 
pelas projeções possuem um potencial comunicativo muito além do momento 
no qual as projetamos. Ou melhor, elas reacontecem a cada vez que alguém 
posta as fotos ou sobre elas comenta nas redes sociais. 
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2020: 300 anos das minas branca, negra e indígena

Ana Flávia Lopes e Lara Fernandes Gontijo

Duas partes vão compor o relato da projeção ocorrida em 2020, por 
ocasião das celebrações dos 300 anos de Minas Gerais. Na primeira, iremos 
contar como foram feitas as peças gráficas na projeção. Depois, um relato mais 
pessoal de como foi encarar este desafio sendo alunas de períodos iniciais do 
curso. Como se trata de falar de uma experiência particular, vamos, por sua 
vez, dividir o relato em dois, marcando a parte escrita por cada uma de nós. 

Ana Flávia Lopes: Para a projeção 300 anos de Minas, elaboramos 
peças contendo obras dos mineiros Carlos Drummond de Andrade e João 
Guimarães Rosa. Com elas, queríamos representar um tipo de ritmo associa-
do ao “estilo mineiro de ser”, além de chamar atenção para as parcelas indígena 
e negra da população, quase sempre esquecidas nos momentos de comemo-
rações. Enfatizamos também frases que demonstram o quanto o português 
falado no estado adquiriu características próprias, a ponto de ser chamado 
“patriazinha mineira” por Guimarães Rosa.

Figuras 20 e 21– Citações de João Guimarães Rosa 

Fonte: Criação da autora.
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Figuras 22 e 23 – Estilo mineiro de ser 

 
Fonte: Criação da autora.

 

Mas, não só de passado e tradi-
ção vive Minas. Por isso, era necessário 
trazer à tona as atualidades de grande 
repercussão. Uma delas foi o rompi-
mento da barragem da empresa Vale 
do Rio Doce, em Brumadinho, ocorri-
do em 25 de janeiro de 2019. Com isso, 
lembrávamos a proximidade com ou-
tro aniversário, desta vez, de luto das 
vítimas do maior desastre ambiental 
do Estado, que modificou profunda-
mente os modos de vida nos arredores 
das cidades afetadas.

Figura 24 – Poema de 
Drummond

Fonte: Criação da autora.
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Na parte autoral, para explorar o rit-
mo pela repetição de elementos, tivemos a 
ideia de remeter ao símbolo matemático de 
exponenciação (an), assim criei a peça em 
que a palavra “tudo” está elevada pela frase 
“ao nosso tempo”. 

Novata no curso de Design, era tam-
bém uma das minhas primeiras experiências 
com os programas de edição, com os con-
ceitos do design e com a própria técnica de 
projeção. O que, no entanto, só contribuiu 
para aumentar a curiosidade pelo método 
experimental do grupo. Isso contribuiu para 
planejar uma ação que nos permitisse in-
cluir os erros e assumir uma proposta para 
alterá-los no momento em que eles acon-
tecem, até porque sempre há distorções na 
imagem quando projetadas em suportes 
arquitetônicos. 

Lara Fernandes Gontijo: Em virtude do momento de pandemia no qual 
o ato em homenagem aos 300 anos de Minas Gerais ocorreu, não havia muitas 
pessoas para testemunhá-lo além dos envolvidos em sua produção. Nesse sen-
tido, reforçamos a conclusão de que a melhor forma de dar visibilidade ao Proj. 
ED, seus objetivos e produções seria a divulgação de registros fotográficos das 
projeções em redes sociais como WhatsApp e Instagram. Essa estratégia, que 
voltaria a ser utilizada em projeções futuras, não só divulgou as mensagens 
veiculadas no ato, mas também despertou em outros alunos o interesse pelo 
grupo, como ocorreu comigo.

Após ver as fotos, tanto o conceito das imagens quanto a não conven-
cionalidade da ideia de projetá-las na fachada do prédio da ED despertaram 
meu interesse para saber como tais peças tinham sido preparadas para a proje-
ção. Percebi o quanto as artes, embora bem-feitas por si mesmas, tornavam-se 
mais impactantes ao serem projetadas, e assim soube que a técnica incluía um 
mapeamento não apenas do suporte da projeção, mas também de todo o local 
onde ela acontece. Vi isso como uma oportunidade valiosa de aprendizado, o 
que tem se confirmado a cada nova projeção do grupo.

Figura 25 – Exponenciação 

Fonte: Criação da autora.
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2021: boas vindas, boas vidas

Diogo Pirani Soares e Sara El Khal

O que seria dar boas-vindas aos novos estudantes da ED em meio a uma 
pandemia? Não poderíamos, claro, desejar boas-vindas sem mandar o recado 
de que a Escola, além de acolher os novatos, precisa também zelar pela saúde 
de todos neste tempo de alto contágio pela Covid-19, o que, por sinal, nos 
levou ao ensino remoto. Por isso, escolhemos a ocasião para associar uma boa 
vinda a uma boa vida, ampliar o sentido de acolhida, associando a chegada dos 
calouros à chegada da vacina, ambos desejados e sempre bem-vindos. 

Figuras 26 e 27 – Recepção aos calouros 

Fonte: Fotos dos autores.
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Esta foi a segunda projeção feita com a participação dos componentes 
atuais do grupo. A projeção do ano anterior ajudou a aprimorar um modo de 
projetar, agora visando também a coleta de imagens para circular nas redes 
sociais. Isso nos ajudou a reforçar a postura de que não se tratava apenas de 
partilhar um gesto tecnicamente bem planejado, mas também de exigir uma 
atenção para com todas as circunstâncias envolvidas, sobretudo as implicações 
sanitárias do momento. Não era apenas, porém, uma questão de incluir na 
temática das projeções os cuidados com o contágio. Além da nossa movimen-
tação para ir até o local da projeção, o prédio da ED na Praça da Liberdade, 
os cuidados requeriam uma postura ética, indicando que só tem sentido falar 
de cuidado quando este é sinal de respeito para consigo e para com o outro, 
sinal de alguém atento às políticas mais gerais de inclusão e de respeito pela 
diversidade.

Figuras 28, 29 e 30 – Instalações no Prédio da ED,  
na Praça da Liberdade 

Fonte: Fotos dos autores.

Vale notar que as projeções estão se tornando um grande laboratório, 
oportunidade para colocar em prática o que se estuda na sala de aula. A expe-
riência resultante das projeções de 2020 e início de 2021 inclui conhecimentos 
técnicos em desenvolver, mapear e projetar peças gráficas. A princípio esse 
conjunto de habilidades pode dizer somente sobre o ofício, entretanto, projetar 
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é um ato político. Compartilhar ideias e experiências foi fundamental para a 
evolução dos resultados e, assim, desenvolver um movimento na direção de 
aprimorar os objetivos do grupo, seja como dispositivo de aprendizado para 
a nossa formação como designers, seja pela relação afetiva que se consolida 
entre nós, seja pela consciência das nossas responsabilidades para com a co-
munidade universitária e para com a sociedade na qual estamos inseridos. 

Figura 31 – Criação do vídeo. 

 
Fonte: Foto dos autores.

Vídeo: uma história projetada

Lucas Neves Carvalho

O processo inicial que adotei para criar o vídeo foi similar ao de um do-
cumentário. Diante disso, montei um roteiro baseado cronologicamente nos 
acontecimentos do projeto. Sabendo que o vídeo teria de mostrar as projeções 
referentes ao período de 2018 a 2021, optei por segmentar o vídeo em duas 
partes, utilizando como evento separador a pandemia, assim tendo o antes e 
o durante esse acontecimento na narrativa. Com o intuito de simular um do-
cumentário, mas não fugindo de para quem ele seria destinado, aos calouros 
da Universidade Estadual de Minas Gerais, pensei no vídeo conter um narra-
dor principal fortalecendo o storytelling. O mesmo foi mostrado no decorrer 
do vídeo, assemelhando-se às atuais aulas à distância pelo Microsoft Teams, 
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adotado pela UEMG. Para isso, pedi ao coordenador do projeto, professor 
Mário Geraldo da Fonseca, que fosse a voz principal. 

Após a captura do footage (ou seja, todo o conteúdo capturado para se 
produzir uma peça audiovisual), iniciei o processo de edição, que tentei con-
ciliar com o processo de projeção. Para isso, escolhi os softwares da Adobe. 
Comecei tentando produzir as animações de introdução e transição do vídeo, 
correlacionando-as com o ato de projetar. Deste modo, elas foram animadas 
em um estilo de “glich”, que lembra algo sendo reproduzido por um dispositivo 
antigo. A projeção não é um ato atual, mas o fizemos de maneira atual. Pensei 
em manipular essa ideia conciliando os dois. 

Uma parte crucial do processo foi tentar manter a ludicidade e a se-
riedade ao mesmo tempo, sincronizando as falas, as imagens e tentando dei-
xar claro que, além do projeto ser interessante, divertido e receptivo, ele é um 
método de ativismo, sobretudo se considerarmos o momento atual no qual 
nos encontramos, tendo que lidar com a pandemia. As cores escolhidas para 
corrigir sua composição foram mais quentes, para criar acolhimento e recep-
tividade, uma vez que o intuito era não apenas apresentar a história do grupo 
de projeções, mas também acolher a oportunidade para convidar os calouros 
e demais alunos a entrarem nesta história. E o convite, claro, é estendido para 
você que nos lê e pode agora também ver esta história projetada.1

1  Ver em: https://www.instagram.com/p/CSaVc6dt-x6/.
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A escrevivência de Chimamanda Ngozi Adichie:  
o blog de Ifemelu em Americanah 

Daniela Severo de Souza Scheifler 

Chimamanda Ngozi Adichie é uma escritora e feminista nigeriana. 
Ficou bastante conhecida com as TEDS Sejamos todos feministas e O Perigo de 
uma história única, ambas com mais de 18 milhões de visualizações e ambas 
traduzidas, editadas e publicadas pela Companhia das Letras aqui no Brasil. 
Aliás, toda a sua obra foi traduzida para o português brasileiro e publicada pela 
mesma editora, além de ter sido traduzida também para mais de trinta línguas. 
Ela é, portanto, uma das mais importantes jovens autoras anglófonas de suces-
so que engrossou o número de toda uma nova geração de leitores de literatura 
africana com livros nos quais ela desestabiliza a história hegemônica contada 
majoritariamente por homens brancos, americanos e europeus: 

É impossível falar sobre a história única sem falar sobre poder. Existe 
uma palavra em igbo na qual sempre penso quando considero as es-
truturas de poder no mundo: nkali. É um substantivo que, em tradução 
livre, quer dizer “ser maior do que o outro”. Assim como o mundo eco-
nômico e político, as histórias também são definidas pelo princípio de 
nkali: como elas são contadas, quem as conta, quando são contadas e 
quantas são contadas depende muito de poder. (ADICHIE, 2019, p. 22-
23) […] A consequência da história única é esta: ela rouba a dignidade 
das pessoas. Torna difícil o reconhecimento da nossa humanidade em 
comum. Enfatiza como somos diferentes, e não como somos parecidos. 
(ADICHIE, 2019, p. 27-28).

Chimamanda nasceu na Nigéria, em Enugu, em 1977. Ela é a quinta de 
seis irmãos e cresceu na cidade universitária de Nsukka, no sudeste da Nigéria, 
onde se situa a Universidade da Nigéria. Seu pai era professor de Estatística na 
universidade e sua mãe foi a primeira mulher a trabalhar como administrado-
ra no mesmo local. Chimamanda chegou a estudar medicina e farmácia por 
um ano e meio na Universidade da Nigéria, mas, aos dezenove anos, deixou o 
país e se mudou para os Estados Unidos para estudar comunicação e ciências 
políticas na Universidade Drexel, na Filadélfia. Em 2003, ano de publicação do 
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seu primeiro romance, Hibisco Roxo, ela completou seu mestrado em escrita 
criativa na Universidade Johns Hopkins de Baltimore. 

Chimamanda é um sucesso não somente por causa de sua escrita, por 
sua narrativa vigorosa com temática pós-colonial e seus muitos livros premia-
dos internacionalmente, mas também por suas conferências, por sua beleza e 
por sua incursão no mundo da moda, ao ser tema da coleção da Dior1, com 
cosméticos, cabelos e roupas que valorizam a negritude. A escritora acabou 
por tornar-se um ícone da moda e também porta-voz do feminismo. 

Americanah, o corpus literário deste trabalho, é nada mais nada menos 
que um best-seller. Um romance épico que venceu o prêmio National Book 
Critics Circle Award, em 2013, na categoria Ficção e que irá para as telas da 
HBO numa produção que será protagonizada pela vencedora do Oscar Lupita 
Nyong’o e produzida por Danai Gurira, atriz negra americana de muito suces-
so. Nessa trama/trança a respeito de imigração, crítica social e também roman-
ce – que se passa entre a Nigéria, os Estados Unidos e a Inglaterra –, tem-se 
uma protagonista altamente intelectualizada que está sempre problematizando 
e refletindo a respeito das relações raciais que testemunha nos Estados Unidos. 
Na sua estrutura narrativa não linear, em terceira pessoa, é possível acompa-
nhar Ifemelu e seu percurso através dos relatos e experiências cotidianas de 
mulher negra e africana e também através das reflexões escritas em seu blog. 

O blog de Ifemelu

Quero ser conhecida como uma romancista.  
Como uma contadora de histórias que por acaso é feminista.

Chimamanda Ngozi Adichie

A palavra blog se explica pela contração dos termos em inglês web e log, 
que se define ao fim e ao cabo como um “diário da rede”. Nele, pode-se escrever 
artigos, fazer postagens e publicações e na sua estrutura é possível fazer atua-
lizações dos conteúdos a todo momento. Os blogs se popularizaram no início 
dos anos 2000 e esse número foi só crescendo ao longo da década seguinte, o 
que coincide com a publicação do livro Americanah. 

Chimamanda Ngozi Adichie é uma escritora bastante atuante na inter-
net. Através das suas redes sociais, por exemplo, ela leu trechos do seu livro 
Americanah à época do assassinato de George Floyd2, ocorrido em maio de 

1  Fundada por Christian Dior, a marca Dior é francesa e especializada em alta moda.
2  Disponível em: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/05/27/caso-george-floyd-mor-
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2020 nos Estados Unidos. A sua conta no Instagram é repleta de fotos da es-
critora usando roupas assinadas por estilistas nigerianos e pelo projeto Wear 
Nigerian e ela possui uma página oficial na qual podemos acessar também o 
Ifemelu’s blog3. 

Ifemelu, a protagonista do romance Americanah, livro de 513 pági-
nas divididas em sete partes, no decorrer do seu percurso migratório nos 
Estados Unidos cria seu próprio blog: “Tenho um blog sobre comporta-
mento” (ADICHIE, 2014, p. 10), um blog anônimo chamado Raceteenth 
ou Observações Curiosas de uma Negra não Americana sobre a questão da 
Negritude nos Estados Unidos. Ifemelu o cria e vira uma blogueira de sucesso 
com muitos acessos diários e, inclusive, com grandes contribuições em dinhei-
ro. O blog nasce a partir da necessidade de falar o que normalmente não se fala 
a respeito de raça e racismo e refletir sobre a experiência de ser mulher, negra 
e africana nos Estados Unidos. A filósofa e socióloga Patricia Hill Collins é 
especializada nos temas do feminismo negro e de gênero no contexto norte 
americano:

Grande parte da minha formação acadêmica formal foi concebida para 
me mostrar que, a fim de construir um trabalho intelectual válido, devo 
me afastar da minha comunidade, de minha família e até de mim mes-
ma. Em vez de pensar o cotidiano como uma influência negativa em 
minha teorização tentei ver como as iniciativas e ideias cotidianas das 
mulheres negras que fazem parte da minha vida refletiam as questões 
teóricas que eu afirmava serem tão importantes para elas. (COLLINS, 
2019, p. 18).

A reflexão de Collins dialoga fortemente com o termo “escrevivência” 
cunhado pela escritora brasileira Conceição Evaristo: 

E retomando a imagem da escrita diferencial de minha mãe, que surge 
marcada por um comprometimento de traços e corpo, (o dela e nossos) 
e ainda a um de diário escrito por ela, volto ao gesto em que ela escrevia 
o sol na terra e imponho a mim mesma uma pergunta. O que levaria 
determinadas mulheres, nascidas e criadas em ambientes não letrados, 
e quando muito, semi-alfabetizados, a romperem com a passividade da 
leitura e buscarem o movimento da escrita? 
Tento responder. Talvez, estas mulheres (como eu) tenham perce-
bido que se o ato de ler oferece a apreensão do mundo, o de escrever 

te-de-homem-negro-filmado-com-policial-branco-com-joelhos-em-seu-pescoco-causa-indig-
nacao-nos-eua.ghtml. Acesso em: 10 fev. 2021.
3  Disponível em: https://www.chimamanda.com/ifemelus-blog/. Acesso em: 07 jul. 2021.
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ultrapassa os limites de uma percepção da vida. Escrever pressupõe 
um dinamismo próprio do sujeito da escrita, proporcionando-lhe a 
sua auto-inscrição no interior do mundo. E, em se tratando de um ato 
empreendido por mulheres negras, que historicamente transitam por 
espaços culturais diferenciados dos lugares ocupados pela cultura das 
elites, escrever adquire um sentido de insubordinação. Insubordinação 
que pode se evidenciar, muitas vezes, desde uma escrita que fere “as 
normas cultas” da língua, caso exemplar o de Carolina Maria de Jesus, 
como também pela escolha da matéria narrada. 
A nossa escrevivência não pode ser lida como histórias para “ninar 
os da casa grande” e sim para incomodá-los em seus sonos injustos. 
(EVARISTO, 2005, p. 16-21). 

A fala, a escrita e a intelectualidade da mulher negra nascem de um 
lugar fortemente marcado pela opressão. E não há como separar fala, escrita 
e produção intelectual da experiência cotidiana de mulher e negra. É o que 
verificaremos neste trabalho com a escrita de Ifemelu em seu blog. 

É preciso, então, soltar essa língua amordaçada, descolonizar os relatos 
de viagem e as migrações que evocam a diáspora. Akotirene (2019) segue pro-
pondo que mulheres negras façam isso, movidas pelas suas “escrevivências”, ou 
seja, pela literatura, mas não somente, e que através delas promovam a:

[…] cantiga decolonial por razões pasíquicas, intelectuais, espirituais, 
em nome d´águas atlânticas. Mulheres negras infiltradas na Academia, 
engajadas em desfazerem rotas hegemônicas da teoria feminista e ma-
ternarem a-feto, de si, em prol de quem sangra, porque o racismo es-
truturado pelo colonialismo moderno insiste em dar cargas pesadas a 
mulheres negras e homens negros. Lavouras identitárias plantam negri-
tudes onde não existem e impõem para nossos úteros significados ocos 
e ocidentais do feminismo branco em detrimento da matripotência io-
rubana. (AKOTIRENE, 2019, p. 21-22).

