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Caminho é corpo

Rasteiros, sulcados, entranhados ou
elevados, os caminhos se distinguem
por propiciar o deslocamento de corpos
através do espaço, seja no meio terrestre,
subterrâneo, aquático ou aéreo. É curioso
pensar, para além disso, que os próprios
corpos são capazes de delinear seus
caminhos. Basta pensar nas formigas
e nas trilhas que produzem em suas
infatigáveis rotinas de trabalho. Isso sem
falar nos tatus, minhocas, cupins, aranhas
e humanos, que deixam atrás de si não
somente rastros, mas verdadeiros trajetos,
quando não intrincados circuitos. Há,
ainda, os seres que registram suas pegadas
no solo, como os lobos, antas, ursos e
jaguatiricas.
Mas a translação dessas e de outras criaturas pelos
territórios também pode se dar à revelia de rotas já
apontadas, ou mesmo evitar as marcas de passagem.
Macacos, peixes, insetos e pássaros não dependem, em
sua maioria, de vias existentes para transitar de um lugar
a outro nem tampouco imprimem suas carreiras nos
ambientes que atravessam.
Seus percursos são criados a cada travessia,
sem deixar pistas do desenho espacial performado
pelo corpo no ato de locomoção. Aprender com
as estratégias de mobilidade desses atores implica
relativizar a ideia de que a agência e a capacidade de
inventar o mundo seriam prerrogativas apenas humanas.
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O rio é uma serpente, sentença-título da
terceira edição de Frestas – Trienal de Artes do Sesc
Sorocaba, expande essa compreensão. Com ela, podese reconhecer um curso d’água, não como “recurso
natural”, mas como ser dotado de vida, trajetória
e cultura próprias. Mais que isso, como entidade
potencialmente híbrida. Por tal perspectiva, o leito do
rio, ou o caminho da água, torna-se corpo de cobra,
sugerindo devires hábeis em transpor determinações,
fronteiras, cristalizações e assimetrias. Ao Sesc, com
seu papel dinamizador das relações socioculturais, cabe
estimular experimentos no campo artístico que apostam
no movimento e na superação de limites, em acepções
deliberadamente desafiadoras da episteme ocidental.

Danilo Santos de Miranda,

Diretor do Sesc São Paulo
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Palavras da curadoria

Quando começamos a planejar os rumos
do rio-serpente que conduziria a 3ª Frestas
– Trienal de Artes, nossas buscas miravam
um projeto educativo que não fosse apenas
um apêndice do projeto curatorial da
exposição. Nosso desejo era aproveitar
a chance de desenvolver uma pesquisa
curatorial em uma instituição com foco
em práticas e políticas educacionais
emancipatórias e fomentar um educativo
autônomo que, ao mesmo tempo que
articularia criticamente seu papel junto aos
mais variados públicos, também apontaria
os limites e as contradições dos gestos
da curadoria. Uma prática comprometida
com uma abordagem interdisciplinar e
especulativa que operaria tanto como
processo quanto como resultado,
expandindo nossos horizontes imagéticos
e contribuindo para o fim de lógicas
representativas perversas.
É difícil voltar a pensar e escrever sobre algo que foi
imaginado antes do evento que alterou nossas vidas
e extrapolou os mais inventivos textos de ficção
visionária que já havíamos lido até então, mas ficamos
felizes em dizer que esta publicação não desviou
de seus cursos. Afluentes é parte crucial do projeto
curatorial e educativo de O rio é uma serpente
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e compõe um conjunto de iniciativas focadas em
práticas de ensino, tais como o Programa de Estudos
e a Formação de Professores, que se deram em
ambiente virtual por conta das restrições impostas
pela pandemia.
O conjunto de Afluentes foi pensado e
trabalhado por artistas, agentes da educação e pessoas
produtoras de conhecimento que compartilham
conosco reflexões em torno da arte e da educação
para a diferença, articulando diálogos com as leis
10.639/03 e 11.645/08 e com modos alternativos de
pensamento ecológico, espiritualidade, saúde e justiça
social. Acreditamos que sua força está na introdução
dos elementos-base do rio-serpente, gramáticas
experimentais que fomentam imaginários antirracistas,
anticapitalistas e antipatriarcais articuladas com graus
de opacidade e segredo, tão necessários no contexto
atual de captura – no qual subjetividades e práticas
artísticas, ora vistas como subalternas, se tornaram mais
uma vez fetiches e mercadorias.
Daqui, esperamos que a publicação contribua
para uma abordagem mais generosa sobre temas
taxados como tabu e que sirva como porta de entrada
para discussões atualmente incontornáveis e relevantes
para um bom desenvolvimento de práticas educativas
e artísticas. E almejamos que este material seja mais
uma fonte para o desmonte de um mundo em que as
diferenças ainda são vistas como desigualdades.
Um abraço,

Beatriz Lemos, Diane Lima e
Thiago de Paula Souza
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Os 34 afluentes do rio
Afluente: pequeno rio que deságua
em um rio principal ou algo
abundante que aflui em direção a
um outro lugar.

Esta publicação é um compilado de textos
pensado a partir de conceitos e temas que
permeiam o pensamento curatorial da
3ª edição de Frestas, sob o título O rio é
uma serpente, e que achamos importante
desembocarem em sala de aula.
Composto de conversas, entrevista, ensaios, relatos
e planos de aula elaborados por educadores e
pesquisadores de diversas regiões, contextos sociais
e educacionais, este material não se pretende um
dossiê definitivo sobre os temas aqui tratados.
Pelo contrário, trata-se de um convite para que
você conheça pedagogias contra-hegemônicas,
abordagens educacionais não normativas e não
redutoras de conhecimento. Cada texto desta
publicação abre diálogos que, esperamos, contribuam
com novos vislumbres, apontando outras formas
de olhar para determinados aspectos da/na
educação, para que você faça seu próprio mergulho,
em diálogo com a sua prática, a sua disciplina
e as possibilidades do seu contexto educativo.
Nos interessa possibilitar um conhecimento
“com”, descentralizado, não fetichista, plural e
diverso, no qual sabemos que somos diferentes
e isso é o que nos abre novas possibilidades.
Sueli Carneiro, em sua tese de doutorado A
construção do outro como não-ser como fundamento do
ser, nos mostra como o ambiente educacional formal é
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epistemicida. Ou seja, determina quais conhecimentos
são válidos e descartam todos os outros como se não
fossem importantes.

[...] o epistemicídio é, para além da anulação
e desqualificação do conhecimento dos povos
subjugados, um processo persistente de produção
da indigência cultural: pela negação ao acesso a
educação, sobretudo de qualidade; pela produção
da inferiorização intelectual; pelos diferentes
mecanismos de deslegitimação do negro como
portador e produtor de conhecimento e de
rebaixamento da capacidade cognitiva pela
carência material e/ou pelo comprometimento
da auto-estima pelos processos de discriminação
correntes no processo educativo.
A autora faz um apanhado histórico de todo
epistemicídio que as pessoas negras sofreram na
educação brasileira desde a abolição da escravatura
até o momento da escrita da tese, em 2005. Mas, no
contexto desta publicação, podemos nos valer do devir
negro no mundo, como nos diz o intelectual camaronês
Achille Mbembe, e pensar aqui todas as minorias
sociais brasileiras e as violências sofridas por elas nos
processos educacionais.
O rio é uma serpente e seu movimento se faz
em seus próprios fluxos. E embora apenas você saiba
que direções tomar nessas águas em seu próprio
contexto educativo, esperamos que este material auxilie
em sua navegação, rumo a margens sempre férteis e
à prática de uma educação antiepistemicida, em que
todo conhecimento seja não somente respeitado e
valorizado, mas validado enquanto legítimo, no qual
cada estudante reconheça a si e às pessoas próximas e
se sinta pertencente.

Renata Sampaio

coordenadora educativa
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Das mandingas
em torno da
linguagem
e educação:
reexistências e
performances
de mulheres
negras no Brasil
Kassandra
Muniz
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1 Souza, 2011.

Em um país racista que segue
exterminando pessoas negras
cotidianamente, é preciso
nos perguntarmos como essa
população ainda se faz presente
e atuante, movimentando
e fazendo crescer o país.
A ideia de movimento é
fundamental, inclusive, para
entendermos nossa atuação
como educadores e intelectuais
nos mais diferentes espaços
de produção de conhecimento.
Uma intelectualidade negra
que é forjada dentro da
universidade, mas não apenas.
Reconhecemos nossos pares e
locais de formação no ativismo
da movimentação negra; nos
espaços religiosos de matriz
africana; nos movimentos
políticos dos quais muitos
fazem parte; nos espaços
familiares e de construção
coletiva de uma ideia ampliada
de família; nas rodas de
conversas das mesas de bares
e botecos, onde podemos
partilhar dores e alegrias.
São espaços de letramentos
negros(1) que vêm desde

2 hooks, 1994.

3 Bento, 2002.

sempre rasurando epistemologicamente um fazer
acadêmico que não reconhece a contribuição
fundamental da população negra para a intelectualidade
brasileira e para a sociedade como um todo.
Nessas rasuras, acaba-se por praticar uma
teoria que se pretende libertária(2) e emancipatória de
mentes e corpos. Nesse sentido, nos interessa, como
agentes da educação, praticar uma teoria que fale da
vida vivida. Uma teoria na qual nos reconheçamos e
possamos sentir que somos parte dessa engrenagem
de uma teoria-vida. Praticar uma intelectualidade que
rasura epistemes e reconhece outras significa não
esquecer nossas corporeidades negras nesse fazer
devir teórico. Diz também sobre perceber nossos
corpos como epistemes que, portanto, acabam por ser
inscrições performáticas de nossas identidades negras
múltiplas e ao mesmo tempo solidárias.
No campo dos estudos da linguagem e a
partir de alguns lugares de formação em que estive,
notadamente a área de performatividade/performance
e de questões identitárias, fui observando essa
movimentação negra desde o corpo que ginga na
capoeira à atuação de destaque que a intelectualidade
negra feminina tem desempenhado em minha área
e no país de forma geral. Uma intelectualidade vista
aqui como nos convoca bell hooks: um pensamento
transgressor e subversivo que não necessariamente
está dentro das universidades.
Como se cria vida e protagonismos em meio
ao racismo estrutural que rege nossas relações?
Como agir e promover formação para estudantes
com os boicotes constantes de colegas dentro de
escolas e universidades, que encarnam de forma
confortável os privilégios da branquitude?(3) Qual é o
lugar, em nossas teorias de linguagem, das diferentes
possibilidades performáticas de nossas identidades
negras que gingam na dança do jongo e na rua,
desfilando reis e rainhas de Congos? O que movimenta
nossa movimentação negra? Qual é a força das
possibilidades que temos de realmente rasurar a morte
epistêmica e promover vida, praticando concepções
de linguagem que nos acolham e reconheçam as
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4 Souza, 2011.

5 Martins, 2003.

6 Santos, 2010.

diferentes formas de letrar nossas reexistências?(4)
Essas são apenas algumas questões que me ajudam
a deslocar constantemente e, assim, movimentar a
forma como tenho me relacionado com um campo de
estudos tão fundamental para a nossa vida como são
os estudos sobre as linguagens.
É nesse ir e vir no qual a memória brinca, é
arteira, espiralar(5) e não obedece a uma cronologia
temporal ocidental, que as leituras realizadas em
diferentes momentos da vida dialogam aqui – bell
hooks, Angela Davis, Patricia Hill Collins, Toni Morrison,
Alice Walker, Clenora Hudson-Weems, Nah Dove,
Gloria Anzaldúa, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento,
Sueli Carneiro, Petronilha Gonçalves, Nilma Lino Gomes,
Ana Lúcia Silva Souza, Leda Maria Martins, Lúcia Maria
de Assunção Barbosa, Paulina Chiziane, Gayatri Spivak,
Oyèrónké. Oyěwùmí, Maria Aparecida Silva Bento,
Janaína Damaceno Gomes, Maria Carmen Damião Silva
e Olindina Maria da Silva Muniz – e então, a partir delas,
vou conduzindo vida, teoria e práticas. Essas e muitas
outras intelectuais, acadêmicas ou não, me ajudam a
deslocar e (des)pensar(6) minha trajetória acadêmica
constituída principalmente por homens brancos de
um lado norte do mundo, fundamentais para que eu
pudesse entender os dispositivos de poder presentes
em nossa circulação e interdição negra nos espaços
reconhecidos de produção de conhecimento.
Por que é importante trazer isso para o texto?
Para entendermos que os conceitos têm história,
assim como quem os coloca para circular no mundo.
É importante também para mostrar como não nos
interessa tirar uma verdade e colocar outra. Apostar em
pensamentos e práticas educativas que se pretendam
decoloniais é reconhecer primeiramente que essas e
muitas autoras já praticavam (e praticam) essa postura
decolonial antes mesmo de sabermos nomear essa
movimentação teórica-vida. Junto com a pujante
parceria de colegas africanos e negros espalhados
pela diáspora, temos provocado a universidade
e todos os espaços de saber a enxergar essas
produções e convocar o reconhecimento de seu lugar
de importância para, inclusive, responder a desafios
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7 hooks, 1994.