A cantiga decolonial da qual fala Akotirene (2019) tem suporte teórico 
em Conceição Evaristo, grande escritora, romancista e ensaísta negro-brasi-
leira e doutora em literatura de quem já falamos um pouco acima. A escri-
tora traz grande suporte teórico para que mulheres negras possam contar e 
escrever a partir do seu lugar, tão silenciado ao longo dos séculos. E é através 
dessa expressão criativa que mulheres negras denunciam a colonização e suas 
colonialidades, insubordinam-se frente ao racismo e também ao sexismo. Um 
exemplo dessas narrativas desestabilizadoras do discurso homogeneizante 
branco e heterossexual encontra-se na trajetória da personagem Ifemelu, de 
Americanah.
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Em Americanah, Ifemelu escreve um blog no qual ela fala sobre o mun-
do dos negros visto por uma africana, que passou a entender o significado de 
ser negra apenas quando migrou para os Estados Unidos, um país que é ex-
tremamente racializado. Ifemelu vai além da discussão de raça, ela traz para a 
pauta o sistema invisível da supremacia branca, mexendo com o que DiAngelo 
(2018, p. 29) chama de “os desafios de falar aos brancos sobre racismo”. De fato, 
em um jantar com os amigos do seu namorado afro-americano, Blaine, com 
brancos e negros presentes, num cenário em que Obama havia recém se torna-
do candidato oficial pelo Partido Democrata, Ifemelu discorda de uma artista 
haitiana negra que diz ter tido um namorado branco e com o qual a questão da 
raça nunca havia sido um problema, ao que Ifemelu rebate: 

O único motivo pelo qual você diz que a raça nunca foi um problema é 
porque queria que não fosse. Nós todos queríamos que não fosse. Mas 
isso é uma mentira. Eu sou de um país onde a raça não é um proble-
ma; eu não pensava em mim mesma como negra e só me tornei negra 
quando vim para os Estados Unidos. Quando você é negro nos Estados 
Unidos e se apaixona por uma pessoa branca, a raça não importa quan-
do vocês estão juntos sem mais ninguém por perto, porque então é só 
você e seu amor. Mas no minuto em que põe o pé na rua, a raça importa. 
Mas nós não falamos sobre isso. Nem falamos com nosso namorado 
branco sobre as pequenas coisas que nos irritam e as coisas que quería-
mos que ele entendesse melhor, pois temos medo de que ele diga que es-
tamos exagerando ou que nos ofendemos com facilidade demais. E não 
queremos que diga: “Olhe como evoluímos, há apenas quarenta anos 
seria ilegal sermos um casal”, porque sabe o que a gente está pensando 
quando ele diz isso? Por que foi ilegal um dia, porra? Mas não dizemos 
nada disso. Deixamos que se acumule dentro da nossa cabeça, e quan-
do vamos a jantares de gente liberal e legal como este, dizemos que a 
raça não importa porque é isso que se espera que digamos, para manter 
nossos amigos liberais e legais confortáveis. É verdade. Estou falando 
porque já vivi isso. (ADICHIE, 2014, p. 315).

Com essa fala, na qual “As palavras, mais uma vez, foram mais rápidas 
que ela; tomaram sua garganta e se derramaram para fora” (ADICHIE, 2014, p. 
315), Ifemelu sustenta a tensão que se instaura ao se falar a respeito do proble-
ma racial nos Estados Unidos. A personagem coloca-se também numa posição 
de voz insubordinada e dissonante em meio a um clima festivo no qual um 
homem branco recém havia dito que “Obama vai acabar com o racismo nesse 
país” (ADICHIE, 2014, p. 314). Ifemelu traz essa discussão porque ela mesma 
teve um namorado americano, branco e rico, Curt, com o qual viveu inúmeras 
situações em que a diferença de raça não só existia como era bastante marcada 
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para ela. Ifemelu não consegue mais ficar em silêncio para não perturbar o 
conforto da supremacia branca. A ideia do blog surge numa troca de e-mails 
com uma amiga: 

Naquela noite, Ifemelu escreveu um longo e-mail para Wambui sobre 
a livraria, as revistas, as coisas que não dizia a Curt, o não dito e o não 
terminado. Era um e-mail longo, que inquiria, questionava, revirava. 
Wambui respondeu, dizendo: “Tudo isso é tão cru e verdadeiro. Mais 
pessoas deveriam ler. Você devia fazer um blog”.
Os blogs eram algo novo, não familiar para Ifemelu. Mas dizer a 
Wambui o que tinha acontecido não fora satisfatório o suficiente; ela 
ansiava por ouvintes e ansiava por ouvir as histórias alheias. Quantas 
outras pessoas escolhiam o silêncio? Quantas tinham se tornado negras 
nos Estados Unidos? Quantas sentiam que seu mundo era envolto em 
gaze? Ifemelu terminou com Curt algumas semanas depois, fez um ca-
dastro no WordPress e criou seu blog. (ADICHIE, 2014, p. 320-321).

Neste ponto é interessante ressaltar a importância da escrita, do narrar, 
as “escrevivências” de que fala Conceição Evaristo. O blog surge através de uma 
conversa, uma troca de e-mail com uma amiga, numa relação horizontal entre 
mulheres negras. Ifemelu fala a partir do seu lugar de fala, de uma africana re-
sidente nos Estados Unidos que, em travessia que evoca a diáspora negra, en-
contra um lugar de insubordinação do qual falar. Ifemelu é uma personagem 
que entende que é preciso romper com o silêncio, romper com o conforto da 
supremacia branca. Escrever e narrar é também uma possibilidade de costura 
psíquica, uma elaboração e ordenação de pensamentos e experiências. 

São mais de 20 textos publicados em seu blog ao longo da narrativa do 
romance. Com perspicácia, sarcasmo e ironia, Ifemelu desvela a supremacia 
branca e muitas questões de raça e também de gênero ao trazer à baila as re-
lações entre pessoas, observadas através de seus namorados/colegas/chefes e 
do seu cotidiano nos Estados Unidos. Como quando ela aborda a solução do 
problema da raça ao escrever sobre o “Ex-Namorado Branco e Gostoso”:

Sabe qual é a solução mais simples para o problema da raça nos Estados 
Unidos? O amor romântico. Não a amizade. Não o tipo de amor tran-
quilo e superficial cujo objetivo é manter as duas pessoas confortáveis. 
Mas o amor romântico profundo e real, do tipo que retorce e estica você 
e faz com que respire através das narinas da pessoa que ama. E como 
esse tipo de amor romântico profundo e real é tão raro entre um ne-
gro americano e um branco americano, o problema da raça nos Estados 
Unidos nunca vai ser resolvido. (ADICHIE, 2014, p. 321).
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O blog de Ifemelu se constituiu como um rico comentário crítico ao 
plano da narrativa e também como material teórico para enriquecer as dis-
cussões a respeito de raça e a respeito da branquitude e seus privilégios. Ao 
blog de Ifemelu podemos também relacionar o conceito de lugar de fala: uma 
mulher negra e africana falando a partir do seu lugar e, de acordo com Djamila 
Ribeiro (2017), rompendo com o silêncio instituído para quem foi subalter-
nizado, visando combater essa hierarquia violenta. E, ainda, parafraseando 
Collins (2016): é importante que mulheres negras façam uso criativo do lugar 
de marginalidade que ocupam na sociedade de modo a desenvolver teorias e 
pensamentos que reflitam diferentes olhares e perspectivas:

O que os acadêmicos querem dizer quando falam em privilégio dos 
brancos, ou Sim, é um saco ser pobre e branco, mas experimente ser 
pobre e não ser branco.
Bom, um cara falou para o Professor Bonitão: “Essa história de privilégio 
dos brancos é besteira. Como posso ser privilegiado? Passei uma infân-
cia pobre pra cacete em West Virgínia. Sou um caipira dos Apalaches. 
Minha família recebe ajuda do governo”. Tudo bem. Mas o privilégio 
é sempre comparado a outra coisa. Agora imagine alguém como ele, 
alguém que seja tão pobre e fodido quanto ele, só que negro. Se ambos 
fossem presos por, digamos, posse de drogas, seria mais provável que o 
cara branco fosse mandado para um tratamento e mais provável que o 
cara negro fosse mandado para a cadeia. Todo o resto é igual, exceto a 
raça. Veja as estatísticas. O cara que é caipira dos Apalaches é um fodi-
do, o que não é legal, mas, se ele fosse negro, ia ser fodido ao quadrado. 
Ele também disse para o Professor Bonitão: “Por que a gente sempre 
tem de falar em raça, aliás? Não podemos simplesmente ser humanos?”. 
E o Professor Bonitão respondeu: “É exatamente isso que é o privilégio 
dos brancos, o fato de você poder dizer isso. A raça não existe realmente 
para você, pois nunca foi uma barreira. Os negros não têm essa escolha. 
O negro que mora em Nova York não quer pensar em raça, até que tenta 
chamar um táxi, e não quer pensar em raça quando está dirigindo sua 
Mercedes dentro do limite de velocidade, até que um policial o manda 
parar. Por isso, o caipira dos Apalaches não tem privilégio de classe, mas 
tem privilégio de raça com certeza”. O que você acha? Dê sua opinião, 
leitor, e compartilhe sua experiência, principalmente se não for negro.
P.S. O Professor Bonitão sugeriu que eu postasse isso, é um teste para ver 
se você tem o privilégio dos brancos, inventado por uma mulher muito 
legal chamada Peggy McIntosh. Se você responder não para a maio-
ria das perguntas, então parabéns, você tem o privilégio dos brancos. 
Quer saber para que serve isso? Quer saber a verdade? Não tenho ideia. 
Acho que é bom saber, só isso. Para você poder se gabar de tempos em 
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tempos, para melhorar seu ânimo quando estiver deprimido, esse tipo 
de coisa. Aí vai:
Quando você quer entrar para um clube exclusivo, se pergunta se sua 
raça vai dificultar a entrada?
Quando você vai fazer compras sozinho numa loja cara, tem medo de 
ser seguido ou assediado?
Quando você liga numa emissora de televisão importante ou abre um 
jornal importante, encontra pessoas que são, em sua maioria, de outra 
raça?
Você se preocupa com o fato de que seus filhos não vão ter livros e ma-
terial escolar que falem de pessoas da raça deles?
Quando você pede um empréstimo no banco, teme que, por causa de 
sua raça, vá ser considerado pouco confiável financeiramente?
Quando você xinga alguém ou se veste com roupas velhas, acha que as 
pessoas talvez digam que fez isso por causa da falta de moral, da pobreza 
ou da ignorância de sua raça?
Quando você se sai bem em alguma situação, espera que considerem 
uma honra para sua raça? Ou ser descrito como “diferente” da maioria 
das pessoas da sua raça?
Se você critica o governo, teme ser visto como um marginal cultural?
Ou teme que alguém te diga para “voltar para X”, X sendo um lugar fora 
dos Estados Unidos?
Se você é mal atendido numa loja cara e pede para ver um gerente, espe-
ra que essa pessoa seja de outra raça que não a sua?
Se um policial de trânsito manda você parar seu carro, você se pergunta 
se é por causa de sua raça?
Se você aceitar um emprego numa empresa que tenha uma cota de vagas 
para pessoas de cor, teme que seus colegas pensem que não é qualificado 
e que foi contratado apenas por causa de sua raça?
Se você quer se mudar para um bairro caro, teme não ser bem recebido 
por causa de sua raça?
Se precisar de ajuda legal ou médica, teme que sua raça possa 
prejudicá-lo?
Quando vê roupa de baixo ou curativos “cor da pele”, já sabe que eles 
não vão ser da cor da sua pele? (ADICHIE, 2014, p. 375-376).

Ifemelu desvela em seu blog, através dessas inúmeras perguntas, muitos 
dos privilégios da supremacia branca. Privilégios esses que são muitas vezes 
invisíveis no sentido de que não se fala sobre eles, não se reflete a seu respei-
to e a maioria das pessoas brancas talvez nunca tenha se dado conta desse 
tipo de opressão porque não recai sobre elas. Quando interrogadas, as pes-
soas brancas muitas vezes discutem e argumentam sem ter nunca estudado o 
assunto. DiAngelo (2018) afirma que a fragilidade branca está relacionada à 
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hipersensibilidade da branquitude quando confrontada com questões de raça. 
As pessoas brancas reagem dizendo que não são más, ficam chateadas, bravas 
ou mesmo defensivas. Já saem dizendo que não são racistas porque não querem 
ser vistas como más e não entendem nem buscam saber o que é o racismo de 
fato. A autora de Não basta não ser racista, sejamos antirracistas (DIANGELO, 
2018) reflete ainda que o impacto dessa fragilidade não tem nada de frágil, 
serve somente para inibir a discussão, para que não se toque mais no assunto. 
Ao não falarmos sobre, mantemos o poder invisível da supremacia branca, ao 
mesmo tempo em que silenciamos as pessoas negras. 

No Brasil, Djamila Ribeiro publica, em 2019, o Pequeno Manual 
Antirracista, um livro que ajuda a reconhecer o racismo na estrutura da socie-
dade brasileira. Neste pequeno manual ela discorre sobre a questão da bran-
quitude como privilégio e como traço identitário que é marcado por esses pri-
vilégios que foram construídos à base da opressão de outros grupos. A filósofa 
brasileira arremata com este trecho que dialoga com o blog de Ifemelu: 

Os homens brancos são maioria nos espaços de poder. Esse não é um lu-
gar natural, foi construído a partir de processos de escravização. Alguém 
pode perguntar: “Mas e no caso de homens brancos pobres ou homos-
sexuais, que não necessariamente possuem todos os privilégios sociais 
de homens brancos heterossexuais ricos?”. De fato, é sempre importante 
levar em consideração outras intersecções. Porém, o debate aqui é so-
bre uma estrutura de poder que confere privilégio racial a determinado 
grupo, criando mecanismos que perpetuam desigualdades. (RIBEIRO, 
2019, p. 34).

E pensando ainda no trecho do blog de Ifemelu sobre os acadêmicos 
e o privilégio branco, Ribeiro (2019) traz ainda para discussão no Pequeno 
Manual Antirracista a questão da dominação do saber acadêmico nas mãos de 
homens brancos e cita a escritora Chimamanda Ngozi Adichie:

É sobre isso que a escritora Chimamanda Ngozi Adichie alerta ao fa-
lar do perigo da história única. O privilégio social resulta no privilégio 
epistêmico, que deve ser confrontado para que a história não seja con-
tada apenas pelo ponto de vista do poder. É danoso que, numa socie-
dade, as pessoas não conheçam a história dos povos que a construíram. 
(RIBEIRO, 2019, p. 65).

A história foi sendo contada sistematicamente pela supremacia branca, 
numa versão única. Era e é preciso repensar o suposto lugar de neutralidade e 
imparcialidade branco, uma vez que justamente a academia é um dos espaços 
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em que se privilegia aquilo que se denomina “objetividade” e “imparcialidade” 
que nada mais são, na verdade, do que a subjetividade branca, masculina e 
heterossexual (KILOMBA, 2019). 

Considerações finais

O percurso de Ifemelu ao longo do romance é de contar outras histó-
rias, desestabilizar as narrativas hegemônicas. Depois da sua longa travessia 
até a chegada aos Estados Unidos, com todas as perdas que a migração impõe, 
Ifemelu, através das suas experiências e do seu blog, encontra os caminhos do 
autoamor e da descolonização dos seus hábitos, práticas e pensamentos. Assim 
como tia Uju, ela também alisa os cabelos num dado momento para ter a certe-
za de conseguir um emprego. E ela também adota um sotaque americano para 
evitar ser tratada como alguém que não sabe falar inglês. No entanto, através 
de sua escrita, das discussões sobre raça, racismo, branquitude, (des)igualdade 
de gênero e lugar de fala, Ifemelu encontra o caminho de volta. De volta para 
si mesma. Um caminho em que ela redescobre o amor próprio, ao amar o seu 
inglês com sotaque nigeriano, os seus cabelos crespos, enfim, a sua negritude. 

Na condição, então, de mulher afro-diaspórica, Ifemelu encontra seus 
caminhos através da escrita no seu blog. Uma escrita que com certeza ajuda 
a construir a força da sua insubordinação às colonialidades a que está expos-
ta e que lhe são impostas. Para finalizar este artigo, parafraseio Lorde (2020) 
quando ela ressalta que a poesia não é um luxo para as mulheres negras, pelo 
contrário, é a poesia que cria a luz na qual essas mulheres depositam seus so-
nhos e esperanças, a poesia nomeia o que não tem nome e constrói através das 
experiências diárias delas o caminho dos horizontes mais longínquos. 
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Podcast A Cor da Voz: subversão ao  
genocídio cultural e aquilombamento

Tainã do Nascimento Rosa

1. FALO: O Podcast A Cor da Voz

O podcast A Cor da Voz possui uma periodicidade quinzenal e funda-
menta-se em referenciais anticoloniais, pós-coloniais e decoloniais para discu-
tir as relações étnico-raciais centradas particularmente na raça negra – africana 
e diaspórica. Para além de epistemologias acadêmicas, conhecimentos empíri-
cos são vinculados aos debates. Assim, cada episódio é produzido a partir de 
conversas entre a produtora cultural do canal e sujeitos negros que exercem o 
ativismo com projetos relevantes em comunidades, centros culturais e acadê-
micos. O canal possui parceria com o Projeto de Extensão Quem Conta Um 
Conto, do Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
potencializando os encontros com referências e indicações para o programa 
e possibilitando a certificação aos ouvintes mediante uma produção textual, 
o que permite mapear suas reflexões acerca dos conhecimentos produzidos.

Nas temporadas I e II, os diálogos abarcaram sujeitos da região sul 
do Brasil. A fim de ampliar a sua atuação, a partir da Temporada 3 o podcast 
passou a contar com participações de sujeitos indígenas e a incluir as demais 
regiões do país em um eixo gerador de epistemologias “afro-pindorâmicas”1 
(BISPO, 2015). Em cada um desses processos formativos produzem-se 4 epi-
sódios, com aproximadamente 40 – 50 minutos cada, sobre a resistência negra 
e indígena em projetos literários, culturais, educativos e artísticos, bem como 
um episódio extra em que se compilam comentários dos ouvintes dirigidos 
ao podcast, proporcionando uma devolutiva ao público do trabalho realizado, 
com relatos recebidos nas avaliações, o número de reproduções do programa 
no encerramento do ciclo e os países em que as mesmas foram executadas. 

1  Antônio Bispo, líder do Quilombo Saco-Curtume, utiliza a expressão povos “afro-pindo-
râmicos” para denominar os grupos africanos/negros e indígenas que viveram nas Américas 
durante a colonização e que habitam esse território até os dias atuais. A palavra “Pindorama” 
significa “terra de palmeiras” em tupi-guarani. 
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O canal objetiva: a) contribuir para a subversão ao genocídio e ao epis-
temicídio negro africano e diaspórico; b) promover um espaço de fala e de 
escuta para sujeitos negros que se encontram vinculados ou não ao ambiente 
acadêmico; c) apresentar e incentivar a escuta sobre discursos, experiências de 
vida, conceitos, produções artístico-culturais e metodologias de ensino afro-
centradas e antirracistas; e d) possibilitar a ampliação do imaginário social 
sobre as identidades negras africanas e diaspóricas. 