8 Austin, 1990;
Butler, 2006.

9 Evaristo, 2005.
10 Martins, 2003.

antigos enfrentados no campo educacional. É preciso
reconhecer como as teorias-vida dessas mulheres
negras nos mostram a importância de mandingar
enquanto forma de reexistência da população negra.
Nesse sentido, a linguagem como mandinga
versa sobretudo a respeito das formas como
performativizamos nossas existências negras no
campo da linguagem e educação, uma vez que me
parece quase inerente a essa intelectualidade seu
papel formador e transformador na promoção de
uma educação como prática de liberdade.(7) É por
esses lugares que chego no miudinho ao conceito de
linguagem como mandinga.
Como tudo que importa nasce na forma de
perguntas, me interrogo: de que servem os conceitos
nas nossas vidas? Como a gente se apropria deles e
o que podem dizer de nós, de quem somos, e, assim,
qual a função da pesquisa, da teoria, da ciência para
o nosso bem viver e bem-estar? Nesse diálogo, o
conceito de performatividade,(8) com o qual venho
trabalhando há tantos anos, é importante porque nos
permite pensar o mundo, a linguagem e as formas
como nos relacionamos sem nos calcarmos em
verdades e falsidades, sem mais uma vez aprisionar
sujeitos já encarcerados por questões raciais, sexistas,
machistas, transfóbicas, capacitistas, entre outros
aprisionamentos. E no que se refere à população negra,
entender como sobrevivemos até hoje, quando, até
os anos 1970, uma boa parte da literatura acadêmica
dizia que nós não existiríamos hoje, principalmente
com a pele escura, pois o projeto de miscigenação
seria exitoso em nos eliminar. E nesse sentido, vamos
destrinchando o lugar da linguagem para uma
população que, embora seja o tempo todo silenciada,
tem mostrado cada vez mais a necessidade de
falar e de escrever como um ato possível, visível e
representativo, alicerçado em nossas escrevivências(9)
e oralituras.(10)
A meu ver, a subversão é própria da
constituição do sujeito negro no mundo. Explica a
forma como conseguimos, por exemplo, produzir e
estar como sujeitos do dizer em eventos acadêmicos,
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11 Martins, 2003;
Rufino, 2016.

saraus, salas de aulas, slams. Como conseguiremos
publicar e ser lidas pelos nossos e nossas em um país
que gosta de propagar que a população periférica
e negra não lê? Como podemos existir? Reexistir?
Quando lembramos que as populações negras e
ameríndias foram construídas na racionalidade colonial
como povos sem racionalidade e alma, o movimento
instaurado pela mandinga emerge. A performance. O
mistério. O Axé. A Toré. Mandinga. Essa reinvenção,
esse deslocamento, essa possibilidade de pensar a
linguagem como mandinga, como uma sabedoria
ancestral, é uma forma de explicar os usos, abusos
e subversões que fazemos enquanto sujeitos de
linguagem. É agir a partir do lugar da encruzilhada(11)
como possibilidade de teoria-vida preta, ancestral e
epistemológica.
Em vez de um “não lugar”, temos a
encruzilhada, que mostra e abre caminhos, não os
fecha. O lugar da encruzilhada, ao contrário de limitar,
nos amplia. Ao invés de constatar nossas identidades,
performatiza. Dessa forma, acredito que trazer a
encruzilhada para nossas negras teorias significa
escurecer como a população negra vem, ao longo
do tempo, engendrando formas de sobreviver. E a
linguagem tem um lugar fundamental nisso. É gingar
com a linguagem da forma como gingamos a vida. É
saber a hora em que podemos nos afastar, desviar,
recuar ou fincar pé e devolver o golpe. Nesse sentido,
(des)pensar a linguagem como mandinga, em uma
visão preta epistemológica, é explicar a forma como a
população negra vem reexistindo à aniquilação. Sendo
assim, é performatividade e também movimento,
trânsito, transe.
Mandinga, para mim, é um conceito, uma
teoria. É uma perspectiva negra epistemológica que
nos permite trazer corporeidade, ancestralidade,
movimento, reexistências e práticas para o pensar
sobre linguagem. Dessa forma, potencializa outras
possibilidades de vivermos nossa língua. Desloca
estruturas, preenche vazios e permite que não nos
sintamos estrangeiros em nossos próprios territórios
linguísticos. Pretuga o português colonial e gera
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12 Gonzalez, 1980.

13 Bâ, 1981.

termo e vida nova: pretuguês.(12) E para mandigar,
precisamos repensar as ideias de colonialidade e a
imposição cristã em relação aos nossos corpos. É
preciso denunciar exclusões e mostrar protagonismos.
Nessa toada, volto às mulheres negras que
têm me inspirado a divagar sobre as possibilidades
linguísticas que também afetam o campo da educação,
pois elas deslocam nossos olhares formatados na
lógica brancocêntrica. Não há dúvidas de que o
protagonismo das mulheres negras nos estudos
sobre linguagem, principalmente no campo aplicado,
tem sido fundamental. Trata-se de uma engenharia
linguística e política que mantém as comunidades
vivas e atuantes. É uma engenhosidade que, mesmo
assoladas pelo machismo e pelo racismo, propicia
que seus filhos e suas filhas estudem, amem, criem,
vivam para além das violências que incidem sobre
nossos corpos. Desse modo, os lugares ocupados por
essas mulheres negras intelectuais – desde as nossas
mães até as acadêmicas – para engendrar essas
possibilidades de nos constituirmos como sujeitas de
linguagem precisam ser vistos a partir da sabedoria
que as nossas ancestralidades e as nossas histórias
nos dão, de forma que possamos estar neste mundo.
Diz sobre ver abertura de caminhos onde há portas
fechadas, racismo e dor.
Volto também à questão da corporeidade
negra-indígena e de como não dissociamos
mente e corpo. Volto à sabedoria de que nossas
individualidades fortalecidas alimentam nossa
coletividade e nossas comunidades. Isso não significa
afirmar que não haja pessoas negras comprando essa
distopia colonial, imperial e moderna. Contudo, quando
praticamos esse olhar a partir da encruzilhada, não
há como dissociar corpo de mente, como a filosofia
ocidental nos deu de herança. Trata-se, antes, de
um corpo holístico, um corpo que age quando fala e
escreve, um corpo comprometido com a palavra,(13)
que celebra a linguagem como lugar de produção de
saberes e possibilidades de vida vivida em abundância.
Um corpo-linguagem que mandinga.
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Uma conversa
com Dona
Regina,
liderança do
Cafundó
com Diane
Lima e Cecília
Floresta
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Diane Lima

Dona Regina

[...] A gente queria conversar com
a senhora pra entender um pouco
o que é o Cafundó, o que é a
cupópia. Pode contar um pouco
sobre a história do Cafundó?

Então, as pessoas às vezes
se confundem com o
quilombo Cafundó, acham
que é um espaço... Na
verdade, quando nosso
ancestral veio pro Brasil,
ele vivia numa fazenda
próxima daqui. Em 1876,
o dono da fazenda [...]
repartiu as terras, e aí o
Joaquim Congo, que é
nosso ancestral, veio pra
essa finalidade. Ele se
casou, teve seus filhos e
viveu aqui até morrer. E
a grande herança que ele
deixou pros seus filhos e
pra nós foi a cupópia [...].
Muitas vezes pediam pra
ele deixar de falar naquela
língua estranha, mas ele
sempre dizia que era a
única herança que tinha da
terra dele. Aí ele se casou
com a Dona Ricarda,

DR

ensinou ela a falar cupópia, ensinou os filhos,
e quando morreu, ele pediu pra que os filhos
nunca deixassem de falar essa língua. Aí veio a
Dona Ifigênia, nossa matriarca. Eu, na verdade,
não sou daqui, sou casada com uma pessoa
daqui. Dona Ifigênia era avó do meu marido. [...]
Ela pediu que os netos e os filhos não deixassem
de falar cupópia, e assim o pessoal vem fazendo
de lá pra cá. Até que lá na década de 70, a
comunidade recebeu a visita de um missionário
angolano, que veio por conta dessa língua. [...]
Tem um interesse de algumas faculdades por
conta da língua porque a comunidade vivia
assim num lugar isolado e falava uma língua
diferente. [...] O Cafundó se tornou conhecido
por conta da língua. Aí, quando veio esse
missionário, ele explicou que essa língua era o
quimbundo. Aqui ela tem algumas palavras em
português também, mas é o quimbundo. [...]
Nós recebemos também uma
pesquisadora angolana, Dona Judith Luacute,
não sei se vocês já ouviram falar. [...] Foi gostoso
quando ela chegou porque ela logo reconheceu a
língua. Ela reconheceu a nossa forma de receber
as pessoas, e é o nosso jeito de ser, né? Ela disse
que era muito parecido com o pessoal lá, como
se faz na Angola. Aí em 2017 ela trouxe o cônsul
de Angola pra conhecer a comunidade e pra
reconhecer essa língua falada no Cafundó.

DL

[...] Quando a senhora diz que o Joaquim Congo, antes
de falecer, pede pros filhos que a língua continue sendo
falada, a senhora sabe se existia ali alguma consciência
desse idioma como africano, como um remanescente
africano? Ou essa percepção linguística foi concebida
por pesquisadores e pesquisadoras depois?

Eu acredito que, naquele momento, quando
ele pedia pros filhos não deixar de falar, era
uma questão mesmo de manter próxima a terra
de onde ele tinha sido tirado, não tinha essa
consciência política. Foi mesmo a partir do
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momento que os pesquisadores chegaram. [...]
Nem a própria comunidade sabia da importância
dessa língua. Tanto que a gente fala que o
Cafundó é uma comunidade de resistência, de
muita resistência (principalmente com os mais
velhos). Em dados momentos [...], as crianças
nem falavam a cupópia porque, como elas
sempre viveram isoladas, tinha o preconceito
que “eram os negrinhos do Cafundó que
falavam uma língua estranha”. Então, os jovens
daquela época não queriam mais falar, só os
mais velhos mesmo [...] que falam até hoje.
Tanto que só depois do reconhecimento
do governo, depois da nomeação, é que a
gente começou a desenvolver um trabalho de
conscientização com as crianças e passamos a
importância dessa língua pra elas, através da
cultura, das nossas rodas de jongo, das nossas
vivências. [...] Eu acredito que naquela época não
sabiam da importância dessa língua, era mais
uma questão emocional, assim, de saber que era
uma língua africana.
DL

Eu também fiquei muito curiosa [...] pra saber como o
processo de aprendizagem da cupópia tem se dado
porque, quando a senhora fala do Joaquim Congo,
tem ali um processo de transmissão oral que se dá de
geração em geração. Como tem sido essa transmissão
de conhecimento hoje?

DR

Então, hoje, na verdade, [...] eles já são a quarta
geração do Joaquim e eles ainda conversam
entre si, também fazem essa troca de língua
quando querem falar alguma coisa que...
principalmente, quando chega alguém [...]. Hoje,
pra mim, não, que eu até entendo, consigo falar
sem problemas e entender, mas quando eles
querem se comunicar e não querem que as
outras pessoas saibam, eles trocam as línguas.
E o que eles sempre falam é que, quando eles
eram pequenos, não existia essa coisa do mais
velho ensinar as crianças, então as crianças
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tinham que ter interesse, estar junto, tinham que
participar e aprender. [...] Era muito nas rodas
de conversa [...] contando histórias. [...] Hoje em
dia existe eu, tem a Cíntia [...] o Alex, a Amanda,
que são pessoas da minha idade, e a gente viu
essa importância. Tá sendo mais um trabalho
nosso de aprender com os griôs. Então, assim, a
gente procura nas nossas conversas com eles pra
extrair e poder passar pras crianças nas nossas
rodas e vivência cultural, através do jongo.
Cecília Floresta

[...] Dona Regina acabou puxando esse lance aí da
memória, que o Joaquim deixou a cupópia de herança.
Eu entendi que a cupópia carrega a própria história do
Cafundó, que a cupópia veio junto com a terra, que são
inseparáveis.

Tanto que nós criamos uma marca aqui. É o
Cafundó, mas é o turivimba, então é isso que a
gente tenta passar pras crianças hoje, que aqui
é o turivimba, é uma terra de negro. Hoje, a
marca dos produtos de artesanato, de produtos
orgânicos que a gente produz na comunidade, é
o turivimba. É uma terra de negros.

DR

DL

Turivimba é a tradução de “uma terra de negros”?

“Turi” é terra, “vimba” é negro.

DR
DL

Isso é em cupópia, Dona Regina?

Em cupópia. [...] E também tem uma coisa que eu
gostaria de esclarecer. Como essa herança veio
sendo repassada por Joaquim Congo, pela Dona
Ifigênia... e depois, quando os pesquisadores
vieram aqui, chegaram falando a cupópia, a
cupópia, eu sempre tive uma... eu, que vim de
fora, ficava assim: é cupópia ou é quimbundo? E
aí os próprios moradores daqui falavam: “Não.
É a cupópia”. Só que quando a Dona Judith veio,
quando o cônsul também veio, eles fizeram um
esclarecimento: cupópia, na verdade, é “palavra”.

DR
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Então é uma palavra, a língua que se fala aqui é
outra, não é a cupópia, só que isso foi introduzido,
vamos dizer assim, pelos brancos que chegaram,
entendeu? [...] Porque cupópia é uma palavra que
significa “palavra”. [...]
Tem uma coisa muito bacana que existe
aqui. Como saiu o livro, então tem algumas
palavras que, assim, você só aprende a falar
mesmo, a cupopiar, aqui no Cafundó, porque é
a forma que eles colocam as palavras, entendeu?
Então, você pode ler o livro, pode ser que você
consiga formular uma frase, mas é assim, é no
dia a dia mesmo. Eu entendo essa coisa que
falam que não tem como entrar numa sala de
aula e ensinar e eles aprenderem, porque é a
convivência mesmo. [...]
DL

Eu ia perguntar sobre isso, Dona Regina [...], como
a senhora vê essa relação? Pensando uma política
pública, qual seria o desejo da comunidade, o desejo de
vocês? Porque a gente sabe que tem muitas palavras
do quimbundo e do quicongo que estão no nosso
cotidiano, né? [...] A senhora acha que esse idioma,
essa língua, ela tinha que estar em todos os lugares?
Ela tem que entrar nas escolas? Como a senhora vê
essa relação da educação formal com a educação que
tá sendo construída, também formal ou informalmente,
com muitas aspas, dentro do próprio território, e o que
vocês esperariam em relação a isso? [...]

[...] o Cafundó foram cinquenta anos de luta no
território [...], então a gente começou a pensar
mil coisas. E hoje a gente vê que tem condições,
depois de tanto tempo a comunidade sendo,
vamos dizer, massacrada pela sociedade, como
ela foi, e a gente começou a ver a possibilidade
de ter... de criar a nossa forma de viver. Então,
nós pensamos inclusive até de rever, porque
aqui na comunidade já teve uma escola, né?
Então, um dos sonhos que nós tivemos era de
retomar essa escola que não serviria só pras
crianças daqui, mas dos arredores também. E
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uma das coisas principais era a gente passar a
nossa cultura, a nossa língua, a nossa vivência.
Então foi uma das primeiras coisas que nós
fizemos [...] procurar pessoas que nos ajudassem
a recuperar uma escola que tinha sido da
comunidade e que foi derrubada quando as
terras foram griladas. E a gente ouviu tantos
pontos negativos, que não, que aqui não tinha
aluno suficiente pra criar uma escola, que a
gente ia querer separar... por exemplo, fazer do
Cafundó uma coisa diferente do distrito... Foram
tantas coisas negativas que a gente falou: “Ó,
quer saber? Não vamo mexer com isso, não,
vamo fazer o nosso trabalho, vamo fazer o
que a gente acredita, vamo fazer com a gente
primeiro, vamo estruturar os nossos primeiro,
pra depois repassar isso”. Então, mudou bastante
a relação da escola com as crianças aqui do
Cafundó, mas ela ainda não tá preparada. [...]
Mas, por exemplo, a gente vira e mexe tem que
tá brigando com o nosso município na parte
da educação, de coisas, de preconceito mesmo,
com as crianças porque é do quilombo, porque
é negra, imagina ter que brigar também porque
tá falando uma língua estranha. Então, acho que
primeiro a gente tem que preparar como a gente
tá fazendo. Hoje é diferente. Hoje a gente já
consegue receber pessoas da educação da cidade
procurando o quilombo pra entender melhor
a história do negro. É diferente da gente ir lá
bater na porta deles e exigir que eles façam as
coisas corretamente [...], a gente acredita que ela
não vai sair direito, porque a coisa quando ela
é feita obrigada, ela não sai do jeito que ela tem
que ser [...]. Então, aqui no quilombo a gente tá
tentando fazer o inverso. Nós estamos fazendo
nosso trabalho, divulgando, e as pessoas agora
vêm atrás [...]. Agora, tentar repassar isso pra
escolas, eu, no meu conhecimento, acho que
ainda tá muito cedo, porque acho que o negro
ainda não pegou esse respeito total da sociedade
[...]. E eu, assim, com os meus 62 anos, eu não
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tô mais muito disposta a ficar brigando por
essas coisas, entendeu? Eu tô muito mais a fim
de fazer as coisas acontecerem. Então, quando
eu vejo crianças aqui do quilombo que antes
tinha vergonha de falar que morava no quilombo
e hoje batem no peito com orgulho pra dizer
que é quilombola, que não escondem isso, que
procuram saber da história do quilombo, que
não têm vergonha de colocar uma saia de chita,
sabe, que não têm vergonha de entrar numa
roda de jongo, pra mim é um ganho. Eu tô
preparando essas crianças pra fazerem essa luta
lá na frente, então, eu não preciso mais, eu... eu
tenho que preparar o terreno, tenho que preparar
os meus [...]. E, assim, repassar pra eles o que eu
aprendi, o que eu tô aprendendo, e colocar essa
consciência na cabeça deles [...].
DL

Sim, com certeza. Dona Regina, tem uma coisa aí, me
parece [...], um conhecimento que tá sendo passado,
pensando as práticas, o modo de ver, os modos de
viver, mas quando a senhora me fala dessa estratégia,
a escolha por uma estratégia que não é na direção
de um combate, ou de um enfrentamento a uma
política pública que de saída já nos deixa de fora... Eu
gosto muito dessa fala do Nêgo Bispo, que é um líder
quilombola lá no Piauí: “Só a nossa ancestralidade foi
capaz de nos fazer de algum modo permanecer neste
mundo” [...]. Então, eu acho que quando a gente...
quando a senhora fala também dessa recusa por bater
de frente com essas estruturas que sempre nos deixam
à margem e criar estruturas dentro da estrutura [...] ou
fora dela, isso também me parece ser uma tecnologia
pros que virão, pras crianças.

Hoje nós temos meninas aqui no Cafundó, e
eu fico muito orgulhosa de falar disso, porque
são meninas que tão com 19 anos [...]. E hoje,
ver essas meninas se preparando pra ir pra uma
faculdade, coisa que elas não achavam que era
pra elas, sabe? Elas dizem em qualquer lugar:
eu sou quilombola, eu sou agricultora, eu tenho
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direito, sim, eu quero aprender com os meus,
com os meus tios, com meus avós [...]. Eu quero
ir e quero voltar e ajudar minha comunidade [...].
Então, eu acho que é nessas coisas que a gente
tem que se apegar hoje, pra gente se manter,
porque eu costumo dizer: os mais velhos, eles
chegaram até aqui com [...] muita resistência,
muita sabedoria. Hoje, essa meninada aqui tem
outras armas, ela tem que usar essas armas.
Então, quando a gente vê um menino deslocado,
desanimado, não querendo ir pra escola, a gente
não exclui, a gente chama ele: “Vem cá, você
é daqui. Você vê o tanto que a comunidade é
discriminada lá fora, então você não pode ser
[...] você tem que fazer o contrário”. E a gente tá
conseguindo... [...].

Regina Aparecida Pereira é artesã, moradora

e liderança do quilombo do Cafundó.
Tem atuado junto a um grupo de jovens
que trabalham com agricultura familiar,
principalmente na organização de
cestas orgânicas, e no turismo rural da
comunidade.
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A antiescola
do vovô
Makunaimî

Jaider Esbell
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A ideia de escola, tal como
a conhecemos hoje, veio lá,
do outro lado do mundo, e
feriu a nossa vida. Sou um
sobrevivente, assim me sinto
vivo. Por lá, chegou-se a um
ponto em que as famílias,
ou suas comunidades, não
tinham mais condições de
cuidar, educar e instruir seus
filhos, deixando essa função
elementar a cargo do Estado,
uma estrutura que se apresenta
como provedora de uma
“herança cultural”.
Os estudiosos da educação
escolar apresentam vários
argumentos evidenciais de
que a instituição escola
não atende aos anseios da
atualidade, ou seja, formar
seres críticos, ativos e
transformadores de suas
realidades sociais, culturais
e políticas. Quando voltamos
essas questões para a educação
escolar indígena, todas as
complexidades presentes na
“escola dos brancos” tomam
volumes e dimensões ainda
mais problemáticas.

Então, aos povos originários das terras em
processo de colonização, a escola chega como uma
grande armadilha travestida de direito, quando na verdade
é uma imposição severa, braço forte do genocídio
maior que se concretiza quando se desfaz o núcleo de
uma unidade celular que por toda uma existência foi a
comunidade de base e estrutura comunitárias.
Não pode haver dano maior a uma comunidade
autóctone que a ruptura causada pelo desfazimento de
uma natureza plena. E aqui me refiro a essa ruptura no
sentido de que a escola não existia para nós, que antes
não precisávamos dela. Eu, enquanto um indígena
escolarizado, tenho que me rebuscar e encontrar
bons argumentos para não radicalizar em relação à
importância das escolas para povos que passam pelo
contínuo processo da colonização.
É utópico imaginar que as sociedades indígenas
e não indígenas partilham de um mesmo espaço de
contato sem se influenciar. E essa influência poderia
ter uma conotação mais positiva, mas não é o caso. As
influências por parte da sociedade não indígena sobre
nossas comunidades autóctones são sempre mais
severas e danosas. E embora caiba o argumento de
que o letramento pode auxiliar na leitura de mundos,
nós mais contamos sobre a gente do que conseguimos
extrair de outros mundos.
Explico: quando os evangélicos ou os militares,
por exemplo, se aproximam de nossas sociedades,
eles logo aprendem as nossas línguas. Usam a fala
para adentrar nossos territórios. E não só territórios
físicos: eles nos violam por invadirem nossos territórios
espirituais, emocionais e especialmente nossos campos
epistemológicos.
Devo advertir que não sou um especialista em
educação, nem escolar ou escolar indígena. Sou um
artista e indígena, então, para mim, a escola acaba
sendo um lugar de desejo. E mais um desejo de desfazê-la que de reforçá-la, pois a meu ver é muito cruel o
aquartelamento da dinâmica escolar. Apartar as crianças
do convívio familiar, obrigando que elas estejam longe
de seus familiares nas melhores horas do dia, é uma
manobra que não me convence. E quando afirmo que,
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antes, a escola não existia para nós, quero dizer que,
enquanto sociedade-natureza una, não precisávamos de
instruções outras para “dominar” o nosso mundo.
De fato, toda linguagem deve ser adaptada
quando pretendemos falar dessa delicada inter-relação
escola-mundo-sociedade. Quando vivemos o tempo
da chamada educação escolar indígena “diferenciada”,
traçamos um percurso que ainda nos deixa perdidos
em relação aos contextos de cada realidade de contato.
E aqui estou me referindo ao grande desafio que é
para qualquer sistema, por mais bem elaborado e bemintencionado que possa parecer, alcançar os anseios
dos indivíduos como centros de mundos próprios.
No fim, para quem seria a educação proposta? Para
a comunidade, para o Estado, ou para indivíduos
especialmente em trânsito entre mundos?
Eu não saberia responder com exatidão,
tampouco teorizar essas questões é uma função que
caiba em minha realidade. E embora não tenha filhos
e não seja simpático à ideia de escola, reconheço
que meu nome e meus trabalhos se encontram no
imaginário das crianças e professores que já tiveram
contato com eles em algum lugar.
Como sempre busco ilustrar com práticas as
minhas ideias, partilho aqui uma experiência em que
pude vivenciar esse contexto comunidade-escola-cultura-território.
Em 2018, a escola da comunidade Maturuca,
na Terra Indígena Raposa Serra do Sol, me convidou
para realizar uma atividade artística com os alunos.
Eles são makuxi, portanto são meu povo. Lá, em
parceria com o professor de língua e artista Charles
Gabriel, levamos as crianças para fora do prédio da
escola e permanecemos por uma semana no malocão
comunitário, onde ouvimos as histórias da nossa
própria criação. Makunaimî, nosso grande criador,
deixou para nós toda a nossa estrutura cosmológica –
na prática, não precisamos de mais nada para viver.
Assim, experimentamos trabalhar nosso próprio
universo, bebendo em nossa fonte, e expomos o
trabalho para a comunidade. Quando mais tarde fui
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convidado para a Bienal de Arte de São Paulo, essa
coleção de obras foi exibida, configurando um exemplo
de antiescola, cujo processo educativo se dá visando
outras ordens de valores.
Propusemos que a turma ouvisse áudios
narrados pelos mais velhos sobre as histórias da nossa
criação. O nosso mundo é muito mais divertido e muito
mais fluido do que aquele proposto pelo cristianismo.
E as crianças, claro, se encontravam envolvidas em
um processo de resistência ao próprio idioma – pois
perdemos muito para a cultura e para o idioma
dominante, o português.
As crianças ouviram atentas a mitologia e
produziram as obras a partir de seus próprios meios.
O processo resultou em obras realistas, quer dizer,
munidas dessa realidade estática, posta em ordem
comum e linear, como para nós se parece o mundo
eurocêntrico. O processo de educação das crianças
makuxi se encontrava e se encontra muito atrelado ao
cristianismo. Dessa forma, supomos que elas foram
distanciadas do nosso mundo. Então, não permitimos
que elas aceitassem que o grande transformador de
mundos, o nosso avô-pai-irmão ancestral, ficasse muito
longe de nós, indo morar no fundo do esquecimento.
Ao terminar as práticas, interferi nas obras
dos estudantes, que, para mim, eram meus colegas
nessa árdua tarefa de assimilar o absurdo que é
a morte de nossa natureza maior. Extrapolamos
os elementos e assim percebemos que, em nosso
mundo, tudo é possível, mesmo o que parece mais
absurdo, pecaminoso e imoral, como a relação de
amor entre um homem makuxi e uma anta, que gerou
um ser fantástico trazido ao mundo para nos dar o
conhecimento sobre os tipos de plantas que são usadas
para pescar e caçar, por exemplo.
É certo que nessas “aulas”, inevitavelmente,
tivemos de nos confrontar com o mundo dominante.
Tratamos de questões como moral, pecado e até do
que chamam de “antigamente”. Mas penso que não
podemos aceitar que uma educação escolar indígena,
mesmo dita diferenciada, nos tolha do direito e da
prática de transmissão de saberes por meio de nossa
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oralidade. Em nosso dia a dia, as histórias da criação
são repassadas de forma natural. Não esperamos as
crianças ficarem adultas para falar sobre o ato sexual
entre um homem e um animal, quando, desse ato de
vida, surge mais substância para o nosso dinamismo. E
isso segue impossibilitado, pois a moral ainda diz o que
deve e o que não deve ser socializado com as crianças.
Em resumo, o mundo novo mais se atrasa do
que se adianta na simplificação do mundo.

Jaider Esbell, artivista, é indígena do povo

makuxi da Terra Indígena Raposa Serra
do Sol, localizada no extremo norte do
Brasil. Com atuações que perpassam
diversas linguagens e suportes, tem
prêmios na literatura, nas artes visuais e no
cinema. Vive em Roraima, onde mantém
a Galeria Jaider Esbell de Arte Indígena
Contemporânea.
> jaideresbell.com.br
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Identidade e devir:
a criação de
territórios
existenciais

Lucas Veiga

48-49

O convite para escrever este
texto, trazendo contribuições
da clínica para o trabalho
em educação e processos de
formação, me fez pensar que,
para estabelecer uma conversa
transdisciplinar, seria interessante
abordar um conceito que é objeto
de estudo de ambos os domínios:
a questão da identidade.
No contemporâneo, tanto a
clínica quanto a educação
estão lidando intensamente
com a forma como o tema da
identidade tem comparecido
nos discursos, nas práticas
e nas performances de cada
indivíduo. Assim, gostaria de
apresentar aqui, partindo da
minha experiência clínica e de
pesquisas, o lugar da identidade
para pessoas negras, com o
objetivo de ampliar sentidos
sobre as identidades nos
processos de formação.
Quando Gilles Deleuze e Félix
Guattari criticam a noção de
identidade, eles o fazem como
estratégia clínico-política de
colocar em questão o que
chamaram de “identidade molar”.