Nessa direção, esta digressão visa tecer considerações sobre a resistên-
cia e a subversão ao genocídio negro africano e diaspórico (NASCIMENTO, 
2016) vividas e construídas por meio do aquilombamento (NASCIMENTO, 
2019) entre palestrantes e ouvintes do podcast A Cor da Voz, evidenciadas nos 
dados de registro da plataforma digital em que o canal está cadastrado, assim 
como nos comentários dos participantes deste processo formativo. 

2. GRITO: O Genocídio Negro no Brasil

Somos todos humanos,
essa é frase popular

Do que nos vai adiantar
quando a raça se evidenciar?

É a racialidade que oferta as possibilidades

Por isso vamos lutar
Não para igualar,

mas sim para diferenciar
E entender

que cada um tem e fala do seu lugar2

Tainã Rosa

Desde sua concepção, o podcast A Cor da Voz se constitui essencialmen-
te por referenciais negros, legitimando e fomentando construções teóricas em 
diferentes áreas: na literatura, na cultura, na educação ou na arte. Nesse senti-
do, o escopo teórico desta discussão reflete o mesmo princípio, realizando-se 
na costura de conceitos afrocentrados e antirracistas. 

Para iniciarmos essa exposição se faz necessário definir o conceito de 
Negritude, que se imbrica a múltiplos fenômenos político-sócio-culturais. O 
termo aparece pela primeira vez no jornal L’Étudiant noir (O Estudante negro), 

2  Poema da autora apresentado, em 2020, no espetáculo “Ubuntu Resiste” e publicado em 
ROSA, Tainã do Nascimento. Apropriação Cultural. Jornal A Semana, Alvorada, p. 2, 27 nov. 
2020.
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fundado por Aimé Césaire – poeta e ensaísta martinicano do pensamento ne-
gro –, em 1935, em parceria com outros teóricos. Descendente de um legado 
revolucionário e Panafricanista3, o autor publica, em 1939, o Cahier d’un retour 
au pays natal (Caderno de um retorno ao país natal), produção que “[…] con-
sagrou, de maneira formal, a existência da Negritude como movimento, pensa-
mento e noção” (MOORE apud CÉSAIRE, 2010, p. 16), produção que desen-
cadeou ações individuais e coletivas, assim como o Discurso sobre a Negritude 
(2010). No manifesto, o autor atribui à Negritude práticas e ideias que visam 
construir uma identidade negra coletiva não essencialista, carregada de me-
mórias e histórias ancestrais e com direito à diferença, conferindo-nos huma-
nidade e emancipação. Uma luta constante contra a desigualdade, a opressão 
e o racismo através de um espírito combativo e de revolta contra o sistema 
cultural ocidental (CÉSAIRE, 2010). Césaire confere 

[…] à Revolução Haitiana a paternidade plena do conceito da Negritude 
em si […]. Na experiência coletiva, a Negritude pode ser apreendida 
como fruto do amadurecimento gradativo de toda uma linhagem de 
pensamento, de ambos os lados do Oceano Atlântico, sobre a condi-
ção dos africanos no seu continente e de seus descendentes na diáspora. 
(MOORE apud CÉSAIRE, 2010, p. 8).

Em contexto escravocrata, a Revolução Haitiana de 1804 reivindicou 
direitos inerentes à condição humana, sustentando ideais de igualdade para 
todos os que faziam parte do Haiti. Foi prelúdio dos manifestos de libertação 
seguintes da América Latina, quer simbolicamente, quer materialmente, vis-
to que proveu recursos à Colômbia, ao Equador, ao Panamá, à Bolívia, entre 
outros países, para consagrarem suas independências (QUEIROZ, 2020). No 
Brasil, a Revolta dos Malês resultou em medo da Revolução Haitiana, o que fez 
com que a classe dominante do país realizasse/realize estratégias de opressão 
disfarçadas de democracia racial, como a cínica mestiçagem e a falsa incorpo-
ração de empregadas domésticas e empregados às famílias brancas.

Conforme Abdias Nascimento (2016), a democracia racial brasileira é 
falaciosa, pois apresenta a tríplice negros-indígenas-brancos como formada 
por grupos aliados e passíveis das mesmas possibilidades e oportunidades so-
ciais, enquanto que as relações raciais do país se constituem através do racis-
mo. O autor relata que o “mito da democracia racial” se sustenta por meio de 

3  O Panafricanismo foi um movimento político, filosófico e social pela defesa dos direitos do 
povo africano e diaspórico e pela unificação destes como Estado único. Alexander Crummell e 
Edward Wilmot Blyden são alguns de seus precursores (MOORE, 2010).
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estratégias ativas, a exemplo estão os fatos de que desde a abolição da escrava-
tura o Estado dissimula documentos oficiais retratando uma integração negro-
-africana, e a Igreja utiliza sermões para a obediência do povo negro. 

Há ainda outra lenda justificadora da tese da “democracia racial” no 
Brasil: ela se localiza na mistificação da sobrevivência cultural africana. 
Este fundamental argumento se reveste de grave perigo, pois seu apelo 
tem sido sedutor e capaz de captar amplo e entusiástico suporte. Postula 
o mito que a sobrevivência de traços da cultura africana na sociedade 
brasileira teria sido o resultado de relações relaxadas e amigáveis entre 
senhores e escravos. (NASCIMENTO, 2016, p. 66).

Contudo, o real cenário nacional revela o enaltecimento da miscigena-
ção como tentativa de embranquecimento racial; a imputação de um reconhe-
cimento de inferioridade e selvageria a tudo o que pertence à cultura negra; e 
o sincretismo religioso e a folclorização do negro como formas de infantilizar 
nossos conhecimentos. Assim, na mesma sociedade em que se acredita no 
mito da democracia racial, o genocídio físico e cultural da população negra 
se massifica. O primeiro agindo na extinção racial destes sujeitos, e o segundo 
na rejeição de epistemologias não brancas, diferentes facetas de um mesmo 
fenômeno: o “racismo estrutural” (ALMEIDA, 2020).

O racismo é um processo sistêmico e contínuo de segregação racial que 
usa a categoria de raça para dominar e oprimir um determinado grupo. No 
caso do Brasil, tem origem na colonização desde a chegada dos europeus e a 
imposição da dinâmica de estratificação social a partir de categorias raciais e 
de poder – em que indígenas e negros foram/são posicionados como subal-
ternos. O racismo é sempre estrutural e este não é um dos tipos de racismo, 
porque é ancorado em uma estrutura, é parte de algo mais profundo, “seja nas 
relações interpessoais, seja na dinâmica das instituições” (ALMEIDA, 2020,  
p. 21). 

Ainda que seja quase um lugar-comum a afirmação de que a antro-
pologia surgida no início do século XX e a biologia – especialmente a 
partir do sequenciamento do genoma – tenham há muito demonstrado 
que não existem diferencas biológicas ou culturais que justifiquem um 
tratamento discriminatório entre seres humanos, o fato é que a noção 
de raça ainda é um fator político importante, utilizado para naturalizar 
desigualdades e legitimar a segregação e o genocídio de grupos sociolo-
gicamente considerados minoritários. (ALMEIDA, 2020, p. 31, grifos do 
autor).
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Almeida destaca que o racismo estrutural se mantém por meio de micro 
e macro políticas de opressão e discriminação. Nesse sentido, equiparadamen-
te, para combatermos o racismo estrutural precisamos fazer mão das mesmas 
políticas.

Historicamente, sujeitos brancos em época de guerras, mesmo em 
contextos sem regulação de comportamentos ou códigos jurídicos, lutaram 
de igual para igual enquanto indivíduos, cidadãos soberanos que escolhem 
“quem pode viver e quem deve morrer” (MBEMBE, 2018). Durante a colo-
nização a complexidade se alterou, pois nas guerras coloniais, na concepção 
colonizadora, os embates se deram entre sujeitos e selvagens, buscando-se a 
disciplina, a obediência ou a simulação dos segundos. Divergindo da dinâmica 
colonial, o nazismo escandalizou o Ocidente, pois se tratava de um fenômeno 
de dominação de sujeitos brancos sobre outros brancos. 

Esse processo foi, em parte, facilitado pelos estereótipos racistas e pelo 
florescimento de um racismo de classe que, ao traduzir os conflitos so-
ciais do mundo industrial em termos racistas, acabou comparando as 
classes trabalhadoras e o “povo apátrida” do mundo industrial aos “sel-
vagens” do mundo colonial. (MBEMBE, 2018, p. 21).

Na contemporaneidade, a política de dominação se transformou em 
“necropolítica” (MBEMBE, 2018), construindo-se pelo controle da morte, em 
que o terror constante opera sobre grupos dominados a partir de artilharia e 
tecnologias de aniquilamento, destruindo, inclusive, estruturas sociais físicas 
(postos d’água, termoelétricas, etc.), com o intuito de “prevenir” o desenvolvi-
mento, as reações ou a ascensão dos sujeitos que integram estes territórios. No 
caso brasileiro, a necropolítica se aplica, em grande escala, a extensões margi-
nalizadas como favelas4, vilas e comunidades, que, por sua vez, são habitadas 
majoritariamente por corpos negros, devido à subalternizacção histórica desta 
população no país. A necropolítica no Brasil é negra e se estrutura pelo racis-
mo em um ciclo retroalimentar: se desumaniza o povo negro para considerá-
-lo animalesco e matá-lo sem culpa, mata-se o negro sem culpa, pois é anima-
lizado… Assim, a fim de subverter o genocídio negro brasileiro, a população 

4  Em aula aberta para a UFRGS, Marcos Queiroz (2021) ressalta que a UPP (Unidade de Polí-
cia Pacificadora), sistematicamente responsável por injustificadas mortes no Rio de Janeiro, dis-
põe de um arsenal herdado da década de 2000 do tratamento ditatorial de relação com o Haiti, o 
emblemático país que iniciou os manifestos de insurgência negra na América Latina. A sombra 
que aterroriza as histórias de ninar da casa-grande. Disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=K5Ue-jDnNTY. Acesso em: 08 jul. 2021.
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negra se fortalece por meio de referências, ações e reflexões afrocentradas e 
antirracistas.

3. CLAMO: Subversão ao Genocídio Cultural e Aquilombamento

Sankofa gorjeia em suspiro
ao som do sopapo

ao farfalhar do agbê

Os nossos passos vêm de longe

Revoa com andorinhas e araras,
mas sabe a sua pertença

Os nossos passos vêm de longe

Tomba o pescoço ao passado 
e anseia o porvir5

Tainã Rosa

Desde sua concepção estrutural, o podcast A Cor da Voz se propõe dis-
ruptivo: captura vozes em sua integralidade e adentra epistemologias decolo-
niais disseminando-as por meio de plataformas digitais de áudio. Estabelece a 
oralidade como centro, recuperando ciências negras e reformulando-as diante 
de uma perspectiva voltada para o quilombismo (NASCIMENTO, 2019).

A Negritude de Césaire está imersa em princípios comuns e coletivos, 
alinhando-se ao “quilombismo” proposto por Abdias:

O quilombismo se estruturava em formas associativas que tanto po-
diam estar localizadas no seio de florestas de difícil acesso, que facili-
tava sua defesa e organização econômico-social própria, como também 
assumiram modelos de organização permitidos ou tolerados, frequen-
temente com ostensivas finalidades religiosas (católicas), recreativas, 
beneficentes, esportivas, culturais ou de auxílio mútuo. Não importam 
as aparências e os objetivos declarados: fundamentalmente, todas elas 
preencheram uma importante função social para a comunidade negra, 
desempenhando um papel relevante na sustentação da comunidade afri-
cana. Genuínos focos de resistência física e cultural (NASCIMENTO, 
2019, p. 281).

5  Poema da autora publicado em ROSA, Tainã do Nascimento. Porvir. Jornal A Semana, 
Alvorada, p. 2, 14 ago. 2020.



456

Compreende-se que o quilombismo pode se construir de distintas 
maneiras, no podcast A Cor da Voz ele acontece por meio da “escrevivência”, 
prática fundada pela professora doutora em literatura comparada e escritora 
Conceição Evaristo (EVARISTO, 2017). A autora descreve esse conhecimen-
to como uma escrita resultante de experiências negras individuais e coletivas. 
Um falar de si olhando para o nós, expressando a singularidade do “eu” e os 
desejos, as dores, os costumes e a comunalidade do nosso povo. No programa, 
a escrevivência passa pela escrita dos roteiros dos episódios concebidos pela 
produtora do canal – executados e experienciados nas gravações –, pelas vozes 
dos convidados que compartilham saberes, e pelos textos escritos, oralizados 
ou imagéticos dos ouvintes que se inscrevem nas temporadas como alunos 
destes processos formativos. 

No podcast, pessoas negras de diversas áreas se aquilombam com os ob-
jetivos comuns de: a) contribuir para a subversão ao genocídio e ao epistemi-
cídio negro africano e diaspórico; b) promover um espaço de fala e de escuta 
para sujeitos negros que se encontram vinculados ou não ao ambiente acadê-
mico; c) apresentar e incentivar a escuta sobre discursos, experiências de vida, 
conceitos, produções artístico-culturais e metodologias de ensino afrocentra-
das e antirracistas; e d) possibilitar a ampliação do imaginário social sobre as 
identidades negras africanas e diaspóricas. Propósitos que em aquilombamen-
to, desde a terceira temporada do programa, se estendem aos nossos irmãos 
indígenas.

Em suas quatro primeiras temporadas o podcast passou a aquilombar 
convidados das 5 regiões do Brasil para compartilhar os seus conhecimentos, 
sujeitos que, por seu turno, divulgaram os episódios com suas redes de amigos, 
trabalhos e afetos, as quais se tornaram ouvintes do canal. Além disso, através 
da plataforma digital utilizada para divulgar o A Cor da Voz, pudemos mapear 
que nas temporadas citadas aquilombamos ouvintes de mais 11 países pelo 
mundo, ultrapassando 1.300 reproduções do nosso conteúdo.
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Figura 1 – Países e porcentagem de alcance do podcast A Cor da Voz 

Fonte: Arquivo pessoal. 

Para o enfrentamento do racismo estrutural, Almeida (2020, p. 50) des-
taca que “além de medidas que coíbam o racismo individual e institucional-
mente, torna-se imperativo refletir sobre mudanças profundas nas relações 
sociais, políticas e econômicas”. Nesse sentido, em aquilombamento, o podcast 
provoca reflexões acerca destas relações desde o início do seu funcionamen-
to, prática que pode ser evidenciada em excerto transcrito do Episódio 3 da 
Temporada 1 “Colonialismo, anticolonialismo, pós-colonialismo e decolonia-
lidade: o que eu tenho a ver com isso?”, do canal:

[…] a partir da ancestralidade das nossas, como a presente em bell 
hooks também, que chama toda a sociedade a reconstruir a realidade e 
agir contra a opressão e o racismo através dos nossos discursos, das nos-
sas falas, das nossas produções artísticas e culturais, do ensino, de tudo! 
Te convido a pensar: e o que tu tem a ver com isso? Tu que é professora 
como eu, artista, empregada doméstica, advogada, vendedor de picolé, 
pedreiro, engenheiro ou que está em qualquer rede de trabalho, chega 
perto que vou te contar: mudar ou não o teu entorno é o que ajuda a 
permitir ou não que a gente tenha uma sociedade em que todos possam 
acessar os seus direitos. Vamos pensar assim, o que tu consome está 
dentro da lógica que perpetua o colonialismo e a dominação do povo 
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ou nos liberta? Tu compra em lojas eurocentradas ou afrocentradas e 
artesanais? E na Arte? Tu assiste a Madonna que faz apropriação cultu-
ral, como nos ensina bell hooks, e ri na cara dos negros, ou a Beyoncé, 
a Iza, a Xênia França ou o Sérgio Pererê que elevam a nossa negritude? 
Quais são as tuas leituras? E o teu discurso? A tua fala reproduz o colo-
nialismo, o racismo e a opressão, ou produz novas formas de pensar? Na 
hora que ouvir uma piadinha racista: questione. Ao planejar uma aula: 
pense quais são os conhecimentos que estão sendo considerados impor-
tantes. Quando puder empregar alguém: diversifique. Essas são algumas 
ações que vão formando uma rede entre frestas e que formará um novo 
sistema. Não se trata de ignorar as produções científicas europeias por 
completo, mas ver o que faz sentido no nosso contexto e principalmen-
te, valorizar as NOSSAS próprias produções. (A COR DA VOZ, 2020b).

Público e democrático, o canal se estabelece como “prática antirracista” 
(RIBEIRO, 2019). Humaniza o povo negro subvertendo a lógica “… genocídio 
cultural –> desumanizacção –> genocídio físico …”, identificada por Abdias 
Nascimento sobre a história do nosso grupo no Brasil (NASCIMENTO, 2016). 
A fim de exemplificar algumas ações afrocentradas e antirracistas do podcast A 
Cor da Voz, serão expostos tópicos embasados nos primeiros seis capítulos do 
livro Pequeno Manual Antiracista (2019), da filósofa e feminista negra Djamila 
Ribeiro, seguidos por comentários sobre como são realizadas essas práticas no 
canal, bem como excertos de falas6 do mesmo, quando oportuno:

1 – Aceite que o racismo existe e NUNCA comece uma conversa com 
“mas eu não sou racista”: 

O podcast A Cor da Voz é um espaço de fala negra – estendido aos su-
jeitos indígenas – e de escuta para pessoas de todas as categorias raciais. Em 
nossas escrevivências utilizamos a primeira pessoa do plural para nos refe-
rirmos ao nosso próprio grupo, como em “nossas epistemologias” e não so-
mente “epistemologias negras”, aproximando nossas experiências às dos nos-
sos ouvintes e humanizando esta relação mútua a fim de possibilitar que, em 
reflexões propostas, o público sinta-se acolhido para reconhecer suas práticas 
racistas e repensá-las. Vale ressaltar que historicamente o racismo se edificou 

6  Os participantes dos processos formativos do podcast que desejam receber certificação pela 
UFRGS de 15h por temporada, enviam uma reflexão, a partir dos conteúdos compartilhados, em 
texto escrito, áudio ou vídeo para a coordenação do programa. Nestes documentos, informam 
se seus relatos podem ou não ser divulgados em ações do podcast, com seus nomes identificados 
ou não. Deste modo, os relatos expostos aqui são apenas os autorizados por estes ouvintes.
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através de micro e macro políticas, portanto, para rompê-lo, precisamos agir 
de ambas as formas.

2 – Compreenda que o racismo no Brasil se diferencia de outras formas 
de racismo, pois não é institucionalizado do mesmo modo que aconteceram o 
apartheid racial, na África do Sul, ou o fenômeno da KKK, no sul dos Estados 
Unidos, mas que de mesmo modo está arraigado em nossa sociedade:

Em relato do Episódio 1 da Temporada 1 “O genocídio negro descrito 
por Abdias”, a convidada Graziela Oliveira descreve uma, dentre muitas, situa-
ções de racismo as quais vivenciou:

[…] Eu estou como presidente do sindicato. Mulher, negra, no poder: 
isso incomoda muito, ainda mais no meio sindical onde na maioria são 
homens, né. Já é um enfrentamento nós mulheres ocuparmos os espa-
ços né, porque o homem ainda acredita que lugar de mulher é dentro 
de casa, mas é MAIS complicado ainda quando a gente coloca a questão 
racial em pauta. Lembro de uma situação: a gente, eu e a minha tesou-
reira, fomos até o banco receber um processo que o sindicato ganhou, e 
ao chegar no banco, ela era tesoureira e eu presidenta, o gerente pediu o 
documento de identidade da presidente. E aí eu peguei meu documen-
to, entreguei pra ele e ele ficou esperando a minha colega procurar na 
bolsa dela o documento, e aí eu disse “Mas tu não disse pra nós que tu 
só precisava do documento da presidenta?” e ele disse “Sim, eu tô espe-
rando ela me entregar”, e eu disse “Não, mas eu já te entreguei. Sou eu 
que sou a presidenta”. Então assim, as pessoas não esperam nos vê nesses 
espaços de poder. (A COR DA VOZ, 2020a).

O acontecimento narrado e aqui transcrito retrata a urgência de práticas 
antirracistas como a veiculação e os debates fomentados no canal.

3 – Não seja condescendente com lugares sociais inferiores para pessoas 
negras, reavalie suas práticas de interação: 

Uma participante contínua dos processos formativos do podcast 
exemplifica7:

7  Os participantes dos processos formativos do podcast A Cor da Voz, que desejam receber 
certificação pela UFRGS de 15h por temporada, enviam uma reflexão, a partir dos conteúdos 
compartilhados, em texto escrito, áudio ou vídeo para a coordenação do programa. Nestes do-
cumentos, informam se seus relatos podem ou não ser divulgados em ações do podcast, com 
seus nomes identificados ou não. O autor deste trecho não autorizou a divulgação de seu nome.
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Como disse antes, sou branca, e em parte da minha infância convivi 
muito com a minha família paterna – branca, racista. Há coisas que nos 
marcam, e um desses episódios familiares que marcou a discriminação 
foi quando minha avó disse que não gostava quando uma amiga minha, 
negra, era convidada por mim para brincar na casa dela. Eu não enten-
dia bem ainda, mas isso ficou na minha memória. […] Precisamos nos 
desacomodar e subverter a lógica racista, transformar a nossa indigna-
ção em ação para sermos antirracistas. Estar à escuta desse podcast abre 
caminhos para novas reflexões e novas ações. 

Para desconstruirmos o racismo estrutural é necessário que toda a so-
ciedade reformule as relações sociais, independentemente da categoria racial. 
Dito isto, atestamos a relevância dos sujeitos brancos, a que chamamos no MN 
(Movimento Negro) de “aliados’’, para a transformação das lógicas de poder.

4 – Enxergue a negritude e a estética Negra como realidades possíveis, 
uma única raça não pode ser responsável por toda a produção acadêmica e 
artístico/cultural da humanidade:

Em relação aos áudios da temporada 3, especificamente sobre o episó-
dio 3, intitulado “Marcas No Corpo: Tradição e Hibridização Cultural”, 
me chamou muita atenção pela riqueza de detalhes que não se encon-
tra em nenhum livro de história ou de artes. Não se fala de marcas no 
corpo apontando essa diversidade que há. E saber sobre o processo de 
pintura dos indígenas, para além do urucum, me surpreendeu de forma 
positiva. Saber sobre o processo de aplicação de tatuagem (avanços e 
retrocessos) em peles negras me fez abrir os olhos. Não sabia mesmo 
de disrupções na pele por conta de pressão de aparelho na pele. (PIO, 
2021).

No relato de Gláucia Pio, mulher negra ouvinte do podcast A Cor da 
Voz, observamos o reconhecimento dos conhecimentos e narrativas indígenas 
e negras. O fato de estes saberes não estarem “em nenhum livro de história ou 
de artes”, não os deslegitima, pois, como compartilhado em múltiplos episó-
dios, e evidenciado por nossa participante, a escrita, assim como a oralidade, 
é uma entre tantas epistemologias possíveis para registrar o conhecimento hu-
mano. Explanação sustentada por Hampâté Bâ (2010) e Daniel Munduruku 
(2015), contadores de histórias e teóricos que versam sobre as narrativas orais. 
Conforme Munduruku (2015), através de relatos de seu pai acerca das histó-
rias indígenas, os mitos preservados até os dias atuais nos ensinam as formas 
do bem-viver – por meio de narrativas míticas e históricas. O autor afirma que 
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as histórias contadas são circulares, confirmam, negam, questionam e possi-
bilitam reflexões sobre o mundo. Corroborando com os temas tratados nestas 
contações de histórias, Hampâté Bâ (2010) teoriza sobre os mitos e os contos 
herdados das sociedades africanas, expõe sobre narrativas orais que se cons-
troem como genealogias de diferentes territórios e fatos históricos, mitos que 
explicam as origens das famílias retratadas, assim como histórias de heróis e 
terras distantes. 

5 – Desnaturalize a ausência de negros nos espaços de poder num país 
em que 56% da população é Negra:

Eu acho que a comunicação ainda é um espaço muito racista, né, acho 
não, ele é. Acho que o reflexo na comunicação é também a dificuldade 
que a gente tem de chegar na universidade, né. Porque a comunicação, 
pensando em emissoras, ela recebe profissionais que vieram da gradua-
ção. (A COR DA VOZ, 2020c).

Carol Anchieta, mulher negra, comunicadora e convidada do po-
dcast A Cor da Voz, no Episódio 3 da Temporada 2, “Mulheres Negras na 
Comunicação”, assinala um dos motivos da falta de pessoas negras na comu-
nicação e em espaços de poder. Narração que ressalta a importância de Ações 
Afirmativas voltadas para a reserva de vagas nas Universidades, e que possui 
respaldo em diversos estudos8 e legislações brasileiras. A Constituição Federal 
de 1988 é a principal referência, pois estabelece como direito fundamental, no 
Artigo 3º, o “[…] bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação” (BRASIL, 1988).

6 – Perceba o racismo cotidiano gerado por ti através do vocabulário, 
retire expressões como “negro de alma branca” de suas conversas:

Em A Cor da Voz empregamos um vocabulário afrocentrado e antirracis-
ta. Por um lado, não utilizamos expressões colonialistas, e por outro recriamos 
palavras e expressões, como em “Para deixar bem escurecido”, em detrimento 
de “Para deixar bem esclarecido” ou “Fanon explica”, no lugar de “Freud expli-
ca”, recriações linguísticas que reverberam em transmutações epistemológicas.

As práticas antirracistas aqui expostas foram fragmentadas com o ob-
jetivo de didatizar esta análise. Contudo, na vivência do canal, todas estas 

8  Ver SILVA, Petronilha Beatriz Gonçalves e. Ações Afirmativas na UFSCAR – em busca da 
qualidade acadêmica com compromisso social. Políticas Educativas, Campinas, v. 2, n. 1, p. 
41-53, 2008. 
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performances estão inter-relacionadas e integradas. Nesta direção, compreen-
de-se que o podcast A Cor da Voz resiste física e culturalmente, pois humaniza 
nossos corpos negros, promove um espaço de fala e de escuta para as nossas 
vozes, incentiva nossas epistemologias e amplia o imaginário social das nossas 
identidades. 

4. BRADO: Seremos Baobá

Árvore guerreira 
Carrega a história do povo 

6.000 anos de força e raízes no tronco 
Espraiada na bandeira nacional 

Deu sombra a Senghor 
E fez insurgir reflexões com Césaire 

Mãe abençoada dá de beber aos filhos em época de fogo 
De vestir em época de frio 

De comer ao aparecer da fome 
Baobá: raízes, tronco, folhas e frutos sagrados 

Escurece os dias e as noites e em meio a aridez resplandece 
O amanhã dos meus9

Tainã Rosa

Como evidenciado, historicamente, as formas de opressão do povo ne-
gro no Brasil assumiram diversas formas: no racismo estrutural, no genocídio 
físico e cultural e na necropolítica, porém, em contrapartida, manifestos ne-
gros foram levantados por toda a América Latina e subsidiaram as suas lu-
tas, como a Revolução Haitiana. Nesta discussão, apresentou-se a estrutura 
do podcast A Cor da Voz e suas reverberações enquanto movimento contra 
a subversão ao genocídio cultural e território de aquilombamento para falas 
negras e indígenas.

As práticas antirracistas do programa foram retratadas a partir de relatos 
e comentários de convidados e ouvintes que demonstraram a potência literá-
ria, científica, social e política de A Cor da Voz, conhecimentos que se ampliam 
em 12 países espalhados pelo mundo e que em 2021 agem, especificamente, 
na formação de professores da rede de ensino do município de Alvorada/RS. 
Visto o reconhecimento de suas ações, o canal está sendo financiado, por meio 
da Lei Aldir Blanc 14.017/20, para a construção de um livro fundamentado 

9  Poema da autora publicado em ROSA, Tainã do Nascimento. Baobá. Jornal A Semana, 
Alvorada, p. 2, 09 out. 2020.
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nas transcrições de suas primeira e segunda temporadas, juntamente com lives 
para debates síncronos sobre os temas discorridos.

Desconstruir os sistemas de opressão e de dominação nomeados e cons-
truir novas epistemologias e relações raciais/sociais com certeza são objetivos 
que apresentam obstáculos, contudo, expressados os seus ganhos e o vislum-
bre de uma sociedade equânime, “é um desafio pelo qual vale a pena lutar” 
(MACEDO, 2021). A Cor da Voz é. 
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Xamanismo e transformação em 
Antes o mundo não existia

Adriana Kerchner da Silva

1. Comentários iniciais

A obra Antes o mundo não existia (originalmente lançada em 1980, 
com posteriores versões e revisões), de Umusï Pãrõkumu e Tõrãmü Këhíri, 
tem importância capital dentro da literatura brasileira, embora tal relevância 
seja pouco reconhecida pelo cânone literário e pelas instituições acadêmicas. 
Acaba que Antes o mundo não existia, dentro do “nicho” de estudos da litera-
tura indígena, é celebrada como uma das primeiras obras escritas por pessoas 
indígenas, se não a primeira a ser publicada e difundida. Ignorância nossa, não 
compartilhada pelo crítico literário uruguaio Ángel Rama, que em sua obra 
Transculturación narrativa en América Latina, de 1982, já aponta a centralida-
de que o livro tinha na literatura brasileira e latino-americana de modo geral. 
Ademais, menciona-a como um ótimo exemplo do argumento desenvolvido 
em seu livro, relativo à transculturação narrativa operante em diversas obras 
latino-americanas.

Pensada inicialmente como forma de registrar as versões mais corretas 
dos mitos do povo Desana, Tõrãmü anotou os mitos contados por seu pai, 
Umusï, primeiramente em Desana, posteriormente traduzindo ao português. 
Umusï Pãrõkumu, segundo apontado por Rama (2008) baseado nos estudos 
antropológicos de Reichel-Dolmatoff, ocupava o lugar de kumu do povo, fun-
ção estabelecida como “a mais alta no conhecimento dos mitos, a que autori-
zava uma sabedoria […] que permitia a mais profunda compreensão do sig-
nificado do que, para o resto da tribo, não era mais do que rituais”1 (RAMA, 
2008, p. 97, tradução nossa). A empreitada de Tõrãmü foi muito interessante 
porque desvela mecanismos que influenciam na escritura de pessoas indíge-
nas, não apenas na dificuldade de inserção na academia, como mencionado, 
mas na própria composição da obra. Ele atuou como um grande tradutor, pois 

1  No original: “más alta en el conocimiento de los mitos, la que autorizaba una sabiduría […] 
que permitía la más profunda comprensión del significado de lo que, para la mayoría de la tribu, 
no eran ya sino rituales” (RAMA, 2008, p. 97)
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primeiro traduziu um texto oral para escrito, em língua desana, para depois 
traduzi-lo ao português, com as devidas explicações lexicais e conceituais. 

Ao longo da obra, ao menos na edição consultada, de 19952, há diver-
sas notas de rodapé explicando palavras, relacionando nomes de animais e 
plantas ao nome científico em latim para melhor entendimento do leitor, bem 
como alguns conceitos. Há, além disso, várias marcações de “intraduzível ao 
português”, o que denota as inúmeras carências do português e do nosso modo 
de pensar ocidental, como corroborado por Rama (2008, p. 107-108, tradu-
ção nossa): “O que a barreira da tradução revela é nossa carência dos códigos 
culturais que enquadram os textos indígenas, os quais são representados nas 
operações linguísticas estritas que servem à formulação do pensamento e do 
sentimento e à significação”3.

Tendo em mente essas diferenças entre nosso modo de pensar ocidental 
e as visões apresentadas na obra, este artigo analisa principalmente o mito da 
criação do mundo presente em Antes o mundo não existia, com foco em uma 
palavra que ressoou muito durante a leitura: transformação. Esse termo apa-
rece no próprio nome da cobra-canoa que leva a humanidade ao longo de sua 
criação; pode ser relacionado ao xamanismo, algo bastante presente na obra, 
e está também na forma narrativa do livro, basicamente realizado por meio 
de traduções, que podemos também pensar como um tipo de transformação. 
Essas ideias serão o fio condutor da análise aqui feita. Importante dizer, tam-
bém, que a discussão aqui elaborada compreende Antes o mundo não existia 
enquanto obra literária, não buscando fazer uma leitura antropológica do livro.

2. O signo da transformação na obra

Comecemos, então, a discutir o signo da transformação em Antes o 
mundo não existia, partindo da relação entre esse termo e tradução, que está 
na gênese do livro. Posteriormente, discutir-se-á a transformação em alguns 
mitos dos Desana, relacionando essas mudanças corporais e de ponto de vista 
com o xamanismo.

2  Comento isso pois em edições posteriores foram feitas mudanças, inclusive na grafia de 
várias palavras em desana, bem como a inclusão de outros desenhos e sua reorganização dentro 
da obra. 
3  No original: “Lo que la barrera de la traducción revela es nuestra carencia de los códigos 
culturales que enmarcan los textos indígenas, los cuales encarnan en las operaciones lingüís-
ticas estrictas que sirven a la formulación del pensamiento y el sentimiento, a la significación” 
(RAMA, 2008, p. 107-108).
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2.1. Tradução, transformação, escrita

Sem o interesse de adentrar no vasto campo dos Estudos de Tradução, 
cabe ressaltar que aqui o termo “tradução” está sendo utilizado em um sentido 
amplo, como um processo de apropriar-se de um texto e transformá-lo em 
outro, seja em outra língua, em outro suporte (oral, escrito), em outro âmbito 
cultural, enfim. Cunha (1998) realiza a aproximação entre a figura do xamã in-
dígena e um tradutor/profeta/viajante, os três termos que usa para referir-se a 
essa pessoa. Traçando um paralelo com o antológico texto A tarefa do tradutor 
(1923), de Walter Benjamin, Cunha (1998) questiona:

Mas a transposição de contradições reais em diferentes códigos, como 
se, de tanto traduzi-las, fosse possível resolvê-las, a dolorosa sensibilida-
de do xamã às dificuldades e armadilhas dessas passagens entre códigos 
que jamais são inteiramente equivalentes, não é nisto que consiste o tra-
balho do tradutor? […] O trabalho do xamã, sua esfera de competência, 
é essa tentativa de reconstrução do sentido, de estabelecer relações, de 
encontrar íntimas ligações. Não é, portanto, a coerência interna do dis-
curso o que se procura, sua consistência advém antes do reforço mútuo 
dos planos em que se exprime, do habitus em suma. (CUNHA, 1998, p. 
13-14).

Relacionado a isso, interessa para este debate a aproximação que realiza 
Collet (2013) entre a escrita alfabética e o xamanismo indígena, considerando 
que o povo Bakairi utiliza o termo iwenily tanto para designar um “grafismo 
feito junto com uma superfície, indissociável dela, como, por exemplo, um 
desenho corporal […] relacionado ao processo de transformação xamânica” 
(COLLET, 2013, p. 81) e a escrita alfabética. Praticar a escrita, algo essencial-
mente branco, seria uma forma de transformar-se em branco, tomar a sua 
perspectiva. Evidentemente, como aqui estamos tratando do povo Desana, 
não é possível afirmar simplesmente que eles enxergam a escrita exatamente 
da mesma forma que os Bakairi, mas essa concepção de ver a escrita como 
relacionada a uma forma de xamanismo é bastante interessante pela ideia da 
transformação que a escrita permite. 

Nesse sentido, apropriar-se da cultura branca, para os indígenas, tem 
se mostrado como uma grande ferramenta de sobrevivência, especialmente se 
considerarmos o grande número de artistas indígenas (dentro do que ociden-
talmente consideramos um artista), escritores/as, pintores/as, cineastas, que 
vêm utilizando esses meios brancos para registrar a história de seus povos, 
suas vivências, sua cultura e, por meio disso, reafirmar para o mundo branco 
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que os indígenas existem e resistem até hoje. Movimento similar está na gê-
nese de Antes o mundo não existia, como relatado por Tõrãmü Kehíri para a 
antropóloga Berta Ribeiro, que auxiliou no processo de escrita e organização 
do livro:

A princípio não pensei em escrever essas histórias. Foi quando vi que 
até rapazinhos de dezesseis anos, com o gravador, começaram a escre-
vê-las. Meu primo-irmão, Feliciano Lana, começou a fazer desenhos 
pegando a nossa tribo mesmo, mas misturados com outras. Aí falei com 
meu pai: “todo mundo vai pensar que a nossa história está errada, vai 
sair tudo atrapalhado”. […] Mas meu pai não queria dizer nada, nem 
para o padre Casemiro, que tentou várias vezes perguntar, mas ele dizia 
só umas besteiras assim por alto. Só a mim é que ele ditou essas casas 
transformadoras. Ele ditava e eu escrevia, não tinha gravador, só tinha 
um caderno que eu mesmo comprei. Lápis, caderno, era todo meu. […] 
Quando terminei, quando enchi todo um caderno, mandei o caderno 
ao padre Casemiro, o original em desana, a história da criação do mun-
do até a dos Diloá. Continuei trabalhando, fazendo outro original, já em 
português. Aí pedi ao padre Casemiro para publicar, porque essas folhas 
datilografadas acabariam se perdendo, um dia podiam ser queimadas, 
por isso pedi que fosse publicado para ficar no meio dos meus filhos, 
que ficasse para sempre. (PÃRÕKUMU; KEHÍRI, 1995, p. 11-12).