Padrão-homogeneizada, essa identidade que se
pretende universal é a do homem branco, cisgênero,
heterossexual. Guattari se refere a essa identidade
como falocrática, entendendo a primazia do homem e
do machismo em sua constituição reificada.
Contudo, me parece importante deslocar o
código falocrático para incluir um outro que, desde uma
perspectiva de Frantz Fanon e Maria Aparecida Bento,
entre outros intelectuais que se debruçaram no estudo
das questões raciais, seria o código da brancura ou da
branquitude. A identidade molar universal é branca. E
essa sobrecodificação dos corpos e das subjetividades
em torno de um único código estático não é obra
da natureza, mas efeito de um longo processo
histórico que, na modernidade, se atualizou por meio
da colonização. Assim, a identidade dominante é
aquela que corresponde à imagem e semelhança do
colonizador.
Um dos efeitos desse processo na experiência
subjetiva das pessoas que trazem no corpo a marca
do sujeito colonial – ou seja, a pele branca – é
acreditarem que não possuem identidade alguma ou
que não se encontram circunscritas a nenhum quadro
de referência identificável, o que acaba por significar
experimentar a si mesmas como sujeito universal. Mas
é exatamente essa posição que Deleuze e Guattari
colocam em questão ao afirmar que ela estanca o
processo de subjetivação em modos fixos de ser e
estar. A saída dessa posição subjetiva empobrecida
no sentido da expansão da vida seria, então, entrar
em devires minoritários, ou seja: aceder, no plano
do inconsciente, às forças que constituem outras
modalidades existenciais que não a do homem
branco. Essas outras modalidades existenciais – ou
experiências minoritárias – seriam precisamente
aquelas que escapam à sobrecodificação do modo de
ser branco, engajadas num processo de singularização
que tende ao infinito. Entretanto, esse escape ou a
conquista dessa linha de fuga se dá por meio de um
percurso complexo no qual o devir minoritário se torna
um processo de afirmação de uma identidade outra
que não a do sujeito branco e que, ao fazê-lo, denuncia
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que o sujeito branco não é universal, mas apenas uma
entre outras modalidades existenciais e identidades.
Não se trata de fazer as experiências minoritárias
ganharem o estatuto de universal ou de uma identidade
fixa e presa a representações, mas de deslocar o sujeito
branco da posição de padrão e de modelo de produção
de subjetividades serializadas e idênticas, como é tão
comum entre a branquitude.
O estabelecimento do sujeito branco como
universal se deu por meio da desumanização de
sujeitos africanos e indígenas. O processo de
escravização retirou povos africanos não só de seu
território geográfico, mas também de seus territórios
existenciais. A desumanização, que se caracterizou
pela objetificação e animalização dos corpos e das
subjetividades africanas, afastou os africanos em
condição escrava e posteriormente seus descendentes
– os amefricanos, como chamou Lélia Gonzalez – dos
sentidos de humanidade que as comunidades africanas
haviam estabelecido. Para os povos bantu, por
exemplo, ser humano é ser a manifestação corpórea da
divindade incorporal, é ser uma divindade na terra em
comunhão com as demais manifestações corpóreas
das divindades que constituem a natureza. Humano
e natureza são coexistentes. Esse universo referencial
que compunha o processo de subjetivação dos povos
africanos foi sobrecodificado pela máquina colonial
de produção de subjetividade e de controle social que
impôs universos referenciais brancos por meio da
catequização, por exemplo. A separação de africanos
que falavam a mesma língua, que pertenciam em África
às mesmas comunidades, foi um dos gestos coloniais
de mitigação do universo referencial, do senso de
pertencimento e do sentido existencial de africanos
e africanas. A vida em comunidade e a coletivização
eram também traços comuns na experiência dos povos
de língua bantu e iorubá, e essa experiência, durante o
período colonial, foi duramente reprimida e, num certo
sentido, impedida pelo colono.
No artigo “Descolonizando a psicologia: notas
para uma psicologia preta”, publicado na Revista
Fractal, aponto o efeito de desterro que o período
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colonial impôs aos corpos e às subjetividades africanas
e como esse efeito se perpetua na atualidade. No
Brasil, o pós-abolição foi marcado por uma ausência
de políticas de reparação histórica aos danos da
escravização tanto no sentido material quanto subjetivo.
No que se refere ao plano material, o fim da escravidão
deu início a uma nova modalidade de marginalização
da população afro-brasileira. No que se refere ao plano
subjetivo – e sabemos que esses planos coexistem e
se retroalimentam –, a população negra passou por um
processo que Wade Nobles, precursor da psicologia
preta, chamou de “embranquecimento”.
A brancura, então, esteve atrelada às imagens
de poder, beleza, inteligência e autoridade, ao passo
que a negritude esteve associada a imagens de
pobreza, violência, feiura, ignorância e descrédito.
Nas narrativas hegemônicas sobre a história do negro
no Brasil transmitidas nos livros didáticos e na mídia,
a pessoa negra teve seu corpo e sua subjetividade
atreladas à condição escrava. Crianças negras, desde
muito cedo, foram ensinadas que seu cabelo, seu nariz
e sua pele eram feios e que a beleza estava nos traços
daqueles que ocupavam o protagonismo na televisão e
no cinema, ou seja: foram ensinadas que a beleza seria
branca.
A esse respeito, Neusa Santos Souza vai dizer
que, no Brasil, nascer com a pele preta não constitui
por si só uma identidade negra. Com isso, ela está
chamando a atenção para o lugar que a brancura ocupa
no inconsciente de pessoas negras, um lugar que
seria tal como um ideal do eu, posto que ser humano
teria virado sinônimo de ser branco. Nas palavras da
psicanalista, a identidade branca seria algo que as
pessoas negras teriam sido historicamente coagidas a
desejar. O desejo de ser branco como via de ascensão
à condição humana opera por meio do aniquilamento
do corpo negro e da subjetividade negra. É nesse
sentido que Nobles pontua a presença do afeto de
auto-ódio como um elemento comum no processo de
subjetivação de pessoas negras, e seria exatamente
esse afeto que a clínica com pessoas negras deveria
tratar e curar.
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O psiquiatra Frantz Fanon vai dizer em sua obra
que a experiência da negritude é uma experiência de
não lugar, tanto do ponto de vista geográfico quanto do
ponto de vista subjetivo. Esse não lugar está diretamente
relacionado com a ausência da experiência de se sentir
em casa no território onde se vive e no próprio corpo,
pois esse território e esse corpo colocam a pessoa negra
em risco constante por ser incessantemente deslocada
da condição humana e confrontada com a violência
desumanizante do racismo. A experiência negra é
desterritorializada por excelência.
Na minha experiência clínica nos últimos
anos, ficou evidente a importância da conquista de
um espaço de territorialização para pessoas negras. A
criação de territórios existenciais para subjetividades
fortemente desterritorializadas é semelhante ao que
Neusa Santos Souza chamou de “tornar-se negro”. Esse
processo passa pela construção de uma identidade
negra, quer dizer, pela afirmação do corpo, da pele e da
história coletiva num registro positivo, e não negativo.
Tornar-se negro seria como aceder ao estatuto de
humanidade por meio do resgate do senso de valor e
de amor tanto por si quanto por sua ancestralidade.
Esse resgate se daria por meio de uma tomada de
consciência da problemática racial em que a pessoa
negra está inserida, bem como por um processo de
criação sobre si mesma. A tomada de consciência
passa pela compreensão da realidade social do racismo
e seus efeitos sobre as subjetividades negras e brancas
e sobre as instituições. Passa pelo entendimento de
que as violências raciais experimentadas não são uma
questão individual, mas coletiva, uma vez que também
são vivenciadas por outras pessoas negras. Nesse
sentido, a politização do sofrimento psíquico é um
caminho de saúde importante.
Entender a construção da identidade negra
como a criação de um território existencial habitável
não é a negação do devir enquanto processo de
singularização. Identidade e devir são distintos
inseparáveis. Cada pessoa negra constrói para si
sua identidade negra de forma singular. Não se trata
de estabelecer um modo negro único de ser, estar,
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sentir e pensar, mas a afirmação da radicalidade da
multiplicidade que pode habitar um plano comum.
Assim, a construção da identidade negra está mais
próxima de um processo de individuação tal como
descrito por Gilbert Simondon do que da criação de
uma identidade fixa e homogênea como a do sujeito
colonial. Ao afirmar uma identidade – individual e
coletiva –, as pessoas negras resistem exatamente
à sobrecodificação que a máquina colonial tenta
impor sobre seus corpos e subjetividades, uma
sobrecodificação que implicaria tanto a negação de si
mesmas quanto sua transformação numa caricatura do
sujeito branco apresentado como universal.
Por fim, a criação de territórios existenciais é
condição de possibilidade para a invenção de modos
de ser, estar, sentir, pensar e desejar. Compreendendo
o lugar da identidade e sua inseparabilidade da
singularidade, os processos de formação podem
funcionar como territórios existenciais onde o encontro
com a alteridade é celebrado. Encontrar o radicalmente
outro dentro de você possibilita um encontro
verdadeiro com os outros sem reduzi-los a identidades
fixas e a todo um imaginário que as circunda, mas se
abrindo para cada traço de singularidade que habita as
identidades.

Lucas Veiga é psicólogo e mestre em
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diversidade.
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Pedagogia
eco-ancestral e seus
gestos: infâncias,
barbárie, o caos
e o combate ao
racismo
Kiusam
de Oliveira
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Gestos Introdutórios

1

cne/cp,

2004.

Com a promulgação da lei
10.639/03, que alterou a Lei
de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (9394/96),
a obrigatoriedade do ensino da
história da África e da cultura
afro-brasileira e africana se
tornou um aspecto central para
a observância das “instituições
de ensino, que atuam nos níveis
e modalidades da Educação
Brasileira e, em especial [...]
instituições que desenvolvem
programas de formação inicial
e continuada de professores”.(1)
Nesse sentido, constitui obrigação
desses profissionais estarem
atentos para as orientações,
princípios, fundamentos,
planejamento, execução e
avaliação de todo o processo, a
fim de promover uma educação
de qualidade e fundamentada nos
direitos humanos.
A educação que tem sido
privilegiada no país insiste
em ser elitista, ainda que
desenvolvida nos espaços
públicos localizados em regiões

onde a carência de tudo é a regra.
Afinal, tem considerado, ao longo de décadas, uma
padronização difícil de ser atendida por conta das
diferentes realidades vividas pelos estudantes. No
Brasil, desconsidera-se o fato de sermos o segundo
país de maior população negra do mundo, perdendo
somente para a Nigéria. Ainda assim, o espaço escolar
acaba sendo o lugar onde as crianças negras aprendem
suas primeiras lições sobre o racismo, seja por parte
dos diversos profissionais envolvidos no espaço
escolar, seja por parte das crianças não negras que
são capazes de reproduzir práticas racistas aprendidas
quase livremente em seus espaços de convivência.
Dessa forma, a educação, tal e qual está estruturada,
tem reforçado a violência racista, e os profissionais da
educação muitas vezes não se sentem fortalecidos para
combater tais práticas, enfrentando seus medos ou
combatendo os próprios preconceitos.
Nesse sentido, a pedagogia eco-ancestral –
chamada por mim de pedagogia da ancestralidade
até antes da pandemia – se constitui em um caminho
possível como referencial teórico-metodológico de
matriz africana, a ser desenvolvida no processo de
formação de profissionais da educação, com o fim de
ampliar olhares para possibilidades mais inclusivas
e humanas de ser e estar no mundo, assentada em
conhecimentos ancestrais africanos por partir de
um fato: a África enquanto berço da humanidade. A
pedagogia eco-ancestral tem o corpo como território
fundamental a ser analisado e entendido como corpotemplo, que carrega o sagrado. Justamente por isso
se faz necessário fortalecê-lo no sentido de levá-lo
a tornar-se um contra-corpo-consciente capaz de
identificar as barbáries praticadas no cotidiano e
combatê-las, agora como um corpo-templo-resistência,
que compreende tal renascimento como chave para as
lutas em prol da humanidade e do bem viver.

58

Pedagogia eco-ancestral e seus gestos

Gestos definidores, orientadores
e posicionadores
Vivemos em um país pluriétnico e multicultural,
e a insistência em trazer tal fato à baila é provocada
pelo esquecimento imposto repetidamente ao longo
da história que se quer oficial num país cuja história
é recontada insistentemente pelo olhar e falar da
branquitude (homem, branco, heterossexual, cristão,
poderoso) que foi capaz de criar e manter uma ficção
que exalta os seus como heróis e heroínas nacionais.
A história, por muito tempo, foi contada pelo viés do
vencedor e, nesse ponto, não tenho como deixar de
lembrar do discurso de Chimamanda Ngozi Adichie
– o perigo de uma história única. Temos vivido,
sombriamente, as consequências dessa história.
Apesar disso, também não tenho como deixar de trazer
aqui um provérbio africano (iorubá) que diz assim:
“Enquanto a história da caça ao leão for contada
pelos caçadores, os leões serão sempre perdedores”.
E, sim, grupos historicamente em desvantagem no
país, como negros e indígenas, mulheres negras e não
negras, estão recontando essas histórias, trazendo
à tona documentos que foram ocultados por muitos
pesquisadores brancos.
Muitas mentiras são consideradas verdades, a
começar pelas informações e falas recorrentes de que
o país foi descoberto pelos portugueses, que indígenas
são indolentes e que as negras escravizadas eram
lascivas, pois se ofereciam inclusive aos jovens brancos,
filhos dos senhores de escravizados, a fim de iniciarem
seus rebentos na arte do amor. Outra grande mentira
está associada à princesa Isabel como a redentora que
libertou os escravizados: o que não se comenta é que
a Lei Áurea tratou 350 anos de escravidão somente
com dois artigos sem prever políticas públicas, reforma
agrária ou reparações aos recém-libertos. O período
colonial perdura na contemporaneidade através de
práticas e vícios que reverberam em todos os setores
da sociedade: daqueles considerados mais retrógrados
(como o empresarial) até os mais científicos (como as
universidades).
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Por falar nas universidades, chamarei aqui Sueli
Carneiro para nos falar sobre o epistemicídio:

[...] o epistemicídio é, para além da anulação
e desqualificação do conhecimento dos povos
subjugados, um processo persistente de produção
da indigência cultural: pela negação ao acesso à
educação, sobretudo de qualidade; pela produção
da inferiorização intelectual; pelos diferentes
mecanismos de deslegitimação do negro como
portador e produtor de conhecimento e de
rebaixamento da capacidade cognitiva pela
carência material e/ou pelo comprometimento
da auto-estima pelos processos de discriminação
correntes no processo educativo.(2)

2 Carneiro, 2005,
p. 97.

3 Evaristo, 2016,
p. 102.

Refletir a nação a partir da educação é condição
sine qua non para que outras possíveis “verdades”,
partindo “dos milagres de quem se salvou”,(3) sejam
estabelecidas. Como fruto do colonialismo, as relações
entre seres humanos negros e brancos ainda se dá de
forma que os brancos consideram com frequência as
pessoas negras inferiores. Isso significa, na prática,
que negros, por mais formação que tenham, carregam
o estigma da desconfiança sobre seus corpos, o
que culmina no silêncio criminoso em relação às
contribuições do continente africano em todas as
áreas do conhecimento – afinal, estamos falando de
um território considerado berço da humanidade. Não
parece estranho que no território onde tudo começou
no planeta Terra só exista, por parte de registros
intensos da imprensa, aspectos repugnantes para
serem retratados? Em entrevista, Renato Noguera
destaca:

No Rio de Janeiro, muitas escravizadas
e escravizados de origem Bantu é que
construíram aquedutos, que fizeram o trabalho
de botânica na construção e na produção da
organização da Floresta da Tijuca. Mas eles não
são vistos como capazes de fazer, mas como a
mão que executa.(4)

4 Noguera, 2017.
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5 Oliveira, 2019.

6 Idem.

7

Idem.