No seu caso, o interesse de registrar por escrito o que considera a ver-
são mais correta dos mitos foi a sua motivação, com o objetivo de que essas 
histórias circulassem nos povoados indígenas, especialmente entre os jovens 
estudantes do noroeste do estado do Amazonas. Importante pontuar, ademais, 
a desconfiança que havia entre eles dos trabalhos de antropólogos que iam às 
aldeias, coletavam informações, publicavam suas obras fora do Brasil e jamais 
davam algo em troca para o povo. Isso também motivou Tõrãmü a realizar o 
registro ele mesmo. Em relação ao livro em si, Tõrãmü, nesse movimento de 
ouvir as histórias de seu pai, registrá-las por escrito em desana, traduzi-las/
reescrevê-las em português, organizá-las em um livro e publicá-las, realizou 
um imenso trabalho de tradução, adaptação e reescrita. 

Primeiramente, atuou na escrita de um mito contado oralmente, estan-
do sujeito a todos os empobrecimentos causados pela escrita, como bem pon-
tuado por Rama (2008). A posterior tradução/reescrita em português passa 
pelo típico atravessamento de qualquer tradução: a impossibilidade de adaptar 
certos termos a outro contexto cultural, embora estejamos todos dentro de 
um mesmo país. Nesta obra, vemos uma mistura de estratégias de tradução 
especialmente para lidar com o léxico, por vezes incluindo o termo em desana 
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seguido de uma tradução ao português no próprio texto, por vezes usando no-
tas de rodapé, principalmente quando se trata de nomes de animais e plantas. 
As notas, presumo, foram realizadas por Berta Ribeiro e outros antropólogos 
posteriormente envolvidos no projeto, visto que a maioria das explicações des-
ta ordem são feitas com os nomes científicos dos animais e plantas, algo evi-
dentemente direcionado a um público culto não indígena.

Outro ponto interessante, que ocorre também em muitas outras obras 
escritas e elaboradas por indígenas, é o uso de desenhos para ilustrar os mitos 
apresentados no livro, principalmente o de criação do mundo. Esta é outra for-
ma de tradução utilizada na obra, a tentativa de “expressar, por meio de uma 
linguagem gráfica descritiva, uma tradição oral profundamente arraigada no 
consciente coletivo” (RIBEIRO, 2020, p. 2), de modo a exprimir ideias abstra-
tas em imagens. Os desenhos, ademais, vêm sempre acompanhados de textos 
explicativos, considerando que o/a leitor/a seria alguém não Desana, que não 
comunga do mesmo conhecimento de mundo deles.

Por fim, é interessante observar que há estratégias narrativas operando 
dentro da obra. Por exemplo, observamos em vários momentos retomadas na 
história, anunciações (dizer que depois mais será contado sobre aquela “perso-
nagem”, para utilizar o léxico literário) e explicações dos mitos após contá-los. 
Para exemplificar as retomadas, podemos percebê-las neste trecho do mito de 
criação, chamado “Como saíram para a superfície da terra”:

Como foi dito no começo, a humanidade estava dentro das riquezas, den-
tro dos adornos, como a galinha está dentro do ovo. Quando a galinha 
sai; ela deixa a casca. Pois, a mesma coisa aconteceu com eles! Já vimos 
que a humanidade foi se transformando de maloca em maloca. Sabemos 
que eles estavam crescendo e que eles saíram de dentro das riquezas, 
como o pintinho saiu do ovo. Por isso, as riquezas são deles, porque eles 
cresceram nelas. (PÃRÕKUMU; KEHÍRI, 1995, p. 39, grifos meus).

Notamos, aqui, diferentes expressões que retomam outros momentos da 
narrativa e fazem essas ligações metalinguísticas. Observamos, também, expli-
cações dos mitos, especialmente os outros que não o de criação. Por exemplo, 
há a “Explicação dos três mitos de Buhtari Gõãmü” (p. 146) após a narração 
desses três mitos. O mesmo ocorre após o mito de origem da noite (p. 86), 
da origem da mandioca (p. 160), de Ãgãmahsãpu (p. 192) e de Ñamakuru (p. 
256). Continuando a análise do signo da transformação, passemos, então, à 
análise desse termo dentro dos mitos, especialmente do mito de criação.
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2.2 A transformação nos mitos dos Desana

O signo da transformação, dentro dos mitos, aparece de variadas for-
mas. Ora por meio da Canoa da Transformação na qual embarca a humani-
dade após sua formação, até sua posterior maturação, passando também pelas 
malocas da transformação, ora pela transmutação em animal que vários hu-
manos realizam. Este último, diretamente relacionado com a concepção de 
xamanismo compartilhada pela maioria dos antropólogos. Vejamos exemplos 
disso dentro da obra.

Começando pelo mito da criação, é interessante observar que o mundo 
é criado, na visão dos Desana, por uma mulher, Yebá Buró, a “Avó do mundo” 
ou “Avó da terra”. Esse fato chama a atenção, pois esse fenômeno é bastante 
raro nas cosmogonias em geral, mas, como aponta Sá (2012, p. 275), “talvez 
não seja por acaso que um dos poucos exemplos desse fenômeno tivesse apa-
recido justamente numa cosmogonia do Alto Rio Negro, região em que a ideia 
(ou o medo) do poder feminino é tão difundida”. Surgida por si mesma, em 
um espaço onde havia seis coisas misteriosas, símbolos importantíssimos da 
cultura desana –“um banco de quartzo branco, uma forquilha para segurar o 
cigarro, uma cuia de ipadu, o suporte desta cuia de ipadu, uma cuia de farinha 
de tapioca e o suporte desta cuia” (PÃRÕKUMU; KEHÍRI, 1995, p. 19) –, ela 
em seguida cria os Avôs do Mundo a partir do ipadu mascado. Como os Avôs, 
ou Trovões, não realizaram seu pedido de criar a humanidade, ela resolve criar 
outro ser que seguisse suas ordens, e por meio do seu pensamento surge Yebá 
Gõãmü, o Demiurgo da Terra (ou do Mundo) ou Bisneto do Mundo. Ele é 
quem de fato realiza os desejos da Bisavó do Mundo e cria a humanidade. 

Começa cortando e dividindo o espaço da Maloca do Universo em ca-
madas, andares ou graus sobrepostos. Posteriormente, cria a humanidade a 
partir de elementos considerados riquezas na cultura desana, uma visão bas-
tante bonita da humanidade. Ocorre o seguinte:

Dito isto, desceu [um Trovão] ao seu quarto, pegou um pari usado como 
defesa do quarto de chefe e voltou para perto do Bisneto do Mundo. 
Estendeu então o pari no chão e, com a mão, apertou a sua barriga. 
Saíram-lhe então pela boca as diversas riquezas que caíram sobre o 
pari. Eram acangataras e outros enfeites de penas, colares com pedra 
de quartzo, colares de dentes de onça, placas peitorais, forquilhas para 
segurar o cigarro. Ele fez isto na vista do Bisneto do Mundo. Quando 
acabou de despejar tudo, o Trovão disse:
– “Eis as riquezas, meu Bisneto! Quando voltar lá, você faça assim 
mesmo!” 
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E ensinou-lhe os ritos que deveria realizar.
No mesmo instante, todas as riquezas se transformaram em gente. Eram 
homens e mulheres que encheram a maloca do terceiro Trovão. Deram 
uma volta dentro da maloca e tornaram a transformar-se em rique-
zas. Essas riquezas viriam a ser a futura humanidade. (PÃRÕKUMU; 
KEHÍRI, 1995, p. 28).

Depois, o Bisneto do Mundo levantou-se num grande lago chamado 
Diáahpikõdihtaru, Lago de Leite, no qual o Trovão desceu na forma de uma 
jiboia gigantesca. “A cabeça da cobra se parecia com a proa de uma lancha. 
Para eles, parecia um grande navio a vapor que se chama Pamürigahsiru, isto é, 
‘Canoa da Futura Humanidade’ ou ‘Canoa de Transformação’” (p. 29). Ambos 
eram chefes dessa grande Canoa da Transformação, onde levavam as riquezas. 
Subiram pelo lado esquerdo do lago criando as Malocas da Transformação. 
Ao chegar em cada uma delas, encostavam, saíam da embarcação levando 
as riquezas e faziam suas cerimônias (p. 30). Ao todo, salvo engano, são 56 
Malocas pelas quais a humanidade vai passando e se transformando, evoluin-
do e chegando mais perto de estar já bem formada. Esse processo não é linear, 
de modo que há vários momentos de idas e vindas entre as Malocas. Por exem-
plo, as mulheres, que começavam a menstruar, são deixadas na 40ª Maloca, 
que se chama Diáwerapagawi’i, a·”Maloca da Tapioca Grande” (p. 36). De lá, 
seguem viagem apenas os homens e, após chegarem na 52ª Maloca, voltam 
à 40ª Maloca, buscam as mulheres e sobem com elas até a 43ª Maloca, a dos 
Piolhos, onde cortam os cabelos delas.

Deixando de lado outras interessantes questões do mito de criação, que-
ro analisar um pouco mais a importância da transformação no processo de 
criação da humanidade e como isso é muito diferente da nossa visão ocidental. 
Primeiramente, a humanidade é criada a partir de riquezas, o que já indica 
uma visão positivada dos seres humanos. Ademais, a própria Canoa na qual as 
riquezas-humanidade são transportadas chama-se Canoa da Transformação, 
e é no processo de passar por todas as Malocas que a humanidade cresce e 
evolui. A Maloca é um espaço sagrado extremamente importante na cultura 
dos povos indígenas do Alto Rio Negro, como atestado por Sá (2012). Segundo 
Menendez (2014), elas constituem “um elemento simbólico central na mito-
logia e concepção de mundo dessas populações” (MENENDEZ, 2014, p. 137), 
bem como um local onde se praticavam os rituais, espaço religioso de ligação 
entre a humanidade e as divindades. Desse modo, é representativo que a hu-
manidade, ao longo de sua evolução, passe por diferentes Malocas e que estar 
nesses espaços seja algo transformador, em vários sentidos.



472

Ainda em relação a esse processo evolutivo, Berta Ribeiro (1980, p. 39) 
faz uma analogia entre a maturação da humanidade dentro do mito e a dos 
fetos: “Ambos se desenvolvem em ambiente aquoso – a ontogênese e a filogê-
nese – e as várias fases dessa evolução são assinaladas pela passagem da hu-
manidade por ‘casas transformadoras’”. Em paralelo a isso, Sá (2012) aponta 
outra relação interessante entre a auto-criação de Yeba Buró e os objetos que 
permitem que isso ocorra, já apontados acima. Segundo ela, “esses objetos es-
tão no centro da vida desana: o quartzo branco, usado pelo pajé durante os 
rituais, é um indicador do poder xamânico; a coca (ipadu) e o tabaco também 
são importantes ferramentas nos rituais do pajé; e a tapioca é seu alimento 
principal” (SÁ, 2012, p. 275). O nascimento de Yeba Buró é, para Sá (2012), 
uma definição filosófica da “desanidade”: “o primeiro desana só pode existir 
quando estiverem no mundo os objetos que definem a vida desana” (SÁ, 2012, 
p. 275). Essas duas relações traçadas pelas teóricas demonstram como a visão 
de mundo desana atrela o ser humano, o tornar-se humano, à sua cultura e ao 
processo transformador que ocorre para isso.

Importante ressaltar, também, que a palavra “evolução” é utilizada aqui 
não como um processo linear e teleológico, mas sim, na falta de termo melhor, 
como o processo que leva um ser de um ponto a outro, com as mudanças 
e melhoramentos que ocorrem no meio do caminho. O foco seria, portanto, 
mais no processo do que no resultado final. Minha insistência no termo trans-
formação vem, também, do paralelo que pode ser traçado entre esse termo 
e o xamanismo, posto que este é um tipo de transformação por excelência. 
Já discuti como a escrita, para o povo Bakairi, seria uma forma de assumir 
a perspectiva do branco e tornar-se branco. Muitos povos, ademais, veem o 
xamã como a figura que assume diferentes perspectivas (VILAÇA, 2000), es-
pecialmente de humanos e animais, e com frequência os desenhos feitos na 
pele, o uso de roupas feitas de peles de animais ou máscaras são o que permite 
que o xamã faça essa transformação. Para os Desana, segundo Vilaça (2000, 
p. 61), é “o uso de peles, máscaras e outros ‘disfarces’ […] o que caracteriza os 
animais como tais, possibilitando também a transformação dos xamãs em ani-
mais”. Nessa visão, as fronteiras entre humanos e animais, entre o homem e a 
natureza, são muito mais tênues do que na nossa concepção binária ocidental. 

Isso tudo interessa para pensar a obra, pois há diversas passagens em 
que humanos se transformam em animais e vice-versa, conversando e se rela-
cionando sem que haja fronteiras entre eles. Não parece haver, dentro da obra, 
essa figura do xamã especificamente como a pessoa que consegue transitar en-
tre mundos, até porque estamos dentro do reino dos mitos e as “personagens” 
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ali presentes, como o Bisneto do Mundo, não necessariamente são humanos 
como nós. O principal exemplo dentro da obra dessa transformação de um 
humano em um animal por meio do uso de peles é na quarta parte sobre a 
origem do mundo e da humanidade, chamada “As andanças pelo mundo de 
Umukomahsü Boreka”. Ele, o chefe dos Desana, junto aos próprios Desana, 
construiu uma Maloca no rio Macucu. Aos poucos, eles foram se multiplican-
do e enchendo a Maloca. Portanto, Boreka resolveu ensinar e distribuir seus 
poderes entre eles. Começou repartindo com eles o paricá, que tinha o po-
der de fazer um homem virar onça. Aqui já vemos como o transformar-se em 
animal está atrelado ao uso de uma planta culturalmente importante para os 
Desana. Boreka, então, tirou fibras de tucum da Maloca do Universo, as quais, 
juntamente com um espinho do pé de tucum, permitiriam que eles tecessem as 
peles de onça. Cada um fez a pele como queria e cada pele lhe deu um nome, 
levado até hoje pelos seus descendentes. O interessante é como deveriam usar 
essas peles:

E mostrou-lhes a maneira de vesti-las. A pele não foi envergada como 
camisa. Bastava tocá-la e ela entrava dentro da pessoa. O primeiro a 
vestir a sua pele foi Boreka, o chefe supremo dos Desana. Sua barriga 
ficou nas costas da onça e suas próprias costas na barriga da mesma. 
A cabeça ficou sendo a cabeça da própria onça. Suas pernas ficaram 
sendo as pernas traseiras da onça. A pele não era muito grande. Na ver-
dade, era como um fino algodão. Ao penetrar nelas é que aumentou 
de tamanho. Entrando nelas, doía muito, porque tinham que virar o 
corpo ao contrário. Ao gritarem de dor, já não gritavam mais como gen-
te. Rugiam como onça. Finda sua transformação, eles experimentaram 
rugir. (PÃRÕKUMU; KEHÍRI, 1995, p. 47).

Embora um processo doloroso, esse vestir a pele e transformar-se em 
onça foi uma parte importante de sua formação enquanto desana. A obra traz, 
também, desenhos que ilustram essa situação. A primeira encontra-se no ro-
dapé após essa quarta parte do mito de criação e a segunda encontra-se mais 
à frente no livro, depois do Mito de origem da mandioca, quando há diversas 
ilustrações de outros momentos da narrativa. 
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Figura 1 – Ilustração dos Desana usando peles de onça 

 
Fonte: PÃRÕKUMU, KEHÍRI, 1995, p. 165.

Figura 2 – Homens transformados em onça 

Interessante notar que, na Figura 2, podemos ver os homens dentro, e 
no exterior as onças, com seus braços e pernas fundidos nas patas do animal. 
Esse detalhe não é visível na Figura 1, talvez pelo tamanho menor do dese-
nho, que não permitia tanto detalhamento. Nas figuras, percebe-se que cada 
onça tem, também, uma aparência diferente, o que lhes conferia características 
diferentes, como já comentado. Ademais, na Figura 2, bem como em vários 
desenhos na obra, há uma legenda para a imagem, motivada, segundo Ribeiro 
(2020), pela compreensão dos autores de que seu leitor provavelmente seria 
não indígena ou não desana, de modo que teria mais dificuldade de decifrar e 
entender os desenhos. 

Por outro lado, há vários momentos de Antes o mundo não existia em 
que humanos se transformam em animais sem necessariamente vestir suas 
peles ou fazer algum tipo de ritual. Por vezes, simplesmente percebem que 
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tornar-se um animal é algo vantajoso ou útil e o fazem. Vejamos alguns deles, 
visto que tais ocorrências são corriqueiras dentro do livro. No segundo dos 
três cataclismos do “Mito dos três cataclismos”, chamado “Nügüye e o segundo 
cataclismo de fogo”, há uma transformação que ocorre de forma simples. Nele, 
após levar os filhos de Abe, o Sol, para a mata e provocar uma queimada que 
os consume, Nügüye deixa o seu afilhado e transforma-se em um grande ga-
vião e volta voando para a maloca de Abe. Não há mais explicações de como a 
mudança de corpo acontece, indicando que esse processo talvez fosse, de fato, 
simples e natural, embora não sejam todas as pessoas dos mitos que realizam 
essas modificações no corpo. Há, também, uma ilustração desse momento, 
igualmente com uma legenda explicativa:

Figura 3 – Nügüye transformado em gavião 

 
Fonte: PÃRÕKUMU, KEHÍRI, 1995, p. 238.

As outras três situações que gostaria de citar são relativas aos “Três mi-
tos sobre Buhtari Gõãmü, o demiurgo indolente”. No segundo mito, Buhtari 
está tentando encontrar uma mulher que viu através do seu espelho, dona de 
um belo rosto. Resolve, então, buscá-la em uma árvore cheia de cipós que ha-
via por perto. “Transformando-se em carapanã, ele foi experimentar chupar 
no cipó, fio por fio. Primeiro, foi chupando os fios de cima, mas não achou 
ninguém. Entrou então mais para dentro, e foi aí que ele a encontrou: ela era 
mulher de cipó” (PÃRÕKUMU; KEHÍRI, 1995, p. 120, grifo meu). Sua trans-
formação em um carapanã ocorre também de forma simples e corriqueira. 
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Mais adiante no segundo mito, após sua esposa do cipó ter sido sequestrada 
por Uwawá, Buhtari está apanhando formigas, atividade que apreciava muito 
realizar com sua esposa. Nessa passagem, um tanto longa, a transformação de 
um gavião em menino ocorre de forma mais sutil dentro da narrativa, diferen-
te dos outros momentos em que se afirma “tal pessoa transformou-se em tal 
animal”. 

Aí chegaram, voando baixinho para pegar também formigas, os gaviões 
de rabo comprido, que se chamam Tesoura Grande. A um certo ponto, 
Buhtari Gõãmü ficou aborrecido, pensando: 

– “Se eu estivesse com a minha esposa eu não deixaria estas formigas 
para você. Vocês as estão comendo porque a minha esposa desapareceu”.

Pensando nisso, ele ficou ainda mais aborrecido. Pegou então um peda-
ço de pau e o jogou contra um gavião que voava baixinho. Ele o acertou 
bem nas asas. O gavião caiu no chão, meio morto. Buhtari Gõãmü pen-
sou então consigo mesmo:

– “Bem feito para você! Por que você veio comer as minhas formigas 
que eu não lhe deixaria se eu estivesse com a minha mulher?”

O gavião estava se mexendo no chão, não conseguindo mais voar. 
Buhtari Gõãmü não reparou mais nele. O esqueceu. Pouco tempo de-
pois, chegou um rapaz que perguntou o que ele estava fazendo. Buhtari 
Gõãmã respondeu que estava apanhando formigas. O rapaz perguntou-
-lhe quantas é que tinha apanhado. Buhtari Gõãmü respondeu que es-
tava apanhando pouco: o resto voava para cima. Ouvindo isto, o rapaz 
aproximou-se para ver o formigueiro. Depois de muitas conversas, ele 
perguntou: 

– “Por que você fez isto para mim? Você quebrou o meu braço”. 
(PÃRÕKUMU; KEHÍRI, 1995, p. 124).

Após essa frase, descreve-se que Buhtari ficou assustado com a pergunta, 
mas em seguida pede desculpas e explica que estava aborrecido pelo sequestro 
de sua esposa. O espanto, no entanto, não parece ser pela transformação de 
gavião em menino, indicando que tal situação é, de fato, corriqueira naquele 
mundo. Para encerrar os trechos de transmutação de humanos em animais, 
no terceiro mito de Buhtari Goãmü, ele usa a força de trabalho de passarinhos 
que se transformam em humanos, o que, na mente ocidental, lembra a clássica 
cena do desenho da Branca de Neve em que ela chama os animais da flores-
ta para ajudá-la a arrumar a casa dos Sete Anões. Comparações esdrúxulas à 
parte, eis o trecho: 
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Depois disso, Buhtari Gõãmü foi roçar. Quando terminou de roçar, ele 
foi derrubar. Antes de começar a derrubada, ele convidou os passari-
nhos mais bonitos do mundo a vir ajudá-lo a derrubar a roça. Para fazer 
esse trabalho, todos eles assumiram forma humana. Quando Buhtari 
Gõãmü regressava para a sua casa, eles voltavam a ser passarinhos, e 
isso, eles faziam todos os dias. (PÃRÕKUMU; KEHÍRI, 1995, p. 139).

Vê-se, desse modo, que tais transformações podem ser úteis em todos 
os sentidos, e que inclusive seres que “vivem” seu dia a dia como animais po-
dem transformar-se em humanos e vice-versa, demonstrando uma integração 
muito grande entre humanidade e natureza, de forma que ser humano ou ser 
animal parece ser mais uma aparência externa do que uma limitação biológica. 
Essa relação muito próxima é descrita por Menendez (2014, p. 143): “Entre 
os povos do Alto Rio Negro, o espaço geográfico e a cosmogonia são indis-
sociáveis. Na concepção desses povos, os rios e cachoeiras foram navegados 
pelos heróis culturais e a humanidade foi criada dentro das águas dos diversos 
rios da região”. A proximidade é, portanto, mais do que uma mera postura 
ambientalista, sendo uma parte central de sua cultura e cosmovisão, de modo 
que ser animal ou ser humano, em determinado momento, pode ser uma mera 
questão de escolha, não causando espanto quando essas mudanças ocorrem. 

Os mitos desana comentados até aqui, como na conceituação de 
Perrone-Moisés (2006), são reflexões a respeito da realidade, 

[…] um modo de pensar a sociedade em outros termos, de pensar 
acerca dela, explorando possibilidades alternativas. O importante, nes-
sa perspectiva, é que os mitos são experiências do pensamento sobre o 
cosmo e a condição humana, em todos os seus aspectos. Tanto podem 
explicar por que as coisas são como são como explorar o que poderiam 
ter sido. (PERRONE-MOISÉS, 2006, s.p.).

Logo, não é que todos os Desana de fato detenham um “poder” de se 
transformarem em animais, situação normalmente possível apenas aos pró-
prios xamãs, mas podemos interpretar que demonstra uma flexibilidade e 
mutabilidade muito interessantes. Ao mesmo tempo em que buscam manter 
as tradições, frequentemente ressaltadas dentro do livro quase como em uma 
explicação para nós leitores não Desana, parece haver espaço para mudanças, 
reinvenções e que esse tornar-se humano é um processo essencialmente trans-
formador, além de que nós humanos não estamos tão distantes e isolados da 
natureza como comumente nós ocidentais pensamos.
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Comentários finais

Começar e encerrar este artigo com Ángel Rama torna-se imperativo 
uma vez que o crítico uruguaio foi preciso e pioneiro em reconhecer o imen-
so valor literário que há em Antes o mundo não existia. Por um lado, é sua 
obrigação, mas como sabemos que não é um gesto tão comum entre críticos 
literários brancos, é algo louvável que ele tenha percebido como é importante 
que tenhamos um relato atual (na época em que falava) de um povo indígena. 
Não apenas como informe antropológico, mas enquanto produção artística, 
que foge dos dois estereótipos que recaem sobre os indígenas: estudados por 
antropólogos ou relegados à época pré-colombiana, termo caro aos estudiosos 
hispano-americanos.

Ao longo deste artigo, insisti muito no termo “transformação”, posto que 
foi uma das questões que mais ressoou em mim ao longo da leitura. Logo, rela-
cionei esse signo com o processo de escrita da obra, que passou por diferentes 
tipos de tradução, adaptação e reescrita, e com os mitos em si, principalmente 
nos momentos em que humanos se transformam em animais e interagem com 
eles com naturalidade. Outra menção foi ao xamanismo, a transformação por 
excelência, normalmente focada na figura do xamã, pessoa detentora da possi-
bilidade de transitar entre os mundos. Nos mitos da obra, por outro lado, essa 
“capacidade” é mais comum e várias pessoas e animais diferentes conseguem 
se mover dessa forma.

A obra em questão é rica em conteúdo, forma e narrativa, o que permite 
uma miríade de interpretações e abordagens possíveis. A realizada aqui é ape-
nas uma das possíveis, e buscou uma breve compilação dos momentos do livro 
em que há transformações, em seus mais variados sentidos. Apenas para citar 
dois exemplos de outras questões interessantes a serem analisadas, posso men-
cionar a visão que se apresenta sobre os brancos e os padres no mito de criação 
e a interferência de questões reais dentro dos mitos, como quando mencionam 
o Serviço de Proteção aos Índios (p. 62), observando como realidade e mito se 
entrecruzam na obra.
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Não foi aqui

Marcelo Martins Silva

Não foi assim que chegamos – 
        não foi aqui que chegamos,
uma garrafa, uma carta.
Também não foi pouco o Mar atravessado;
A voz salgada de deus,
A voz sagrada do sal.

Não foi uma garrafa, nem a língua dos bichos;
Foi o senhor da guerra – metal contra a carne, 
anunciava a chegada a essa terra;
prisão, margem – futuro & passado.
Terra de comer miséria, estrangeira
Onde fizeram morada os ossos. 

Aqui bem longe, onde do esquecimento fiz memória.
Aqui bem longe, onde mãos foram guelras e chaves,
onde são braços, onde são guerras e
um jardim: O limoeiro no pátio, seco, 
quase sem fruto, à espera.

O Mar por dentro é grande,
e de tão grande virou mundo
e bate agora à porta da casa.
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Estamos juntos!

Rita de Cássia dos Santos Camisolão

Olá! Passei muito tempo tentando encontrar um jeito de começar essa 
carta, já que nunca nos vimos. Tive receio de ser invasiva, de me referir a ti 
de um jeito que soasse agressivo, com uma intimidade que inicialmente pa-
recesse não existir. Depois lembrei algumas escritoras negras que li e que di-
zem da nossa intimidade, do tanto de comum que temos. Conheces Conceição 
Evaristo? É uma escritora mineira, negra, que tem escrito muito sobre nossa 
gente. A minha, a tua, a dela. Essa gente negra, de periferia, que ainda enfrenta 
as consequências de um passado de escravização e um presente dolorido de 
um racismo atroz, multifacetado, que não nos dá descanso. Fala também de 
nossa humanidade, fortaleza, resistência e ancestralidade com uma poesia e 
delicadeza que emociona. Disse ela assim, “De muitas histórias já sei, pois vie-
ram das entranhas do meu povo. O que está guardado em minha gente, em mim 
dorme um sono leve”. Ao recordar esse trecho, certa de tudo que nos conecta, 
me encorajei a te escrever para contar um pouco de mim, de minha família, 
de minha trajetória de estudante e extensionista aqui na UFRGS. Afinal, estou 
pronta para te receber aqui e compartilhar contigo o que já aprendi. 

Assim, conversando contigo, vou também falando com meus botões, 
puxando de um baú de memórias textos antigos, que colo nesta carta, como 
se fosse um mural. Meus textos vão se encontrando com outros, de estudantes 
que encontrei na caminhada, de docentes negros aqui da UFRGS, de teóricos 
que li, de reflexões sobre atividades de extensão que eu mesma propus ou con-
duzi. Logo mais vou falar disso, de meu trabalho que se inspira e espelha tanto 
nos textos da Conceição Evaristo.

Minha vida na UFRGS já tem 37 anos. Ingressei no Curso de Letras 
em 1984, 24 anos antes da aprovação das cotas. Naquele tempo, éramos mui-
to poucos. Contávamos nos dedos os colegas negros, incluindo os estudantes 
africanos. Embora as políticas de ingresso no ensino superior tenham modi-
ficado esse quadro significativamente, minhas memórias não são muito dife-
rentes do que se vê ainda hoje na Universidade. Eu via muito pouco de mim e 
dos meus no currículo do curso, não tinha experiências de leitura, de utiliza-
ção de bibliotecas, de domínio de língua estrangeira e outros capitais culturais 
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enquanto graduanda. Buscava meus iguais no curso e na Universidade, me 
juntava aos africanos que aqui estudavam a partir de uma cooperação inter-
nacional, uns apoiando os outros, vivendo o sentido de comunidade que nos 
fortalecia e estimulava a não desistir diante 
de qualquer dificuldade que a vida acadêmi-
ca apresentasse. A formatura de qualquer um 
de nós nos comovia como se fosse a nossa 
própria. E era!

A conclusão do curso, não sem muito 
esforço, foi muito importante. Como a gran-
de parte dos cotistas e não cotistas negros de 
hoje, componho a primeira geração de uni-
versitários de minha família.

Finalizado o curso, ingressei na do-
cência na educação básica onde trabalhei 
por quatro anos. Depois disso, retornei à 
Universidade como servidora técnico-admi-
nistrativa, fiz um curso de especialização em 
Projetos Sociais, me encontrei com a exten-
são universitária e, há um ano (2020), con-
cluí o mestrado em Educação. Veja só quan-
to tempo levei da graduação até o mestrado! 
Estranho? Não. Nossos tempos costumam 
ser mais longos nesse processo de formação, 
principalmente antes de políticas públicas 
que nos dessem condições de acesso ao en-
sino superior. 

Talvez exatamente por ter ciência 
disso e do quanto enfrentamos dificuldades 
na academia, experimentando cotidiana-
mente uma sensação de desencaixe, desde 
a aprovação das cotas na UFRGS, propus 
em meu trabalho junto ao Departamento de 
Educação e Desenvolvimento Social – DEDS 
inúmeras ações de extensão que contribuís-
sem para que os estudantes cotistas que aqui 
chegassem tivessem um espaço de encon-
tro e escuta, onde pudessem se encontrar. 
Simplesmente. 
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E, nesses espaços de afeto e de produção de conhecimento, aprendi mui-
to de mim mesma e ampliei as lentes com as quais via a própria Universidade. 
Somadas a isto, minha atuação profissional engajada com a luta antirracista e 
a vontade de contribuir com mudanças estruturais na instituição, um tempo 
depois, me estimularam a pesquisar exatamente a existência ou não de acolhi-
mento a estudantes negros na UFRGS, bem como a diferença no sentido do 
acolher a depender do ator ou espaço que promovesse esse acolhimento. 

Assim dei sequência à minha formação acadêmica. Daqui a alguns anos 
acredito que também vais ficar tentado a seguir adiante nos estudos, virar mes-
tre. Quem sabe doutor! Doutor mesmo, com certificado e tudo. Não um jeito 
de dizer como no caso dos médicos. 

Em meu mestrado em Educação na própria UFRGS, tracei uma bre-
ve cartografia de ações de acolhimento na Universidade, sempre de olho nos 
links entre cartografia e escrevivência. Talvez os termos que eu esteja utilizando 
soem estranhos para ti agora. Cartografar vai muito além de mapear, relacionar 
atos e fatos. De uma forma mais simples, podemos pensar a cartografia como 
uma caminhada atenta ao percurso, aos encontros, às ocorrências na estrada. 
Essa atenção não é vazia. Significa pistas para que o caminhante entrave uma 
conversa, reestabeleça a rota, faça planos, se insira num grupo, viva uma expe-
riência intensa, complexa, renovadora, sem distanciamento nem neutralidade. 
E aprenda muito com ela. Como se diz, é vivendo que se aprende. O trabalho 
do cartógrafo deve ser orientado no sentido do fazer-saber ao saber-fazer. De 
certo modo, isso é o que tenho feito durante todo o meu percurso profissional 
no DEDS, no que se refere a essas ações de acolhimento, e que quis entender 
melhor no mestrado.

A cartografia de minha pesquisa pousou em três espaços: nos relató-
rios anuais da Coordenadoria de Ações Afirmativas (CAF), num projeto muito 
interessante de estudantes, Bixos Negrxs (hoje chama-se Coletivo Kaabo) e no 
DEDS/NEAB UFRGS, espaço onde eu atuo de forma contínua. Destaco que 
DEDS e NEAB são espaços distintos. No âmbito de minha pesquisa e desse 
texto juntei os dois, considerando minha atuação simultânea, no período em 
que fui coordenadora adjunta do Núcleo (2014-2018). Tanta coisa eu poderia 
te contar! Mas o tempo é curto e não quero te cansar. Então vou te falar exclu-
sivamente da reflexão que fiz dos projetos em que participei mais ativa e inten-
samente. Tu deves estar te perguntando afinal o que é essa tal de escrevivência 
e de que acolhimento eu estou falando repetidamente. Já te explico.

Quem criou o termo escrevivência foi a própria Conceição Evaristo, a 
escritora lá de cima. Observa que a palavra pode ser desmembrada em três 
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– ESCREVER, VER e VIVER. Escreviver é 
então fazer uma escrita marcada por nossa 
história e identidade. É nos inscrever em de-
terminado espaço. 

A escrevivência marcada na produção 
literária de Evaristo por sua identidade racial, 
social e de gênero, adota outros contornos na 
Universidade. E não é nada fácil nem simples. 
Vamos aos poucos, das margens para o cen-
tro, abrindo espaço. A produção de conheci-
mento a partir da presença negra, assumindo 
voz e temáticas negras, desde a perspectiva de 
sujeito, abre caminho para que a Universidade se modifique ao absorver os 
conhecimentos, trajetórias de vida, visões de mundo, vivências e referenciais 
teóricos até então bastante distantes desse espaço. 

A escrevivência que se insere em meu percurso enquanto extensionista 
e pesquisadora se manifesta num outro tipo de escrita. Não se trata da escrita 
literária, mas da escrita de um corpo feminino negro, na construção da agen-
da de ações institucionais para a consolidação das Ações Afirmativas (AA) na 
UFRGS. Essa agenda se constitui em inúmeras ações de extensão, desde aque-
las que impulsionam o ingresso no ensino superior (graduação e pós-gradua-
ção) até aquelas que destacam referências negras em campos distintos (acade-
mia, política, cultura, arte, clubes sociais…), de modo a compor um ambiente 
acolhedor aos que chegam.

Imagino que estejas querendo saber por que esse acolhimento é impor-
tante e enfim o que ele significa. 

Como a Universidade até bem pouco tempo recebia um percentual 
muito pequeno de estudantes negros e praticamente nenhum indígena, essa 
presença não tinha relevância, não merecia qualquer atenção. Quando a po-
lítica de cotas foi aprovada, em meados de 2007, imediatamente houve uma 
preocupação de como receber esses novos estudantes, tão diferentes de quase 
todos que ocupavam esse espaço. Receber/recepcionar foi o sentido que aco-
lher assumiu inicialmente pela instituição, que se sentia com essa responsabi-
lidade. Afinal, quando alguém chega a nossa casa, temos que receber bem. E 
foi com essa concepção que o acolhimento começou por aqui. Como se esse 
espaço tivesse um dono que não somos nós!! Só que não foi bem assim que a 
banda tocou!
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Os negros em movimento na academia (técnicos, docentes e, sobretudo, 
estudantes) tomaram também para si essa responsabilidade e passaram a rea-
lizar ações de acolhimento a seus iguais, tecendo uma ambiência e um espaço 
mais seguro, prazeroso e conectivo. Na perspectiva desses sujeitos, o sentido 
de acolhimento extrapola a formalidade da recepção. Agrega componentes es-
pirituais, afetivos, culturais, na inteireza daquele que chegou antes, que é teu 
igual, te escuta, canta contigo, traz para a roda outra ginga que enriquece, mul-
tiplica o jeito de ensinar, de aprender, de produzir conhecimento. E te diz: “a 
casa é nossa”! Corpo-cor, corpo-voz, corpo-vez. Desse modo, ressignificam 
esse território acadêmico para si e para os seus, proporcionando-lhes uma vi-
vência mais plena. Como Movimento Negro na academia, honram os que vie-
ram antes e seguem na luta. 

Essa concepção de acolhimento esti-
mula a escrevivência negra na Universidade, 
uma vez que abre espaço para que os saberes 
negros, suas formas de ensinar e aprender, 
suas visões de mundo, sua estética, valores e 
crenças, pautas urgentes de vida, sejam parte 
real desse território. Assumindo a condição 
de sujeitos, se inscrevem com tinta indelével, 
em corpo, texto e política, na primeira pessoa 
do plural, nesse território.

Conseguiste entender um pouco des-
ses conceitos? Foram parte da base da minha 
investigação no mestrado e me ajudaram a 
compreender o sentido das ações em que me 
engajei. Vou então avançar no que achei importante para essa primeira carta. 
É bom que ao chegar já conheças alguns espaços e experiências que tenham a 
ver contigo, independentemente do curso que farás. E saibas que tua bagagem 
é muito válida aqui.

Vamos lá! Fiz parte dessa escrevivência, desde o espaço de meu trabalho 
no DEDS e através do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Indígenas e Africanos 
(NEAB-UFRGS). Grave essas siglas! Aí vais encontrar várias referências para 
tua trajetória acadêmica. 

As atividades que propus ou contribui para conceber e realizar integram 
um conjunto de ações de acolhimento que se vinculam diretamente com o 
empoderamento dos sujeitos negros e com essa inscrição negra no território 
acadêmico. Por isso baseiam-se muito em elementos apontados por autoras 
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negras como Sobonfu Somé e bell hooks, a primeira professora e escritora afri-
cana, nascida em Burquina Faso e, a segunda, professora, teórica feminista, 
artista e ativista social estadunidense.