Ainda sobre os definidores, orientadores e
posicionadores da pedagogia eco-ancestral, é preciso
dizer que ela é, acima de tudo, um posicionamento
de vida e também acadêmico-político “que se opõe
ao colonialismo e à colonialidade, que continuam
reafirmando a desumanidade de negros e indígenas”.(5)
Tal pedagogia vai contra tudo o que está estabelecido
como lógica e regra na sociedade brasileira que se
relaciona ao fato de o branco ser considerado a norma,
e o negro, desvio. Também “se opõe à hegemonia
epistemológica eurocentrada”.(6)
Aqui é fundamental estabelecer os princípios
da pedagogia eco-ancestral: 1. é uma pedagogia
feminina; 2. as infâncias são territórios de ação
dos direitos humanos; 3. há consciência de que
existe a colonialidade no e do poder; 4. estabelece
ruptura a partir da decolonialidade; 5. necessidade
de emancipação epistêmica; 6. importância da
formação para a Educação das Relações ÉtnicoRaciais; 7. luta por uma educação antirracista; 8.
luta por uma educação que combata o sexismo; 9.
necessidade da ressignificação do conceito de corpo
para o corpo-templo-resistência; 10. tudo deve se
dar de modo espiralado ascendente e de forma a
considerar a ancestralidade e a circularidade de seus
conhecimentos.
A pedagogia eco-ancestral é um referencial
teórico-metodológico que parte do princípio de que
somos seres ecológicos, isto é, temos relação com
o meio ambiente enquanto seres vivos que somos.
Isso nos remete à ideia de comunidade, uma vez
que podemos morar, apesar de nossas diferentes
condições, em uma mesma área geográfica. Nossas
relações e trocas se dão no ecossistema, isto é, com
interação entre seres vivos (de forma geral), fatores
físicos e químicos, nosso habitat. Tal pedagogia
considera os conhecimentos ancestrais “como
elementos-chave para qualquer tipo de aprendizagem,
que podem ser encontrados em plataformas diversas,
como histórias de vida, memórias, provérbios,
mitos, itans, letras de músicas, literaturas, danças,
gestualidades, poemas, performances etc. [...]”.(7)
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Fincar tal consciência em terreno afrocentrado
aponta para o valor inestimável de provérbios do
povo iorubá, como “Sem folhas nada acontece”
ou “O fogo não faz criança se calar” ou ainda “O
que o milho traz para casa? Duzentas crianças”.
Simplicidade e complexidade como partes de um
saber completamente simples e complexo ao mesmo
tempo, essenciais para os processos geradores e
encantadores de vidas.
Gestos indagadores sobre as infâncias,
barbáries e caos

8 Kramer, 2000,
p. 3.

9 Oliveira, 2020,
p. 15.
10 Cavalleiro, 2000,
p. 118.

Sônia Kramer afirma que “a ideia de infância
surge no contexto histórico e social da modernidade,
com a redução dos índices de mortalidade infantil,
graças ao avanço da ciência e a mudanças econômicas
e sociais”.(8) Hoje, “infâncias” deve vir no plural, uma
vez consideradas múltiplas a partir das culturas vivas no
país. Infelizmente, em pleno século 21, há a urgência de
reivindicarmos aos governos brasileiros que se atentem
aos índices elevados de mortes das crianças negras,
provocadas inclusive pela violência policial que parece
ter nas pessoas negras alvos construídos, ao longo do
tempo, pelo olhar violento e restritivo do colonizador,
até hoje referendado pelos racistas que alimentam
cotidianamente o racismo estruturado pelos seus.
Nesse sentido, o que vem a ser barbárie? Os
dicionários apresentam definições como “selvagem”,
“cruel”, “desumano” e “grosseiro”, “uma ação em que
a violência é atroz, usada com o único objetivo de afetar
diretamente a paz e a tranquilidade de determinados
grupos, desrespeitando inclusive, as leis”.(9) Eliane
dos Santos Cavalleiro(10) relata que “crianças brancas
revelaram um sentimento de superioridade, assumindo
em diversas situações atitudes preconceituosas e
discriminatórias, xingando e ofendendo as crianças
negras, atribuindo caráter negativo à cor da pele”, ao
passo que as “crianças negras já apresentam uma
identidade negativa em relação ao grupo étnico ao
qual pertencem”. É possível compreender tais posições
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infantis como aprendizados a partir da barbárie
normalizada na sociedade brasileira, fruto do racismo
estrutural. O racismo estruturado em nossa sociedade
pode ser visto como o caos que tem desestruturado
a possibilidade real e concreta de crianças negras
construírem identidades saudáveis e positivas.
Assim, o que vem a ser o caos? A teoria do
caos “é um campo de estudo em matemática, com
aplicações em várias disciplinas, incluindo física,
engenharia, economia, biologia e filosofia”,(11) e está
presente em tudo o que nos cerca. Traz a ideia de que
uma mudança pequena no início de algo pode provocar
consequências gigantescas e desconhecidas – o caos.
Tal mudança pode ser algo imprevisível. Vamos aos
exemplos:
Gesto A

1.

Duas crianças estão no jardim de casa brincando
de jogar bola uma para a outra;

2. Uma delas, ao devolver a bola, chuta-a com
força; a bola cruza o muro e vai para a rua;
3.

Essa criança abre o portão da casa e sai correndo
atrás da bola, que está do outro lado da rua;

4. A criança atravessa a rua correndo sem olhar
para os lados;
5.

O motorista do caminhão de mudança só teve
tempo de reduzir a velocidade, mas não de parar
o veículo, e quase a atropelou.
Gesto B

1.
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É o primeiro dia de aula e duas crianças negras
vão para a nova escola;
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2. Ao chegarem na escola, a criança mais velha
procura pela professora de sua irmã mais nova,
encontra-a e coloca a irmã na fila;
3.

A irmã mais velha, ao encontrar a sua fila,
se posiciona no fim dela;

4. Quando isso ocorre, as demais crianças correm,
zombando dela e gritando: “A macaca entrou
na fila, a macaca entrou na fila”;
5.

O corpinho franzino da menina de 6 anos
ficou inerte e foi o mar que se viu em seus
olhos. Petrificada, ela acompanhava com
o olhar a professora subindo as escadarias
e agindo carinhosamente com as demais
crianças, todas brancas, sem se importar com
ela que, quando voltou a si, estava sozinha com
a irmãzinha, em pé no meio do pátio, chorando
e tentando organizar a mente.

Vamos aplicar aqui a teoria do caos? Quais
os imprevistos decisivos nas situações A e B? Que
mudança pequena afetou as personagens das histórias?
O que é pequeno para mim é também para você?
No gesto A, a bola ultrapassou o muro; a
menina abriu o portão sozinha; a menina atravessou a
rua sem a orientação de um adulto; a menina cruzou
a rua sem olhar para os lados. Na situação B, uma
criança negra entrou em uma fila escolar; as crianças a
humilharam; a professora não ralhou com as crianças;
as professoras abandonaram as crianças negras
sozinhas no pátio.
Uma pergunta: o caos vivido pela criança do
gesto A pode ter provocado quais pensamentos? E o
caos vivido pelas crianças do gesto B pode ter provocado
em ambas quais pensamentos? Quais pensamentos
incidirão de forma determinante em suas identidades?
O que não podemos negar é que as duas
situações podem acarretar traumas nas crianças.
Em uma delas, o trauma de atravessar a rua sozinha,
sem condução e/ou orientação de adultos. Na outra
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situação, o trauma pode estar associado ao desejo de
deixar de ser o que são: crianças negras. Importante
dizer que ambas as histórias são reais: uma situação
aconteceu com a minha amiguinha quando tínhamos 7
anos e a outra ocorreu com a minha irmã (caçula) e eu
quando tínhamos respectivamente 4 e 6 anos.
O que a experiência caótica A provocou na
minha amiguinha? O cuidado, até hoje, de atravessar
a rua com muita atenção, olhando para os dois lados.
Na situação B, minha irmã e eu passamos (com um
somatório de violências racistas) a odiar ser quem
éramos, além de minha irmã ter um trauma de tocar
em assuntos focados nas relações étnico-raciais e, da
minha parte, eu mergulhei, com todo o ódio que podia
haver dentro de uma adolescente negra pelos brancos,
na militância do Movimento Negro Unificado (mnu)
no comecinho da década de 1980 e até hoje tenho
roído essas questões até o osso. Na teoria do caos, os
resultados são imprevisíveis e tais experiências racistas
e recorrentes impactaram nossa vida para sempre e de
formas bem diferentes.
Gestos possíveis estabelecedores da ordem
no caos do racismo
Revertendo o pensamento, é preciso destacar
que compreendo que a ordem que temos como
miragem no país é também estabelecida dentro de
uma lógica constituída por uma elite branca, que traz
como referência princípios de ordem estabelecidos
em outros países. Tal ordem se ergue individualista,
arbitrária, racista, sexista, hegemônica e pautada no
apadrinhamento dos iguais (negros e indígenas jamais
serão considerados iguais ou semelhantes nesse tipo
de sociedade).
Assim, como possibilidade de compartilhar
formas outras de compreender uma ordem possível
dentro do caos instaurado nas sociedades racistas,
machistas, sexistas, homofóbicas etc., torna-se
necessário aos profissionais da educação conhecerem
epistemologias negras como a pedagogia
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eco-ancestral, que estabelece uma relação horizontal
entre seres vivos, desde as pedras até os seres
considerados humanos e não mais humanos (o tangível
e o intangível como faces de uma mesma vida),
passando pelo vírus que tem matado uma quantidade
imensa de humanos pelo mundo. O coronavírus,
esse ser invisível aos nossos olhos e dotado de um
poder letal tamanho, só ganhou força pela nossa
inobservância e desrespeito pela natureza, que avança
à medida que parte de nossas matas estão sendo
incendiadas, com os animais morrendo enquanto as
respostas a tudo isso são lentas ou inexistentes por
parte do poder público federal.
Assim, tal pedagogia nos revela como é
relevante nos entendermos como parte de todo
sistema ecológico. O caos e a ordem são considerados
“dinâmicas vitais da (bio)diversidade. A desordem
espontânea é tendência fundamental da vida”.(12)
Mas não nos esqueçamos de que, embora o caos e a
desordem possam ser tendências naturais da vida, o
racismo é uma criação que atende a essa desordem,
pois foi plantado como possibilidade de estabelecer
uma nova ordem. Considerar essa inversão da lógica é
muito importante para questionar tudo o que está dado
e posto como “normal”. O racismo só é considerado
um dado natural de tanto que foi naturalizado pelos
racistas que continuam secularmente de plantão.
Nosso papel é reverter essa ordem no caos.
Gestos possíveis de combate ao racismo
Na pedagogia eco-ancestral, tais gestos
podem se dar através de diferentes plataformas
acessadas pela sabedoria ancestral. Entre elas,
tenho recorrido, inclusive como escritora, à literatura
negro-brasileira do encantamento infantil e juvenil
(linebeiju), que parte de cinco obeliscos, a saber:
1. ancestralidade; 2. afrocentricidade; 3. encantamento;
4. mulher negra; e 5. pedagogia eco-ancestral.
A linebeiju carrega, como marcadores centrais no
desenvolvimento de seus textos literários, as seguintes
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características: antirracismo, experiências negras,
masculinidades afetivas, promoção de estratégias
antirracistas, resistência, memória, oralidade,
protagonismo negro, sentimentos afetivos profundos,
reconhecimento identitário, estímulo da autoestima,
lugar socioideológico de que parte a fala, consciência
da produção intelectual antirracista e ação contra o
racismo como antídoto.
Assim, convido você a conhecer de perto
a literatura que tenho produzido como mais uma
ferramenta possível da implementação da lei 10.639/03,
em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases que
rege a educação brasileira, em seus artigos 26A e
79B. A pedagogia eco-ancestral é brasileira, pois se
fundamenta em nossas raízes ancestrais, sempre
educativas. Portanto, ela é cura.

Kiusam de Oliveira é doutora em educação

e mestre em psicologia escolar e do
desenvolvimento humano pela usp.
Pedagoga habilitada em orientação
educacional, administração escolar
e deficiência intelectual pela fsa e pela usp.
Palestrante e formadora de profissionais
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Artista multimídia. Bailarina e coreógrafa.
> mskiusam.com
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O que é
racismo
ambiental
e como ele
impacta nossas
vidas?
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1 Moreira, 2020.
Os depoimentos
das entrevistadas
aqui apresentados
constam dessa
reportagem.
2 Organização
liderada por
mulheres
comunicadoras
e moradoras de
diferentes regiões
periféricas da
cidade de São
Paulo. São elas:
Bianca Pedrina,
Mayara Penina,
Jéssica Moreira,
Lívia Lima,
Regiany Silva e
Semayat Oliveira.