Cabe dizer que embora minha participação visceral em todas essas 
ações, a adesão à política de Ações Afirmativas, o comprometimento ético com 
a questão da promoção da igualdade racial, assumida pelo DEDS, a identida-
de negra de grande parte dos técnicos que compõem a equipe de trabalho do 
Departamento, favorecem a elaboração de projetos que funcionam como uma 
espécie de resistência e insubordinação (pra lembrar Evaristo!), ainda hoje ne-
cessária a posturas refratárias às cotas raciais e à escrevivência do negro na 
UFRGS. Na proposição dessas ações, há a ruptura com a relação sujeito-obje-
to, ou conhecimentos-saberes, para que se coloquem sujeitos e conhecimentos 
distintos numa relação plana, o que contribui para que a cultura do hóspede/
dono da casa já não faça sentido, tampouco a concepção de que há os que sa-
bem e os que precisam se igualar nesse mesmo saber para serem considerados 
bem-vindos.

A seguir destaco algumas atividades que nasceram da escuta aos estu-
dantes ou da observação de eventos, tensões, questões em aberto no processo 
de convivência intercultural mais intensa desde a adoção das cotas na UFRGS. 
Valorizaram muito a interação dialógica, 
um dos princípios orientadores da exten-
são universitária, visando a ser um ele-
mento de consolidação do pertencimento 
do estudante negro na academia, portanto 
fundamental no acolhimento integral des-
se sujeito. Desse modo, conceber, planejar 
e executar a extensão coloca em diálogo 
o conhecimento acadêmico e o conheci-
mento que está fora da academia, fazendo 
um duplo movimento: intra e extramuros.

Escolhi projetos pelos quais tenho 
muito carinho para te apresentar. Não só 
por isso, mas porque acredito que vão fa-
zer bastante diferença em tua permanên-
cia na Universidade e na finalização do teu curso. Não sou eu quem está di-
zendo, são vozes de estudantes como tu, que soaram alto em meu trabalho que 
afirmam isso. Vais ver logo adiante. 
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Vou começar pelo Conversações Afirmativas! A chegada dos primeiros 
cotistas foi vista com muita alegria por todos aqueles que se empenharam pela 
aprovação das cotas, processo dos mais intensos em nossa UFRGS. Vencer 
batalhas contra o racismo não é uma tarefa fácil, mas foi dando aula de mo-
bilização social, de resistência, de capacidade de construir uma proposta que 
respondesse a anseios antigos, que estudantes e o Movimento Negro, educador 
que é, passaram por essa etapa. Assim, a partir de 2010, numa Universidade 
com outras vozes, cores, linguagens, pensamentos, histórias, formas de ensinar 
e aprender, eu e colegas que estavam na expectativa de ver essa gente junta, 
conversando sobre o mundo que carrega no próprio corpo, articulamos o pri-
meiro Conversações Afirmativas, projeto que se renova ano a ano e que ainda 
hoje é necessário.

A intenção era de colaborar com a consolidação da política de AA atra-
vés do encontro dos próprios estudantes cotistas, seus referenciais afetivos, 
históricos e culturais com a comunidade acadêmica, possibilitando formular 
em conjunto respostas às fragilidades que aos poucos iam sendo descobertas 
por eles e pela própria Universidade. Desse modo as rodas de conversa se su-
cederam, cada uma apresentando uma questão específica como fio condutor 
da dinâmica que incluía a fala, a escuta, uma experiência vivencial como um 
modo de conhecer, valorizar e respeitar um conhecimento e uma experiência 
de vida até então distante da academia. 

Foi, desde sempre, uma construção coletiva, que parte da escuta e da 
observação. Desde o planejamento experimentamos um jeito de fazer que foge 
à norma recorrente na academia. Cada reunião preparatória se constitui num 
ensaio, no qual as conversas iniciais ajudam a escolher o tema, definir o fio 
condutor do bate-papo, buscar parceiros e mediadores, planejar a ambientação 
do espaço e alinhavar um elemento provocador de questões que possam dina-
mizar a conversa. Estes elementos que conformam a roda propriamente dita 
têm configurado o projeto como um espaço potente de articulação, aprendiza-
gem, reflexão e crítica, tanto quanto de acolhimento aos estudantes ingressan-
tes na Universidade a partir da reserva de vagas.

De lá até agora – nem a pandemia de Covid-19 impediu que o 
Conversações acontecesse – variados temas relacionados a povos e culturas in-
dígenas, patrimônio cultural de negros e negras, população LGBT, inclusão de 
pessoas com deficiências no ensino superior, animaram muitas conversas mo-
tivadas pela vontade de abrir espaço ao diálogo no universo acadêmico e pelos 
desafios, avanços e possíveis recuos na implementação da política de AA. Esses 
encontros reuniram mestres de saberes tradicionais, intelectuais indígenas, 
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lideranças negras, especialistas nos temas abor-
dados, gestores da Universidade, acadêmicos, 
interessados em geral, para ouvir e aprender 
uns com os outros.

O Conversações é um espaço no qual 
a gente se encontra mesmo, é uma das portas 
onde nossos mestres entram e ensinam a nós e 
nossos colegas, já que nas salas de aula tradicio-
nais a presença deles como professores, tão pro-
fessores na nossa vida toda, é rara. É um espaço 
que nos fortalece e liberta. A presença deles nos 
dá segurança e no meio da roda cantamos, re-
zamos, dançamos, experimentamos e compartilhamos com os que vêm para 
conversa um pouco de tudo que nos constitui e que está entranhado em nós.

Tu, quando chegares aqui, terás um ambiente diferente daquele de tem-
pos atrás. Não muito tempo atrás. A política de cotas mudou significativa-
mente o perfil da comunidade universitária. Já temos uma Universidade muito 
mais negra, que traz subjetividades, experiências, conhecimentos e estéticas 
distintas, que se anunciam, ocupam o território acadêmico e se impõem coti-
dianamente. E isso fará muita diferença em tua permanência e finalização do 
curso.

Outro projeto que eu gostaria que co-
nhecesses chama-se Semana da África na 
UFRGS. Também se repete ano a ano. Já está 
na 9ª edição. É igualmente construído a mui-
tas mãos. Acho que esse jeito de reunir gentes 
na verdade é uma marca que carrego comigo. 
Cada um com seu saber, com sua experiência, 
com sua vivência, respeitando tempos e con-
cepções de mundo, criam espaços de difusão 
de conhecimento muito potentes. Nesse caso, 
as mãos e mentes de africanos que estudam ou vivem na cidade são fundamen-
tais. Eu, diaspórica, me somo a outros colegas brasileiros, negros ou não, na 
construção desse evento, que é anualmente esperado e que apresenta a dimen-
são de uma grande ação de extensão.

Acontece sempre em torno do dia 25 de maio, em referência às come-
morações do Dia da África, data da fundação da Organização da Unidade 
Africana, e surge em atendimento à demanda dos estudantes africanos, 
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ingressantes na UFRGS através do convênio PEC-G, para abertura de um es-
paço de formação sobre seu continente, também de diálogo entre setores da 
Universidade com esses estudantes, além de produzir e difundir atividades de 
caráter educativo e cultural provenientes de África. Tem sido um espaço po-
tente também para o encontro com imigrantes africanos não acadêmicos, que, 
ao participarem da Semana, sentem-se parte desse espaço e estabelecem rela-
ções mais contínuas com seus pares, fortalecendo-se coletivamente. Alguns 
deles, a partir dessa aproximação e acesso a informações importantes, se tor-
naram alunos da UFRGS.

Na proposição de atividades que são 
ofertadas, temos sempre o cuidado em aten-
der às expectativas do público acadêmico e de 
educação básica, considerando esse um espa-
ço privilegiado de formação sobre questões 
em torno da África que contribuem para o 
desfazimento de preconceitos. Os estudantes 
africanos são protagonistas em todo o pro-
cesso, visíveis enquanto intelectuais, ativistas, 
artistas, empreendedores e pesquisadores. 
Muitos deles apresentam suas pesquisas, con-
duzem mesas de debates e, posteriormente, 
transformam-se em autores da publicação 
anual, resultante do evento, a Revista da 
Semana da África da UFRGS. Podes acessar 
essa publicação desde já no site do DEDS 
(http://www.ufrgs.br/deds/publicacoes/revis-
tas) e conhecer melhor a Semana. Este ano, 
diante da experiência inimaginável que nos 
assola a nível mundial desde 2020, a temáti-
ca da 9ª Semana da África na UFRGS se volta 
para as questões de saúde. A forma como di-
ferentes culturas tradicionais africanas lidam 
com a saúde e a doença e relatos de como al-
guns países africanos têm enfrentado a pan-
demia de Covid-19 são discutidos no evento, em forma totalmente online, o 
que vai nos permitir conversar em tempo real, com profissionais africanos di-
retamente de seus países. 
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É nesta perspectiva de difusão de conhecimento, na abordagem de pau-
tas contemporâneas e nas trocas entre africanos na África e na diáspora que a 
Semana da África faz tradição em nossa Universidade. 

Nossa conversa já vai longa! Antes de encerrar esta carta quero te as-
sinalar uma outra atividade importantíssima, o Edital de Iniciação Científica 
do NEAB-UFRGS. É muito comum que ao ingressar na graduação estudantes 
como nós fiquem bastante envolvidos e preocupados em dar conta das neces-
sidades de ensino e não se aproximem da extensão e da pesquisa. Os motivos 
são muitos! A diferença de rotina da educação básica pública para as exigên-
cias do ensino superior, ser trabalhador (o que diminui o tempo na academia e 
restringe as possibilidades de conhecer esse espaço e as oportunidades que ele 
oferece aos estudantes), a ausência de orientação para a pesquisa e o receio, ou 
mesmo o fato, de que o teu tema de interesse para pesquisa, tua pauta de vida, 
não seja aceita por professores orientadores do teu curso, são alguns desses 
motivos. Foi considerando tudo isso, novamente escutando os estudantes ne-
gros, que nasceu a proposta do Edital. Já foram realizadas duas edições (2017 
e 2019). Vou falar apenas da primeira, para teres uma ideia da proposta, pois, 
na ocasião, eu estava coordenadora adjunta do Núcleo.

A intenção dessa iniciativa foi oferecer orientação e suporte teórico-me-
todológico para a pesquisa preliminar de estudantes, preferencialmente cotis-
tas, visando ao incentivo e à qualificação de pesquisa nas temáticas vinculadas 
aos temas pautados nas ações do NEAB. Fizemos a chamada e os estudantes 
vieram. Mais de 30! Não houve avaliação, nem seleção para participar do pro-
cesso formativo, todos os alunos e intenções foram acolhidos. Para a inscrição, 
o graduando poderia simplesmente apontar um tema ou uma questão como 
ideia de pesquisa, o processo é que o auxiliaria a amadurecer essa questão, re-
formulá-la, alterá-la e avançar, quiçá, para a elaboração de um projeto, dentro 
das possibilidades de cada um, no tempo de duração da iniciação.

Vou te contar um dos momentos mais 
emocionantes que vivi nesse Edital. Após as 
inscrições, realizamos um encontro presen-
cial com cada estudante e uma Comissão de 
três ou quatro educadores entre os 21 que 
compunham a equipe de trabalho. A intenção 
era de uma primeira aproximação, momen-
to de conhecer um pouco mais do percurso 
do estudante, ir além das respostas objetivas 
do formulário, um início de conversa sobre a 
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pesquisa pretendida para auxiliar no 
direcionamento do aluno ao orientador 
mais adequado. Simplesmente. Mas fo-
mos surpreendidos por estudantes de 
mãos trêmulas, voz embargada, mani-
festando admiração por um ou outro 
dos pesquisadores que compunham a 
equipe de trabalho. Alguns dos alunos 
verbalizaram que estar frente a frente 
com docentes negros, “cabeções”, aco-
lhendo-os na pesquisa era o motivo da 
emoção. Tivemos, nesses momentos, a 
noção exata da responsabilidade que 
assumíamos e da relevância dessa ação 
inédita.

Durante o semestre, os estu-
dantes tiveram formações gerais, cujos 
conceitos poderiam ser relevantes para 
a totalidade dos trabalhos e, paralela-
mente, orientações individuais para 
aprofundamento de leitura, discussão 
dos problemas e questões de pesquisa 
e formulação de projetos. A finalização deste processo aconteceu com uma 
Mostra de Iniciação Científica, espaço onde os trabalhos foram discutidos e 
qualificados por sugestões e comentários de colaboradores convidados de ou-
tras instituições. Alguns estudantes, embora em fase de conclusão de curso, 
viviam pela primeira vez a experiência de participação num evento acadêmico 
como pesquisadores em sua trajetória na Universidade. Noutros casos as pro-
postas, já mais robustas do ponto de vista teórico e metodológico se configu-
raram em Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) ou projetos de pesquisa a 
nível de pós-graduação. Alguns dos estudantes de então já são mestres, a partir 
do embrião daquela época. 

E não foram só os estudantes que participaram do Edital que saíram 
ganhando nesse processo. Os resultados positivos foram longe. Aos docentes 
foi fundamental para ampliar a rede que tem se dedicado aos estudos de te-
máticas afro-brasileiras, indígenas e africanas dentro e fora da UFRGS, uma 
vez que o Edital contou também com colaboradores externos, favorecendo re-
pensar práticas pedagógicas e currículo dos cursos, de modo a estabelecer o 
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acolhimento dos estudantes, do ponto de vista epistemológico, de forma mais 
contínua. Quanto à Universidade, os docentes e técnicos envolvidos no edital 
deram um start no reconhecimento da diferença e proporcionaram um acolhi-
mento pessoal e coletivo, valorizando as formas desses estudantes produzirem 
conhecimento, permitindo que suas experiências, vivências e visões de mundo 
andem lado a lado com seus temas de estudo, o que pode redesenhar a for-
ma de fazer ciência na UFRGS. Nesses casos, podemos dizer que a instituição 
cumpre com o seu compromisso ético e social.

Agora me despeço. Com certeza, teremos muitas outras prosas quan-
do estiveres aqui na Universidade. Assim que chegar, procura os teus, irmão. 
Procura os teus, irmã. Como diz a escritora, “Quem arreda a pedra não é aque-
le que sufoca o outro, mas justo aquele que sufocado está”. Estamos juntos!

Um abraço
Rita Camisolão
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Mundos em nosso lugar

Vherá Poty Benites da Silva

Figura 1 – Trilhando os lugares com a vida

 
Fonte: Foto do acervo do autor.

Em relação a lugares, para mim isso está ligado a coisas muito comple-
xas da vida de um Guarani. Quando falamos vida, pensamos na relação com 
o universo, com a mata, com todas as coisas da terra e também com a nossa 
cosmologia.

Compreendo lugar de um jeito anterior ao meu nascimento enquanto 
ser humano. Aprendi essa forma de vida, essa compreensão do viver guarani 
escutando os anciões e meu avô. Escutei deles desde que era criança que nosso 
viver não está relacionado com um lugar fixo, mas com o movimento. 

Aprendi que a gente tem dois lugares como humanos. O primeiro é 
aquele onde nascemos, com ele criamos um vínculo, e depois o mundo está 
aberto para seguir a vida, para ser livre e circular. Não temos lugar fixo, porque 
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nascemos e vivemos para estar livremente no mundo. Ouvi também dos mais 
velhos que só criamos um lugar quando morremos e somos enterrados, esse é 
o segundo lugar, quando voltamos para a terra. Essa concepção de ter um lugar 
é pensar na morte.

Quando nascemos, é através da barriga da mãe, do mundo materno. 
Estando vivos, estamos sujeitos a criar histórias com os outros, através desse 
viver no mundo. Nosso lugar na vida não existe, apenas vivemos os caminhos 
de nosso mundo. Não vivemos em busca de lugar, vivemos os lugares em que 
precisamos ter relações de contato e respeito. O mundo não nos pertence nem 
pertencemos ao mundo. 

Enquanto humanos temos como espelho o arco-íris, uma vida cheia de 
cores diferentes que forma um ser único. Nós somos isso, cheios de cores, o 
arco-íris reflete nossa vida, cada um com suas cores únicas. Cores de pele, co-
res de pensamento, cores da alegria, em todos os sentidos essa multiplicidade. 
Isso é que constrói as coisas do mundo, nosso universo é um grande círculo 
de vida. 

Finalizo trazendo a ideia de que encontramos nosso lugar apenas ao 
final da vida. Enquanto isso, apenas estamos trilhando o caminho da vida.

 
Figura 2 – Aguyjevete Nhamandu 

Saúdo com gratidão (Divindade Sol)
Figura 3 – Sendo Arco-íris pelos 

caminhos do Sol

Fonte: Fotos do acervo do autor.
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Espanhol pela mesma instituição. Pesquisa sobre Literatura Afro-latino-
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Líder Kaingang com longa experiência xamânica e cosmo-política. 
Natural da Terra Indígena Nonoai, na bacia do Alto Uruguai, viveu na 
Terra Indígena Borboleta, na região do Salto do Jacuí, entre os municí-
pios de Salto do Jacuí, Jacuizinho e Espumoso. Há 30 anos vive na peri-
feria de Porto Alegre. Possui um extenso conhecimento dos elementos 
botânicos florestais, especialmente no âmbito do manejo de cipós, ervas, 
sementes e outros vẽnh-kagta (remédios do mato). É conhecedora do 
cultivo de hortas, da produção de artesanato e alimentos tradicionais, 
dos cuidados relativos ao parto e à maternidade, da interpretação de so-
nhos e do canto de pássaros. Desde 2014, como pesquisadora e lideran-
ça tradicional, atua na formação continuada de professores indígenas no 
Rio Grande do Sul no projeto de extensão “Saberes Indígenas na Escola – 
UFRGS”. Foi professora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul/ 
UFRGS, em mais de um semestre, na Disciplina “Encontro de Saberes”. 
(Texto elaborado pelo coletivo da Disciplina Encontro de Saberes, para 
apresentação da disciplina em 2017).

Izaque João
Etnia Kaiowa, nascido no dia 10 de fevereiro de 1978, na reserva indí-
gena Panambi-Douradina/MS. Graduado em Pedagogia pela Faculdade 
de FIFASUL 2004, Mestre em história pela UFGD no ano de 2011. 
Pesquisador das histórias e do conhecimento tradicional do povo kaio-
wa. No ano de 2014 a 2016, coordenou a pesquisa relacionada à cos-
mologia, à música e aos rituais do povo Kaiowa”. Também desde 2017, 
atua como professor formador no curso Normal Médio Intercultural 
Indígena Ara Vera. Atualmente é doutorando em Antropologia Social 
na Universidade de São Paulo.