Com o grande impacto causado
pelas queimadas no Pantanal
e pelos desmatamentos sem
precedentes na Amazônia,
temos ouvido bastante sobre
meio ambiente, crise ambiental
e racismo ambiental. Mas em
que ocasiões nos colocamos
como parte desses problemas
sociais? Nossa relação pode
não ser direta, eu sei. Embora
estejam na ordem do dia,
poucas vezes temos um
conteúdo didático que aponte
como essas questões impactam
qualquer parte do globo.
O meio ambiente não é um
assunto relacionado apenas ao
ecossistema que nos cerca, mas
a nós mesmos, pois também
fazemos parte da natureza e
de tudo que a integra. Então,
por que ainda nos mantemos
à deriva dessa discussão? Foi
o que me perguntei quando
iniciei a pesquisa sobre racismo
ambiental que resultou em uma
reportagem(1) para o portal Nós,
mulheres da periferia.(2)
Em abril de 2020. A
pandemia ocasionada pela

Covid-19 passava por sua pior fase. De um lado, uma
parcela da população estava confinada, cumprindo o
isolamento social. Mas, de outro, um contingente muito
maior de pessoas continuava trabalhando, inclusive
para garantir que os demais permanecessem em casa.
Enfermeiras, caixas de supermercado, trabalhadoras da
limpeza urbana, motoristas: muitas profissionais nunca
tiveram direito à quarentena e, sem escolha, seguiam
com suas atividades, utilizando o transporte público e
colocando a si mesmas e aos seus familiares em risco.
Foi nesse cenário insólito, de faltas e
desigualdades, que construí minha reportagem. Havia,
então, o desejo de emergir da superfície da questão
ambiental e cruzá-la com outros pontos: o racismo
estrutural de nossa sociedade, a questão de gênero e
as formas como cada território é afetado de maneira
diferente pelos problemas ambientais.
Não parecia uma tarefa fácil. Até ali, confesso,
havia uma série de preconceitos que moldavam minhas
concepções sobre a luta em prol do meio ambiente.
Sempre me pareceu algo distante ou pertencente a uma
camada social específica, pois as discussões às quais
havia tido acesso até então não relacionavam a crise
ambiental às pessoas ao meu redor, tampouco àquelas
nas quais eu poderia me reconhecer. Assim, tive que
abandoar os lugares-comuns e ir em busca de respostas.
Pesquisar é preciso
Antes de tudo, curiosa que sou (por ofício e
necessidade), pesquisei o termo “racismo ambiental”
em sites de busca e reportagens sobre o assunto.
Naquele momento, tudo estava muito abstrato e
distante, até que o geógrafo Milton Santos me fisgou:

O território é onde vivem, trabalham, sofrem e
sonham todos os brasileiros. Ele é, também, o
repositório final de todas as ações e de todas as
relações, o lugar geográfico comum dos poucos
que sempre lucram e dos muitos perdedores
renitentes, para quem o dinheiro globalizado
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– aqui denominado “real” – já não é um sonho,
mas um pesadelo.(3)

3 Santos, 1999.

O autor da reflexão, um homem negro e um
dos maiores intelectuais do Brasil, que dedicou sua vida
a entender o território, já havia sido tema de muitas
palestras no meu bairro, onde sempre discutimos as
noções de pertencimento, nossos sonhos e os inúmeros
desafios que vivenciamos na lida diária da periferia.
Nesse momento, tive um insight. Eu com
10 anos de idade: grupos contra um lixão em Perus
visitavam constantemente minha escola, pública
e estadual, entregando folhetos para mobilizar a
população contra um repositório de lixo na região.
“Lixão +1 não” era o slogan que movimentava mulheres,
homens e crianças a dizer não a mais um lixão.
No passado, outro lixão foi construído na região.
Diariamente, a população respirava o cheiro e sentia
os efeitos de seus elementos tóxicos. Depois de muita
luta, o lugar foi aterrado e a população teve direito aos
“créditos de carbono” como contrapartida aos danos
causados. Eles nunca chegaram.
Isso me inspirou tanto que, certo dia, reuni
um grupo de amigas e fomos até a diretoria para
dizer o quão importante era cuidar do “meio ambiente
da escola”. A ideia não durou muito. Talvez por falta
de recursos ou de entendimento da própria unidade
escolar em acolher nossa iniciativa.
O enredo, porém, me fez entender que Perus
era o território de que Milton Santos falava em seus
escritos. E era também o local onde depositavam
aquilo que a região central não queria por perto. Será
que eu, então, ao lado de meus vizinhos e vizinhas,
havíamos sido vítimas do racismo ambiental, mesmo
sem conhecer o conceito?
A verdade é que resgatar essa história me fez
viajar no tempo e entender um outro pensamento que
complementou as ideias de Milton Santos. Benjamin
Franklin Chavis Jr., professor universitário e assistente
de Martin Luther King Jr., escreveu o seguinte:
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Racismo ambiental é a discriminação racial nas
políticas ambientais [...] na escolha deliberada
de comunidades de cor para depositar rejeitos
tóxicos e instalar indústrias poluidoras [...]
no sancionar oficialmente a presença de
venenos e poluentes que ameaçam as vidas nas
comunidades de cor. E discriminação racial é
excluir as pessoas de cor, historicamente, dos
principais grupos ambientalistas, dos comitês
de decisão, das comissões e das instâncias
regulamentadoras.(4)

4 Chavis Jr. apud
Mathias, 2017.

5 Chavis Jr., 1987.

6 Rede Nossa São
Paulo, 2019.

Meses depois, a professora de ciências e
biologia Gabriela Trindade, mestranda em educação
ambiental pela Unirio, me explicou melhor como
Franklin chegou a essa concepção. Em 1982, 70% da
população da Carolina do Norte era branca. Dos 93
condados do local, apenas sete tinham uma população
majoritariamente negra. E era justamente nessas
regiões onde os lixões de rejeitos tóxicos do estado
estavam instalados. Em 1987, Franklin coordenou o
estudo Toxic Wastes and Race in the United States
[Rejeitos tóxicos e raça nos Estados Unidos],(5)
comprovando que a variante raça determinava a
localização dos lixões e, logo, quem mais sofria com os
efeitos da exploração ambiental eram pessoas negras e
latino-americanas.
Mesmo distante do bairro de Perus, Franklin
conceituou o que vivemos. As periferias brasileiras
abrigam grande parte da população negra do país,
uma vez que o “fim inconcluso” da escravidão apartou
pardos e pretos dos centros urbanos. Segundo o Mapa
da desigualdade de 2019,(6) enquanto bairros como
Moema (5,8%), Perdizes (9,3%) e Pinheiros (11%) têm
baixo percentual de pessoas negras, os bairros do
extremo da periferia são majoritariamente negros.
São exemplos Jardim Ângela (60,1%), Grajaú (56,8%)
e Parelheiros (56,8%). Segundo dados da prefeitura,
Perus possui 146.046 moradores, dos quais ao menos
48,8% são negros e negras.
No Brasil, embora muitas vezes esse debate
seja considerado “coisa de branco”, a questão
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ambiental é completamente atravessada pelo
racismo estrutural, um processo que se iniciou com
a tomada dos territórios indígenas e a escravização
negra. Segundo Cristiane Faustino, assistente social
e integrante do Instituto Terramar de Fortaleza:
“Podemos conceituar o racismo ambiental como a
prática de destinar às comunidades e populações
negras, indígenas, não brancas e imigrantes os piores
efeitos da degradação ambiental”.
E é importante entender que esse tipo de
racismo pode se dar no ambiente rural ou urbano. No
campo, ocorre principalmente em terras indígenas,
quilombolas e de povos tradicionais, com a invasão
desses territórios por mineradoras ou grileiros. Nas
cidades, figura nas periferias e na omissão do Estado
em relação a direitos essenciais, como saneamento
básico. Como explica Cristiane:

Tudo isso se conecta ao racismo estrutural.
Mas a importância de se fazer a relação com
o racismo ambiental é porque o conceito
qualifica um debate ambiental conectado com
o debate racial. Dialogar esse tema e fazer as
denúncias, reconhecendo o seu lugar enquanto
sujeito desprivilegiado nas relações raciais,
é uma forma da gente promover também o
autoreconhecimento enquanto negros.
Compreendendo isso e tracejando minha
própria história, foi que descobri o que era racismo
ambiental e que tratar do assunto é falar sobre
territórios periféricos, indígenas, quilombolas e
comunidades tradicionais. É falar sobre lugares que,
embora invisíveis para as políticas públicas e aos
olhos dos governantes, são visados pelos grandes
empreendimentos.
Uma viagem pelo Brasil
Ainda que isolada, decidi viajar pelo país em
busca dessas histórias. Histórias de gente, não só de
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números. Histórias de mulheres, não só de homens
brancos se pintando de salvadores do mundo. Histórias
das populações negras, indígenas e quilombolas.
Muitas vezes, as reportagens não comportam
uma linearidade em suas produções. Com receio
de não conseguir muitas fontes, procuramos várias
pessoas que topassem conversar, sondando colegas
jornalistas e membros de movimentos populares. E
o quebra-cabeça foi sendo montado. Quando me
dei conta, já tinha mais de sete histórias, todas
protagonizadas por mulheres dispostas a contar
suas vivências, desafios e lutas, que me guiaram
nessa viagem por seu entendimento como negras,
quilombolas, indígenas e periféricas.
Os aprendizados do povo guarani
Do muro da minha casa, vejo bem o Pico do
Jaraguá, terra sagrada indígena situada na região
noroeste da capital de São Paulo. Ali, na beirada das
antenas, se encontra uma das seis aldeias presentes
no território, a Tekoa Ytakupe. Quem me conduziu para
dentro dessa terra por meio de sua voz foi a liderança
Tamikuã Txihi. Seu maior desafio naquele momento era
não perder nenhum indígena para a Covid-19.
Do outro lado da cidade, no extremo da
zona sul, a indígena Marisa Kerethú me convida
para conhecer a aldeia Tenondé Porã, parte das
terras indígenas de Parelheiros, através de áudios de
WhatsApp. Uma das mensagens foi um alerta – “Você
precisa me enviar tudo em áudio, pois não leio em
português” – que me fez refletir sobre a vastidão de
idiomas que existem em solo brasileiro e como poucas
vezes pensamos nisso.
Na escuta dessas mulheres, entendi que não
existe uma cisão entre nós e o meio ambiente, um
entendimento essencial para que eu me aprofundasse
na questão do racismo ambiental. Sobre isso, vale
trazer uma reflexão muito assertiva de Tamikuã:
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Nós, os povos indígenas, conseguimos viver
nesse ambiente e respeitamos a natureza e a
natureza também está junto de nós porque
somos parte. Somos a Terra. Não que a Terra
seja nossa, mas nós fazemos parte da nossa
mãe, que é a nossa Mãe Terra. Tudo que está
na natureza é parte nossa. Cada árvore é
considerada nossa irmã. Cada animal é como
da nossa família. Nós não dividimos o que
é natureza, ou mata, como é chamado, de
Meio Ambiente, dividindo a gente, porque pra
gente não tem esse meio. Nós somos a própria
natureza.
Para ela, o coronavírus chegou como um
grande aviso da Mãe Natureza, que há tempos grita
muito forte, mas é pouco ouvida:

A gente tem que se atentar ao que a Mãe Terra está
pedindo para nós. Não degradar. A humanidade
vai acabar sobre isso, não importa quem tem
dinheiro, quem não tem, vai acabar nessas várias
doenças por conta da ganância mesmo, de tratar a
terra como comércio, como lucro.
“Não tem como garantir saúde sem
combater as invasões”
As falas de Tamikuã encontraram eco no
Maranhão, em uma conversa profunda e cheia de
desabafos com Sônia Guajajara, uma das principais
lideranças indígenas. Sônia jogou luz em um assunto
que nunca cheguei a pensar pelo prisma trazido por
ela: embora o combate ao coronavírus nos territórios
indígenas fosse o foco do momento, ela entendia que
não era possível perder de vista todo o histórico de
violência enfrentado pelos povos indígenas.
São exemplos disso a invasão de madeireiros,
garimpeiros, grileiros e o próprio aumento do
desmatamento:
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Para nós, indígenas, é bem desafiador porque a
gente já viveu períodos de epidemia desastrosos,
que mataram muitos povos e se dizimou muitas
culturas. Para nós, tão agressivo e perigoso quanto
o vírus é o descaso do poder público sobre os territórios, sobre as políticas públicas e o meio ambiente.
Quilombolas e o racismo ambiental sentido
de perto
O quilombo Conceição das Crioulas, criado por
mulheres no século 17, fica localizado no município de
Salgueiro, 513 quilômetros a oeste de Pernambuco.
Chego nele por meio da voz de Givânia
Silva, quilombola, professora universitária, militante
e uma das cofundadores da Coordenação Nacional
de Articulação das Comunidades Negras Rurais
Quilombolas (Conaq).
Mesmo com o bom humor leve e espontâneo
do outro lado da linha, Givânia fala de racismo
ambiental com assertividade:

O racismo ambiental é uma das conexões do
racismo. É a racialização do pensamento como
uma prática e uma ideologia. Ao se aplicar às
questões ambientais, há uma conexão muito
direta com os povos e comunidades tradicionais,
exatamente pelo foco que estes têm com os
territórios, sejam eles urbanos ou rurais, seja do
ponto de vista da questão da defesa do território,
mas também dos territórios de produção do
sagrado.
Foi com Givânia que aprendi que o racismo
se torna ainda mais violento nessas localidades, onde
as fragilidades ou a omissão do Estado já operam
há muito tempo, como nos territórios em que não
há coleta de lixo ou saneamento básico. Segundo
reportagem do portal Alma Preta, cerca de 100 milhões
de pessoas no Brasil não contam com serviços de
coleta e esgoto. No país, que tem uma das maiores
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bacias hidrográficas do mundo, 35 milhões não
recebem água encanada e tratada em suas casas:

A Síntese de Indicadores Sociais (sis), feita pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(ibge) em 2018, mostrou que 54,7% dos
domicílios em que a pessoa residente era negra
ou parda tinham acesso simultâneo aos serviços
de abastecimento de água por rede geral,
esgotamento por rede coletora ou pluvial e coleta
direta ou indireta de lixo. Entre os domicílios
em que a pessoa residente era branca, esse
percentual subia para 72,1%.(7)

7 Freire, 2020.

Givânia também tocou na gravidade da falta de
água em muitos territórios, sendo a água um elemento
essencial no combate ao coronavírus: “Nós estamos
pedindo para as pessoas [...] lavarem as mãos sempre,
mas a gente precisa entender que nem todo mundo
consegue ter água nem para beber, quanto mais para
lavar as mãos”.
O racismo ambiental que vem pelas águas
Marisqueira, pescadora e quilombola. É assim
que a ativista Eliete Paraguassu se apresentou. Desde
1990, a ativista atua na defesa do meio ambiente e hoje
integra o Movimento de Pescadores e Marisqueiros,
além da Articulação Nacional das Pescadoras e o
Movimento de Pescadores e Pescadoras. Eliete faz
parte da comunidade Porto dos Cavalos, um dos cinco
quilombos que existem dentro da Ilha de Maré, na
parte central da Baía de Todos os Santos, a cerca de
21,5 quilômetros de Salvador.
Com ela entendi como o racismo ambiental
opera nos gases que os complexos industriais
despejam diariamente em sua comunidade. Se nas
imagens turísticas a ilha aparece com águas azuis
e cristalinas, a realidade da comunidade pode ser
descrita por uma série de doenças respiratórias e
crônicas causadas pelas condições de vida.
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E a população da região não possui apenas
uma relação de trabalho com as fontes de água, mas
também de sobrevivência e ancestralidade. O cuidado
com o meio ambiente, explica Eliete, é a própria defesa
pelo território e pelas águas. Por isso, Eliete sabe muito
bem do que está falando quando fala sobre o conceito
de racismo ambiental: “É o racismo porque, além de
ser um povo preto, a gente também enfrenta o racismo
ambiental. Porque tudo que não presta, todos os
produtos [dejetos] são lançados nesses territórios”.
Atentas e firmes
Passar por tantos lugares e ouvir tantas
histórias não me forneceu apenas conhecimento
para uma pauta, mas para a vida inteira. Ser uma
jornalista comprometida com as trajetórias daquelas
que compõem os mais diversos e efervescentes
territórios é um trabalho que exige fôlego, mas que, em
contrapartida, proporciona reflexões e memórias que
podem nos ajudar a forjar quem somos enquanto povo
negro e periférico.
Ainda há muito para se aprofundar no assunto
racismo ambiental, mas o pouco que tive a honra de
aprender, junto a cada uma dessas mulheres, me abriu
algumas janelas. Olhar para as queimadas do Pantanal, por
exemplo, é também lançar o olhar para as periferias, com
todas as enchentes que nos assolam e a água que faltou
em meio a mais devastadora pandemia de nosso século.
Assim, finalizo com uma fala de Guajajara:
“a harmonia que precisa haver no mundo só vai
acontecer se as pessoas adquirirem consciência
política e ecológica para entender que o modo de vida
coletivo é a saída”.

Jéssica Moreira é escritora e jornalista.

Cofundadora e gestora do coletivo Nós,
mulheres da periferia, também é repórter
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da Agência Mural de Jornalismo das
Periferias. É autora dos livros Queixadas –
por trás dos 7 anos de greve (Independente,
2013) e Heroínas dessa História – Mulheres

em busca de justiça por familiares mortos pela
ditadura (Autêntica, 2020).
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Comitê de
Solidariedade
Popular:

soberania alimentar e
comunicação comunitária
como estratégias de
enfrentamento e prevenção
dos efeitos virais e econômicosociais da Covid-19

Fred
Igor Santiago
Ferreira
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1 O Cineclube
Comunitário do
Povo ou Cine
do Povo é uma
ação comunitária
que tem atuado
permanentemente
nos últimos
nove anos nas
periferias urbanas
de Cachoeira
com a realização
de ações
permanentes de
trabalho de base
centradas em uma
política cultural
comunitária,
abrangendo
instrumentos
como o cinema, a
educação popular,
o hip-hop, entre
outros elementos
da cultura da
juventude negra
periférica.

Desde 2011 tenho contribuído
na articulação de cineclubes
e na disseminação da cultura
hip-hop nas periferias urbanas
de Cachoeira, Bahia, através
de minha participação como
cofundador e educador
comunitário no Cine Clube
Comunitário do Povo.(1)
Dentro desse contexto de
políticas comunitárias, tenho
contribuído notadamente
na articulação e execução
de políticas culturais dentro
de comunidades urbanas
diretamente atingidas pelas
políticas de morte e na
consolidação de espaços
seguros de criação artística e
formação política comunitária
para jovens negras e negros.
Contemporaneamente,
dentro de uma conjuntura
em que a pandemia tem se
ampliado terrivelmente no
Brasil, o Cine do Povo não
poderia recuar diante do
desafio de construir estratégias
comunitárias de enfrentamento
aos efeitos virais e econômicossociais da Covid-19, que tomou

proporções apocalípticas no Brasil, um dos países
com os maiores números de contaminados e mortes
decorrentes do vírus.
Nesse contexto, Cachoeira foi a primeira cidade
do Recôncavo Baiano a registrar um caso de Covid-19.
Dados divulgados pelo Grupo de Métodos Analíticos de
Vigilância em Epidemiologia (Fiocruz) ainda no mês de
abril de 2020 apontaram que Cachoeira estaria entre os
vinte municípios brasileiros com maior probabilidade de
expansão do vírus.
Dentro dessa conjuntura é fundado o Comitê
de Solidariedade Popular Covid-19/Cachoeira-BA, uma
instância intracomunitária impulsionada pelo Cine do
Povo, baseada no apoio mútuo e na auto-organização,
com o objetivo de proteger principalmente a população
periférica em situação de vulnerabilidade social e os
grupos de risco. O Comitê também defende e organiza
um programa de reivindicações comunitárias que
visa exigir do governo e das elites locais medidas
mínimas e necessárias para assegurar políticas
públicas que garantam a sobrevivência de famílias
negras empobrecidas e das massas trabalhadoras
majoritariamente negras.
O Comitê de Solidariedade Popular tem
impulsionado uma série de ações comunitárias
integradas em bairros periféricos diretamente atingidos
pelos efeitos da Covid-19:
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>

Programa de segurança alimentar: arrecadação e
distribuição de doações de alimentos e materiais
básicos de higiene para famílias em situação de
vulnerabilidade social;

>

Comunicação comunitária: elaboração de materiais
de comunicação, como áudios informativos, vídeos
educativos e boletins epidemiológicos locais,
que são veiculados em grupos de WhatsApp, no
Instagram e no Facebook;

>

Programa comunitário de soberania alimentar,
composto de três hortas comunitárias

Comitê de Solidariedade Popular

que atendem cerca de 25 famílias, além
de disponibilizar parte da produção para
associações de moradores que têm realizado a
distribuição de sopas comunitárias;
>

Brigadas comunitárias de desinfecção que têm
realizado ações de sanitização nas comunidades
com maiores índices de infectados.

Cabe destacar que a população negra tem
sido enormemente atingida nessa atual conjuntura
planetária, na qual a humanidade está mergulhada
em uma profunda crise política, econômica, viral e,
sobretudo, civilizacional. E muito por estar inserida
dentro do contexto do chamado grupo de risco,
principalmente pelo acúmulo histórico de uma série de
comorbidades.
Além disso, a população negra acumula a seu
desfavor desigualdades econômico-sociais ocasionadas
pelo racismo estrutural da sociedade brasileira que
potencializam o contágio, a proliferação e a letalidade
da Covid-19. Moradias precárias, ausência de
saneamento básico, pobreza endêmica, informalidade
trabalhista, desemprego e ausência de uma renda
básica são apenas alguns dos aspectos sociais que
atingem de sobremaneira a população negra, tornando
seu próprio cotidiano e sua sociabilidade ainda mais
letais dentro de um contexto de propagação de um
vírus que só pode ser contido por uma política de
isolamento social.

Fred Igor Santiago Ferreira, ou Aganju, é

pai, professor de história, pesquisador,
bibliófago, educador comunitário,
escritor, beatmaker e mc, doutorando pelo
Centro de Estudos Afro-Orientais da
ufba. Nasceu em Livramento de Nossa
Senhora (BA) e se radicou há mais de
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dez anos em Cachoeira, onde contribui na
articulação de cineclubes comunitários e
na disseminação da cultura hip-hop nas
periferias urbanas da cidade.
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Para saber mais
sobre o Cine do Povo
coletivo quilombo.
“Cine do Povo:
trabalho comunitário
contra o genocídio
do povo negro”.
Disponível
em: <http://
coletivoquilombo.
blogspot.
com/2015/07/cinedo-povo-trabalhocomunitario_11.
html>.

Para saber mais
sobre o Comitê
de Solidariedade
Popular Covid-19/
Cachoeira, BA
<https://www.
instagram.com/
comitecovid19_
cachoeira/>

Cine do Povo: uma
história de luta.
Dir. Cine do Povo,
2015. Disponível
em: <https://www.
youtube.com/
watch?v=z_327LNT
YK0>.
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Escola Municipal
Igapó-Açu

Angel Batista

88-89

Me chamo Angel Batista de
Souza, sou filho de pescadores
e moro na comunidade São
Sebastião do Igapó-Açu,
localizada na BR-319,
quilômetro 250/AM. Trabalho
na área da educação há quase
oito anos e desde 2019 sou
coordenador pedagógico de uma
escola da comunidade chamada
Igapó-Açu, também conhecida
como escola da floresta
por abranger metodologias
vinculadas ao território.
Nossa vida aqui nunca
foi fácil, pois vivemos às
margens de uma BR onde as
condições de trafegabilidade
são péssimas, o que dificulta
bastante nossa mobilidade.
Além disso, a comunidade fica
localizada na divisa de quatro
municípios, tornando precária
a inclusão de políticas públicas.
E o motivo de tudo isso é a
falta de comprometimento
dos governantes municipais,
pois quase ninguém
quer se responsabilizar
pelas comunidades aqui
centralizadas.

Venho aqui contar um pouco do processo de
construção da escola Igapó-Açu e sobre o que foi
feito para suprir essas sequelas deixadas pelo poder
público em nossa educação. Muitos colegas achavam
normais essas circunstâncias, mas para mim, como
jovem propulsor de novas ideias, elas causavam um
certo incômodo. Então, surgiu a ideia de parceria
entre a Casa do Rio e a comunidade, que mudaria
esse paradigma.
Na época, a educação da comunidade
era responsabilidade da Secretaria Municipal de
Educação de Borba. Nunca tivemos uma boa relação
com o município, e a distância é um dos principais
problemas, pois sua sede fica localizada na beira do
rio Madeira, sendo possível chegar lá somente por
via fluvial, com uma rota mínima de doze horas de
barco. Para a entrega de materiais didáticos e merenda
escolar, tínhamos que contar com a boa vontade dos
secretários municipais, apesar de nossas constantes
solicitações formais. Outro fator bem constrangedor era
a infraestrutura do prédio da escola, que se encontrava
em situações muito críticas, tudo contribuindo para
um mau desempenho dos educandos. Mesmo assim,
nossa equipe de professores dava seu melhor em
sala de aula para que os alunos pudessem se tornar
cidadãos participativos da sociedade, trabalhando
também no desenvolvimento de uma educação que
contemplasse o território.
Então, no ano de 2015, conhecemos o diretor
da Casa do Rio, Thiago Cavalli, que nos apresentou
novas possibilidades de superar essas problemáticas.
E no ano seguinte conhecemos Adam Kurdahl,
um arquiteto dinamarquês dono da empresa SPOL
Architects, que desejava fazer um projeto na Amazônia.
Depois disso, Thiago levou Adam até Igapó, e a partir
desses encontros começamos a desenhar ideias para
a construção de uma escola da floresta cujo perfil
coincidisse com a realidade local.
Numa reunião no prédio da Escola Municipal
Duque de Caxias, como era chamada nossa escola
até aquele momento, alunos e professores fizeram
alguns rascunhos da escola do futuro que desejavam.
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A partir deles, nasceram três maquetes de possíveis
escolas que poderiam ser construídas para atender
às demandas dos moradores e realizar o sonho do
arquiteto, que se viu muito empolgado com nosso
otimismo diante do projeto. Em seguida, foi feita uma
votação para a escolha da maquete que se tornaria o
prédio da escola.
A escolha da maquete do novo prédio foi o
primeiro passo. E o que vinha pela frente seria muito
mais dificultoso, pois tínhamos o projeto em mãos
e precisávamos executá-lo. E como fazer isso sem
nenhum recurso? Foi então que passou a validar a
antiga expressão “a união faz a força”. Na cara e na
coragem, agentes comunitários se juntaram e, com
o apoio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente
(Sema), deram prosseguimento aos primeiros passos
da obra. Fomos para a floresta, levamos os pilares até o
local escolhido e reunimos alguns amigos e voluntários
para ajudar a fixar os pilares.
Nesse momento, as obras pararam por falta
de recursos, o que desmotivou muitos pais de alunos,
mas eu nunca perdi a esperança. Então, a Casa do
Rio lançou uma campanha chamada Abrace uma
escola na Amazônia, visando angariar recursos para
a conclusão da obra. A campanha arrecadou uma
quantia significativa, mas ainda assim insuficiente. Daí
resolvemos pedir ajuda para a prefeitura municipal de
Manicoré. Fomos até o município, apresentamos o
projeto e eles toparam construir, ainda que a estrutura
fugisse dos padrões municipais.
Em paralelo, começamos um bom diálogo com
Manicoré, quando vimos uma oportunidade de transferir
nossa educação para outro município. Reunimos os
pais de alunos, apresentamos a proposta e muito deles
toparam. Então fomos até Borba. As autoridades não
queriam liberar as transferências dos alunos, mesmo
com as assinaturas dos pais, e assim acionamos o
Ministério Público Federal. Por fim, o município cedeu
às transferências quando o prefeito foi notificado pelo
órgão. Então, em 2018, através da Secretaria Municipal
de Administração, foi criada a Escola Municipal IgapóAçu pelo município de Manicoré.
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Essa conquista foi motivo de muita alegria entre
os poucos comunitários que acreditavam no projeto, e
sabíamos que naquele momento nossa educação iria
alavancar, que estávamos em uma nova fase. À medida
que fomos dando ênfase aos trabalhos da nova escola,
ganhávamos a confiança de outros pais de alunos,
que logo transferiam suas crianças para a escola. E
aos poucos começamos a construir uma nova maneira
de ensinar usando os saberes tradicionais e locais,
explorando coisas palpáveis do território.
As obras da escola passaram para a prefeitura,
e a comunidade apenas monitorava a execução.
No entanto, sabíamos que não bastava ter apenas
uma estrutura física de qualidade: para melhorar a
educação local, precisávamos também de estrutura
metodológica para caminhar junto aos saberes locais.
Então, começamos o processo de construção de novas
metodologias. Iniciamos uma conversa com uma
professora da Alemanha, gravamos vídeos das nossas
aulas para começar a trocar experiências, mandamos
uma de nossas professoras para São Paulo, onde ela
conheceu algumas escolas e vivenciou diferentes
experiências, compartilhando seus aprendizados com
o grupo. E, a partir daí, começamos a mudar nossas
formas de ensinar.
Metodologia da escola Igapó-Açu
Nossos processos de ensino-aprendizagem
estão em constante evolução. Desde o início,
quando nasceu a ideia de construir uma escola com
metodologias que atendessem às necessidades locais,
uma questão que debatíamos muito e continuamos
debatendo era a autonomia do professor e do aluno.
E isso porque acreditamos que esse tipo de atitude
torna o profissional muito mais familiarizado com sua
turma, aumentando o grau de criatividade do educador.
E quando ele passa essa confiança para o aluno, a
absorção dos conteúdos acontece de maneira leve,
sem o estresse do ensino convencional.
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Outro fator que trabalhamos muito é
a proximidade das famílias e comunidades.
Não apenas de maneira indireta, como meros
incentivadores, mas com o planejamento de
ações efetivas em que os pais fazem o papel de
professores e constroem junto aos alunos essa
troca de conhecimentos. O interessante é que
temos pais analfabetos, mas que possuem um
conhecimento vasto dos saberes tradicionais,
o que faz deles mestres nesses conhecimentos
particulares que aprenderam com sua experiência
de vida. E aqui, na escola Igapó-Açu, esses pais
têm a chance de compartilhar esses conhecimentos
com seus filhos. Nossa equipe de professores faz
o acompanhamento, adaptando e traduzindo esses
saberes para um formato mais didático em sala de
aula. Posso afirmar que, embora nossa metodologia
esteja em processo de construção, os resultados
têm sido positivos até o momento.
Algo que também tem sido muito promissor
nesse processo e que acontece de maneira orgânica é o
uso de espaços físicos do lugar, em uma ação conjunta
com a geografia da comunidade, rica em fauna e
flora, de forma que nossas relações socioambientais
são trabalhadas na prática. Um projeto que contribui
muito com a escola é o Pé-de-Pincha, que trabalha
com a preservação dos quelônios, implantado pela
Universidade Federal do Amazonas (Ufam), apoiado
por parceiros e administrado pela própria comunidade
que, por sua vez, envolve a escola na iniciativa. Como o
projeto tem várias etapas, levamos nossos educandos
para ajudar e vivenciar uma experiência real no seu dia
a dia. E qual o legado de tudo isso? Além de o aluno
estar aprendendo didaticamente, pois as experiências
envolvem português, matemática, geografia, ciências
etc., ao mesmo tempo ele está contribuindo para o
desenvolvimento sustentável do seu território.
Depois de muito esforço e muitas barreiras
vencidas, o prédio da Escola Municipal Igapó-Açu
ficou pronto no fim de 2019. A inauguração do
espaço estava prevista para o início de 2020, porém
a pandemia atrapalhou nossos planos e esperamos
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fazer a inauguração no início de 2021. A empolgação
e felicidade são grandes, pois teremos um espaço
de qualidade para aplicarmos nossas metodologias
qualitativas e construir outras novas junto aos nossos
parceiros. Somos muito gratos à Casa do Rio e à SPOL
Architects por essa grande conquista que mudou
radicalmente a educação local.