João Machado
Indígena da etnia Kaiowa, morador na Aldeia Bororó – Dourados/MS, 
servidor aposentado da Fundação Nacional do Índio, (FUNAI), nascido 
em 24/05/1960 na Reserva Indígena de Dourados, professor Mestre em 
Linguística e Transculturalidade pela Universidade Federal da Grande 
Dourados-UFGD em 2013, pesquisador da Língua Guarani-Kaiowa 
e suas variações e variantes, estuda a língua indígena Guarani falada 
na região do Cone Sul do Estado do Mato Grosso do Sul, atualmente 
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docente do curso do Magistério estadual Ara Verá que forma docentes 
Guarani-Kaiowa.

Joja da Silva Vaicëulionis 
Artista e pesquisadora, atuante na área do corpo e espaço, mobilizando 
literatura e artes visuais. É licenciada em Letras – Português/Espanhol 
pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) e mestranda 
e bolsista Capes em Educação da mesma instituição, sob orientação da 
Profa. Dra. Betina Schuler. Atualmente estuda a literatura como perfor-
mance, tendo base na literatura experimental do final do século XX e 
início do século XXI na América Latina, como construção de identida-
des dos sujeitos contemporâneos.

Jovina Rehnga 
Kaingang moradora da aldeia Kakane Porã, na cidade de Curitiba/PR. 
Conhecedora de plantas de cura e saúde, é também artesã e atua como 
massoterapeuta. É vice-presidente do Conselho Nacional das Mulheres 
Indígenas da Região Sul.

Kátia Janaína Zanini 
Bióloga, educadora, doutora em ecologia, com enfoque na regeneração 
da Mata Atlântica, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 
atua desde o 1992 com educação ambiental em escolas e áreas de preser-
vação e na elaboração e execução de projetos socioambientais em comu-
nidades e mais recentemente em comunidades guarani. É membro da 
Associação de Estudos e Projetos com Povos Indígenas e Minoritários 
(AEPIM). 

Laura Regina dos Santos Dela Valle
Possui Graduação em Letras – Língua Portuguesa e Literaturas de 
Língua Portuguesa pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(2012/UFRGS), Mestre em Literatura Portuguesa e Luso-Africanas 
(2015/) pela mesma Universidade e Doutora (2021) em Estudos de 
Literatura – Pós-Colonialismo e Identidades (PPGLET/UFRGS). Foi 
editora assistente e revisora da revista Boitatá, vinculada à ANPOLL 
por quatro anos (2014/2018) e revisora da Revista Semana da África 
na UFRGS (DEDS UFRGS) (2016/2017). Membro do GT de Literatura 
Oral e Popular da ANPOLL e consultora Ad-hoc da Editora Unicentro 
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da Universidade Estadual do Centro-Oeste. Possui experiência como 
professora, revisora e pesquisadora, trabalhando principalmente com 
os seguintes temas: literatura africana, memória, antropologia, narrati-
va e espaço. Dedicando-se a estudar e pesquisar o conjunto da obra do 
antropólogo angolano Ruy Duarte de Carvalho.

Luciana da Costa de Oliveira 
Possui Graduação em História pela PUCRS (2003). É especialista em 
História do Rio Grande do Sul pela UNISINOS (2007). É mestre e dou-
tora em História pela PUCRS (2011/2017), onde desenvolveu pesquisa 
voltada à construção da imagem do gaúcho na pintura argentina, uru-
guaia e brasileira. Fez Pós-Doutorado em História pela UNISINOS, 
onde segue desenvolvendo pesquisa centrada na análise da imagem do 
gaúcho nas produções artísticas contemporâneas da Argentina, Uruguai 
e Brasil. Faz parte da coordenação do GT Acervos: História, Memória 
e Patrimônio da ANPUH/RS, do Colegiado Setorial de Memória e 
Patrimônio do Rio Grande do Sul (SEDAC) e é membro pesquisador do 
Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. Tem experiência 
na área de História, com ênfase em História da Arte, Educação para 
o Patrimônio e Acervos. Uma professora e pesquisadora em constante 
formação.

Luís César Rodrigues Jacinto 
Graduado em Licenciatura em Pedagogia pela Universidade Estadual 
do Rio Grande do Sul (2013); Especialista em Educação e Diversidade 
Cultural pela Universidade Federal do Pampa (2015); Mestre em Ensino 
pelo Programa de Pós-graduação Mestrado Acadêmico em Ensino 
(PPGMAE) pela Universidade Federal do Pampa (2020). Professor 
efetivo da Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Sul, 
Pesquisador da História e Cultura afro-brasileira, atua na temática de 
direitos humanos e das relações étnico-raciais. Organiza eventos nas 
áreas de educação, cultura e saúde. Atua também como ministrante de 
palestras, cursos e minicursos em universidades e outras instituições. 
Realiza formações pedagógicas para professores com intuito da efeti-
vação nos currículos da educação básica das leis 10.639/03 e 11.645/08. 
É militante do Movimento Social Negro, compõe o Núcleo de Estudos 
afro-brasileiro e Indígena Oliveira Silveira da Universidade Federal do 
Pampa (Campus Bagé).
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Marcelo Martins Silva 
Poeta e professor de Língua Portuguesa e Literatura da EJA. Em 2015 
participou da coletânea de poesia Cantos Seletos, publicado pela Editora 
Literacidade, já em 2019 lançou o livro de poesia O que carrego no ven-
tre, editado pela Figura de Linguagem, finalista do Prêmio AGES Livro 
do Ano – Edição 2020, categoria Poesia, promovido pela Associação 
Gaúcha de Escritores. Em 2020, lançou o livro de poesia A Matéria 
Inacabada das Coisas, pela Editora Diadorim. Em 2021 publicou a no-
vela Mil Manhãs Semelhantes, na Revista Parêntese.

Marcelo Moraes Studinski 
Bacharel em História pela Universidade Federal do Rio Grande – 
FURG (2018). Aluno do Mestrado Profissional em Ensino de História 
– PPGH/FURG, onde desenvolve estudos relacionados ao Patrimônio 
Cultural Afro-brasileiro e Ensino de História, através da pesquisa intitu-
lada: “Como o rumor do Mar dentro de um búzio: saberes e sentidos da 
Festa de Iemanjá da cidade do Rio Grande/RS”. Graduando em História 
Licenciatura (FURG). Coordenou o projeto “Festa de Iemanjá: patri-
mônio vivo da cidade do Rio Grande”, uma iniciativa da URUMI con-
templada pelo Edital Pró-Cultura da SECULT Rio Grande (2019/2020). 
Atuou como Roteirista e Diretor dos vídeo-aulas do curso online do 
projeto de Extensão? Estratégias de educação das relações étnico-ra-
ciais em meio à pandemia do COVID-19 (PROEXC/FURG – 2020). É 
Produtor e Roteirista do canal Candomblé e História: ensino e pesquisa 
nos terreiros (YouTube – 2018/2021). É bolsista do Projeto de Cultura 
(PROEXC/FURG): “História, Arte e Cultura: uma proposta de traba-
lho para a implementação da Lei 10.639/2003”. Atuou como bolsista de 
monitoria na disciplina “História da Cultura Afro-brasileira da unidade 
ICHI – Instituto de Ciências Humanas e da Informação, na Universidade 
Federal do Rio Grande-FURG, no período de 02/09/2019 a 31/12/2019. 
Participou como bolsista de extensão no projeto “Inventário(s) do(s) 
patrimônio(s) como instrumento para a investigação e compreensão 
dos nós que compõem a tessitura da rede das manifestações cultu-
rais do Município do Rio Grande”. Foi bolsista (FAPERGS) do projeto 
“Inventário Nacional das Referências Culturais do município de São Jose 
do Norte” – IPHAN/FURG (2016/2017). Fundador e Produtor Cultural 
(2012/2015) do Grupo Cultural Afoxé Filhos de Xangô (ritmos e dan-
ças de terreiro), na cidade do Rio Grande. Áreas de interesse: História 
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e Cultura Afro-brasileira; Patrimônio Cultural; História das Religiões 
Afro-brasileiras; História e Memória; História e Imprensa.

Marcos Lampert Varnieri 
Doutorando em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS) em Estudos de Literatura, na linha de pesquisa Pós-
colonialismo e identidades. A pesquisa de doutorado trata dos cantos 
do povo Tikmũ’ũn-Maxakali lidos nas perspectivas do xamanismo e 
do animismo. Mestre em Letras pela UniRitter Laureate International 
Universities. Desenvolveu sua dissertação sobre a obra épica finlandesa 
Kalevala. Graduado em Licenciatura em Língua Inglesa e Literaturas de 
Língua Inglesa pela mesma instituição.

Mônica de Souza Chissini 
Professora de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Campus 
Farroupilha. Mestra em Educação pela Universidade de Caxias do Sul 
(UCS), especialista em Estudos Culturais nos Currículos Escolares 
Contemporâneos, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e 
licenciada em Letras Português/Inglês e respectivas literaturas (UCS). 
Atualmente, coordena o Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas 
e o Programa Leituras e Vivências Afirmativas no IFRS – Campus 
Farroupilha. Participa dos encontros do Grupo de Pesquisa Letras e 
Vozes Anticoloniais. 

Monise Campos Saldanha 
Mestre em Educação pela Universidade do Estado do Pará (UEPA); 
Especialista em Estudos Linguísticos e Análise Literária (UEPA); 
Especialista em Estudos para as Relações Étnico-raciais (IFPA); licen-
ciada em Letras pela Universidade Vale do Acaraú (UVA); Membro 
do Núcleo de Pesquisa Culturas e Memórias Amazônicas/CUMA 
– CCSE/UEPA; integrante do grupo de pesquisa Sociedade, Ciência 
e Ideologia do CCSE/UEPA. É Yá Orixá e contadora de história, 
atua nas áreas de Literatura e Linguística, Educação e Cultura Afro 
Brasileira. Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Letras, da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, linha de pesqui-
sa: Estudos Literários Aplicados: Literatura, Ensino e Escrita criativa. 
Especialidade: Interculturalidade.
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Orilde Ribeiro
Acadêmica do curso de Pedagogia do IFRS – Campus Farroupilha. É 
membra do NEABI do IFRS – Campus Farroupilha. Indígena da etnia 
Kaingang e professora da Escola Indígena Nivo, situada na comunidade 
Pãnónh Mág, em Farroupilha/RS.

Nidiane Saldanha Perdomo 
Estudante de Letras – Licenciatura em Português e Espanhol da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Formada em Jornalismo 
pela mesma universidade, busca na literatura e nas vozes dos povos ori-
ginários o caminho para um futuro de pluralidade e respeito a todas as 
culturas. 
Graduanda em Letras – Licenciatura da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS). Integrante do grupo de pesquisa Letras e Vozes 
Anticoloniais com bolsa PROBIC/FAPERGS. 

Paloma de Melo Henrique 
Mestre em Literatura, na linha de pesquisa Pós-Colonialismo e 
Identidades, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
Professora de Redação no Projeto Educacional Alternativa Cidadã 
(PEAC), curso pré-vestibular de extensão da UFRGS. Graduada em 
Letras, com ênfase em Língua Portuguesa, Língua Espanhola e suas 
respectivas Literaturas, pela mesma universidade. Obteve bolsa do 
Programa de Licenciaturas Internacionais da CAPES, na modalidade 
graduação sanduíche, com dupla diplomação pelo curso de Estudos 
Portugueses e Lusófonos da Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra, Portugal. Participou de diversas ações envolvendo pesquisa, 
ensino e extensão, como o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 
à Docência (PIBID), que realiza projetos pedagógicos interdisciplina-
res em escolas da rede pública. Foi Bolsista de Iniciação Científica (BIC 
Multidisciplinar) do projeto de pesquisa Letras e Vozes Anticoloniais, do 
qual ainda participa, e que é voltado ao estudo das poéticas orais e de(s)
coloniais.

Proj.ED: Grupo de Projeções da Escola de Design
da Universidade do Estado de Minas Gerais(UEMG), em Belo 
Horizonte, nasceu em 2018 com a finalidade de usar a técnica da pro-
jeção mapeada para desenvolver ou divulgar campanhas de utilidade 
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pública, pesquisar e experimentar a criação de imagens para serem 
usadas em situação abertas e públicas, aproveitando o que se chama de 
espaço vertical, ou seja, fachadas, empenas, tapumes etc. Nesta prática, 
os alunos têm a possibilidade de experimentar muitas técnicas das au-
diovisualidades contemporâneas, além de oferecer um serviço da esco-
la para a comunidade. É coordenado pelo professor Mário Geraldo da 
Fonseca, e atualmente (junho de 2021) conta com os seguintes alunos: 
Ana Flávia Lopes, Diogo Pirani Soares, Lara Ferreira Gontijo, Lucas 
Neves Carvalho e Sara El Khal.

Olívio Jekupé 
Nasceu no Paraná e atualmente vive em São Paulo, na aldeia Krukutu. 
Cursou alguns anos do curso de Filosofia na PUC/PR e na USP. 
Trabalhou como professor de 1991 a 1998. Preside a Associação Guarani 
Nh’e Porã e realiza palestras sobre literatura nativa, problemas sociais 
e a questão indígena no Brasil. Começou a escrever livros em 1984 e 
possui vários títulos publicados, entre eles: Verá o contador de histórias, 
As queixadas e outros contos guaranis, Literatura escrita pelos povos indí-
genas, Xerekó Arandu: a morte de Kretã. É pai de Tupã, Jekupé, Jeguaka 
e Kerexu, e avô de Maite Ará. Com a esposa, Maria Kerexu, escreveu o 
livro bilíngue A mulher que virou urutau.

Ramon Dorneles Moser
Bacharel em Comunicação Social com ênfase em Publicidade e 
Propaganda (1998) e Especialista em Expressão Gráfica (2009) pela 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Editor de vídeo, 
animador, desenhista e fotógrafo. Atualmente trabalha como Produtor 
Cultural no Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Renata Ávila Troca
Professora da Rede Pública Estadual no RS e Municipal na cidade de 
Rio Grande. Doutora em Literatura afro-brasileira pela UFRGS e eterna 
aprendiz de narrativas e memórias que por mim passam e se cruzam, 
deixando marcas e grandes aprendizagens. Professora pesquisadora do 
grupo de pesquisa Recidades no Instituto de Educação da Furg. 
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Rita Camisolão 
Mulher negra, caçula de oito irmãos e uma das primeiras a completar o 
Ensino Superior em sua família. Graduada em Letras pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS (1988), especialista em Projetos 
Sociais e Culturais (2008) e Mestre em Educação (2020) pela mesma 
Universidade. Militante do Movimento Negro com atuação junto ao 
IACOREQ-RS – Instituto de Assessoria às Comunidades Remanescentes 
de Quilombos, Servidora técnico-administrativa da UFRGS, com exer-
cício, desde 2003, no Departamento de Educação e Desenvolvimento 
Social da Pró-Reitoria de Extensão. É membro do Núcleo de Estudos 
Afrobrasileiros, Indígenas e Africanos (NEAB/UFRGS).

Rita Tatiane da Silva Miranda 
Estudante do Curso Técnico em Comércio – Proeja do Instituto Federal 
de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) – 
Campus Sertão. Moradora da Comunidade Quilombola da Arvinha. 
Mulher, negra, quilombola, pesquisadora, tataraneta de Dona Cezarina, 
Mãe do Vitor Mateus. 

Sonyellen F. Ferreira
Mestre em Letras pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da 
Universidade Federal de Roraima (PPGL/UFRR), professora substituta 
no Instituto Insikiran de Formação Superior Indígena da UFRR e dou-
toranda pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos de Literatura da 
Universidade Federal Fluminense (POSLIT/UFF).

Suene Honorato
Nascida em Goiânia, em 1981. Foi professora do curso de Educação do 
Campo, na Universidade Federal do Tocantins, em Tocantinópolis. É 
professora do Departamento de Literatura na Universidade Federal do 
Ceará, onde desenvolve pesquisa sobre personagens indígenas nas lite-
raturas brasileiras.

Tainã do Nascimento Rosa
Professora convidada do Projeto de Extensão “Quem Conta Um Conto” 
do Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS) através da produção do podcast “A Cor da 
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Voz”. Mestra em Letras pela UFRGS e autora dos livros “A Cor da Voz” 
(2021) e “Jocoso Ponto” (2021).

Vanda Aparecida Fávero Pino
Doutoranda em Letras na UFRGS. Professora do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC) – Campus 
Caçador. Coordenou o projeto Narrativas Orais Quilombolas em 2018 
e participou como equipe de 2019 a fevereiro de 2020, período em que 
era servidora do IFRS – Campus Sertão. Membro do Grupo de Pesquisa 
da UFRGS, Letras e Vozes Anticoloniais. Defensora da educação públi-
ca e do serviço público, militante por justiça social, uma professora em 
construção. 

Vera Lúcia Cardoso Medeiros
Possui graduação em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (1988), mestrado em Letras pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (1995) e doutorado em Letras pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (2003). É Professora Associada na Universidade 
Federal do Pampa, onde ingressou no ano de 2007. No curso de 
Licenciatura em Letras – Português e literaturas de língua portugue-
sa, é responsável pelas disciplinas de Literatura Brasileira e de Estágio. 
Desde 2014, é docente permanente do Mestrado Profissional em Ensino 
de Línguas da UNIPAMPA. Seus temas de pesquisa são os seguintes: 
literatura brasileira contemporânea; culturas oral e popular na literatura 
brasileira contemporânea; didática da literatura na formação inicial e 
continuada de professores de letras; leitura em voz alta; produção literá-
ria no município de Bagé/RS. 

Vherá Poty Benites da Silva 
Intelectual e liderança Guarani-Mbyá no Brasil. Apesar de jovem, foi 
cacique aos 19 anos na aldeia do Cantagalo e posteriormente na aldeia 
Pindó Mirim (RS). Exerceu a arte de ser kyringüé ruvixá (mestre das 
crianças nos grupos de canto e dança). Tem experiência como cineas-
ta e fotógrafo, tendo colaborado no livro Presença Indígena na Cidade: 
reflexões, ações e políticas (2012), no livro-CD Yvý Poty, Yva’á – Flores 
e Frutos da Terra (2009, reimp. 2012), e na exposição itinerante Os 
Guarani Mbyá, desdobramento de livro de mesmo nome, que apresenta 
uma narrativa fotográfica de Vherá e Danilo Christidis, a partir de sete 



anos de trabalho de campo em 15 aldeias do RS. Em vídeo, foi roteirista 
no documentário Os seres da mata e sua vida como pessoas – Nhandé 
Va’e Kue Meme’ĩ (2010). Desenvolveu projetos de etnomusicologia, an-
tropologia e educação junto a diferentes coletivos. Fez parte como pes-
quisador do Programa Saberes Indígenas na Escola, junto à Faculdade 
de Educação da UFRGS. Em 2017/2 foi ministrante na transdisciplina 
Encontro de Saberes/UFRGS. Em 2021 participou do Festival de artes 
indígenas “Rec•tyty” com curadoria de Ailton Krenak, Cristine Takuá, 
Carlos Papá, Naine Terena e Sandra Benites. Atualmente vive na Tekoa 
Marangatu (Aldeia das Harmonias), em Imaruí, Santa Catarina.

esta obra foi composta  
em Minion Pro 11/14 

pela Editora Zouk.