Angel Batista é educador formado em

pedagogia e tecnólogo em gestão de
turismo em formação. Como jovem
liderança, participou de movimentos
sociais e projetos na Reserva de
Desenvolvimento Sustentável Igapó-Açu.
Foi um dos criadores da Festa do BotoCor-de-Rosa, é membro da Casa do Rio,
coordenador pedagógico da escola Igapó-Açu e, como mobilizador local, presta
serviços para o Centro de Estudos em
Sustentabilidade da fgv.
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Minha trajetória
na educação
indígena
Poty Poran

96-97

Entrei na escola com 6 anos,
sem nunca ter pegado num
lápis. Minha alfabetização
foi difícil e até um pouco
traumática. Lembro que queria
ser a primeira da turma, mas,
até o terceiro ano, sempre estive
abaixo da média.
Os três primeiros anos de
minha vida escolar se passaram
numa escola da qual não me
recordo o nome. Mas me lembro
da professora do segundo ano,
da cartilha Caminho suave e me
lembro, também com clareza, da
estrutura da escola, que era muito
grande e tinha três andares.
Quando eu tinha 9 anos,
nos mudamos para a aldeia
e comecei a frequentar a
escola mais próxima, a Escola
Estadual Agenor Couto de
Magalhães, onde estudei até
me formar no segundo grau,
hoje chamado de ensino médio
ou educação básica. Lá, passei
parte de minha infância e toda a
minha adolescência. Apesar de
morar na aldeia, só vivi alguns
aspectos da cultura guarani.
Conhecia histórias,

algumas comidas típicas (que não eram consumidas
diariamente), brincadeiras e algumas palavras do idioma.
Somente aos 20 anos me aprofundei mais
na cultura guarani, pois finalmente tínhamos uma
Opy na aldeia. Na casa de reza, podíamos praticar
nossa religiosidade e nos ligar ao divino por meio da
sabedoria guarani. Foi então que me senti mais guarani,
mais indígena, e me encontrei.
Minha luta pela educação indígena começou
antes de minha carreira no magistério, e foi nesse
momento de autorredescoberta que passei a me envolver
com os assuntos de educação na aldeia. Em 1997, fui
convidada por Kerexu Jandira, cacica da Tekoa Ytu
(aldeia Jaraguá) e minha avó, para acompanhá-la em uma
reunião na Secretaria de Educação do Estado de São
Paulo, na praça da República. Nessa ocasião, revi dona
Deusdith (representante da Educação Escolar Indígena).
Havíamos nos conhecido um pouco antes, quando ela e
seu grupo estiveram na aldeia para fazer um diagnóstico
da educação. Ela realizou uma entrevista com dona
Jandira, comigo e com minha mãe, Eunice A. Martins.
Na reunião, a aldeia foi elogiada, pois a média
de escolarização entre os adultos era a sétima série
(atualmente, a média é a quinta série). Mas, na minha
consciência, aquilo estava errado. Como a Tekoa Ytu
poderia ser um exemplo de educação e escolarização
se a minha geração inteira tinha “perdido” a língua
guarani? Eu não podia ficar calada, então argumentei.
Nós, os netos de dona Jandira, tínhamos o básico
da língua guarani, porém nossa língua materna era
o português. A língua que identificava nossa alma
nos fora tirada. Era só mais um passo para perdemos
nossa identidade cultural. Disse que nossa consciência
guarani estava em nossa religião, em nossa tradição
ainda vivida, mesmo ao final de mais um século de
perseguição e destruição sistêmica de nossa etnia.
E, ainda assim, sabíamos quem éramos. Xondárias e
xondaros guarani. Aquela situação não poderia ser vista
como exemplo de educação escolar indígena, estava
longe de um ideal a ser perseguido. Mas, claro, para os
juruá kuery, não importava a qualidade, só a quantidade
de anos escolares que se conquistava.
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Minha avó ficou impressionada com a minha
paixão e meu calor na discussão e me disse para seguir
em frente com as reuniões de educação e representar
a comunidade nessas questões daquele dia em diante.
E foi assim que eu comecei a minha luta por uma
educação diferenciada, específica e bilíngue.
Em 1998, ocorreu o Primeiro Encontro de
Educação Indígena do Estado de São Paulo, em um
centro de convenções de Cajamar. Lá, encontrei muitos
indígenas guarani e de outras etnias existentes no
estado de São Paulo.
Um ano depois, houve o segundo encontro, e
o Núcleo de Educação Indígena (nei) foi elaborado e
constituído seu regimento interno. Me tornei membro
do nei em 2000, e a escola da aldeia foi entregue
em 2001. Meu trabalho junto à educação trouxe a
oportunidade de me tornar professora. E no mesmo
dia em que a escola começou a funcionar, tive a minha
estreia no magistério indígena.
Inocente, eu acreditava que minha experiência
como aluna me bastava para dar aula. Logo no primeiro
dia, percebi que precisava de formação. Assim, essa
experiência me deu ânimo para, junto com meus
parentes (outros indígenas), lutar por uma formação
diferenciada para os professores indígenas.
Prestei o vestibular na Universidade de São
Paulo (usp) e na Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo (puc/sp), onde, por meio do Projeto Pindorama,
ganhei uma bolsa de estudos integral. Iniciei o curso
de letras em 2001 e depois pedi transferência para o
curso de pedagogia em 2002, mesmo ano de início do
Magistério Indígena (Magind) no Centro de Formação
e Aperfeiçoamento do Magistério (Cefam) no Tatuapé.
Frequentei os dois cursos ao mesmo tempo, e o
Magind terminou naquele mesmo ano, quando perdi
meu pai, que faleceu em decorrência de complicações
no coração agravadas pelo alcoolismo.
Continuei com os estudos na puc e com as
aulas na Escola Estadual Indígena Djekupé Amba
Arandy. A comunidade tinha uma definição de
educação diferente da minha, pois se baseava mais
no modelo escolar tradicional não indígena e, por meu
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lado, sempre acreditei numa educação que valoriza a
aprendizagem com sentido na vida.
Como professora, minha atuação sempre foi
questionada, tanto pelos meus parentes na aldeia
quanto por mim mesma. Me sentia nadando contra a
correnteza, parecia uma luta perdida. Cheguei até a
entrar em depressão, mas, em 2004, outros professores
indígenas (Joel, Márcia e Moacir) se juntaram à escola
e me deram mais ânimo para continuar. Os trabalhos
escolares e as responsabilidades puderam ser melhor
divididos e, assim, não fiquei tão sobrecarregada.
Em 2005, iniciei o curso de Formação
Universitária do Professor Indígena (Fupi) na usp, e
nesse mesmo ano me casei com Luis Carlos Biguai,
engravidei do meu primeiro filho e me tornei gestora da
Escola Estadual Indígena Djekupé Amba Arandu, um
desafio maravilhoso que me traria uma boa experiência.
Todas essas transformações fizeram minhas
notas na puc caírem muito, e eu acabei trancando
minha matrícula no último ano de faculdade, mas
pretendia retornar depois que terminasse o curso da
usp, algo que não consegui. Não tenho o título da
puc-sp, mas tenho o aprendizado e a vivência que me
foram muito úteis e de grande valor.
Foram três anos para me formar no Fupi e,
em 2008, eu e os outros professores concluímos essa
etapa da vida. Em 2009, já havia mais professores e
alunos na escola da aldeia Jaraguá, que atendia duas
aldeias na época. Finalmente tínhamos uma parceria
muito boa entre a escola e a comunidade que nos
fez pensar em uma educação diferenciada, bilíngue
e específica. Com a ajuda de novos professores,
conseguimos nos aproximar da educação escolar
indígena que desejávamos.
Pensamos em como fazer uma alfabetização
em língua guarani, pois a diversidade da oralidade dos
alunos era desafiadora (acredito que seja até hoje).
Alguns falavam em português e guarani fluentemente,
alguns falavam só guarani, outras crianças falavam
somente o português. E, claro, ainda tinha a
diversidade de aprendizagem, o que é normal quando
falamos em seres humanos, cada um tem seu tempo
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e sua caminhada para a aprendizagem. Foi pensando,
refazendo, discutindo e aprimorando uma educação
escolar indígena entre a comunidade e profissionais
da educação que chegamos mais perto de um ideal
educacional, ao menos para a época e para aquela
comunidade indígena específica.
Mas, para mim, ainda faltava. Eu queria alcançar
outros desafios. Minha segunda filha já havia nascido e
ela tinha 4 anos quando decidi mudar com minha família
para outra aldeia mais afastada, para que assim meus
filhos pudessem viver a tradição e a língua guarani.
Fui ser professora na Escola Estadual
Indígena Guarani Gwyra Pepo e me vi mais uma vez
recomeçando. Nessa aldeia, a Tenodé Porã, os alunos
só falavam guarani e os professores dominavam a
língua guarani oralmente, mas a alfabetização era em
português, algo incrível, assustador e triste. Para mim,
era incrível assistir a uma aula em que eu via todos
falando em guarani e escrevendo em português, era
assustador ver que a língua guarani na escrita era
coadjuvante mesmo dentro de uma aldeia, e era triste
ver que aquelas professoras, mulheres maravilhosas,
não tinham autoconfiança para exercer a escrita em sua
língua materna, da qual tinham total domínio na fala.
Como eu poderia mostrar para aquelas
profissionais, que não tinham formação universitária
em sua maioria, mas possuíam proficiência e
estavam determinadas a dar o melhor de si para
que aquelas crianças indígenas tivessem a melhor
educação possível, que a culpa não era delas por
não dominarem a escrita guarani e que sua falta de
confiança era resultado de uma educação escolar juruá
que apenas promovia a hegemonização e apagava
sua individualidade e sua identidade cultural? A culpa
era grande parte da paralisia, do medo de errar,
que forçava as professoras a não se arriscarem na
alfabetização em guarani.
Na época, a gestora da escola, Jera Giselda,
uma das mais importantes educadoras guarani,
via a necessidade de valorizar e dar o devido lugar
de importância da língua escrita guarani. Em 2014,
eu assumi a gestão da escola, quando unimos em
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equipe comunidade escolar e comunidade indígena
e pudemos nos dedicar a construir uma escola mais
próxima de um ideal.
Nesses anos de educação, aprendi que o ideal
de cada escola é diferente, pois as comunidades são
como as pessoas: únicas. Portanto, seu ideal também é
único. A escola tinha cada vez mais aspectos culturais
guarani, como a dedicação aos rituais tradicionais, e
os valores guarani, como a coletividade e o respeito
à natureza, eram reforçados no ambiente escolar. Era
muito bom ver os pais, lideranças, professores, alunos,
enfim, toda a comunidade escolar, afinados em prol de
uma concepção de educação escolar guarani.
Em 2016 outra vez me vi mudando de aldeia.
Estava grávida de minha terceira filha e passava por
uma crise no casamento que me levou à separação e
me conduziu para outra aventura educacional. Fui ser
gestora da Escola Estadual Indígena Krukutu.
A identidade dessa comunidade não estava
clara e ainda não está. Mas isso diz respeito à rotina
eterna de cada escola. A meu ver, toda as escolas,
principalmente as indígenas, devem sempre ter estas
questões como guias de seu funcionamento: para que
você quer uma escola? Para que serve a escola? O que
os alunos vão aprender? Para que estamos formando
o aluno? Para o mercado de trabalho? Para ser mão de
obra dos juruá? Para trabalhar na aldeia? Para um aluno
que vai morar na aldeia, que vai subsistir na aldeia, é
necessário que ele saiba inglês, logaritmo, cosseno,
química? Ou é mais necessário que ele saiba construir
uma casa, fazer uma roça?
Todas essas perguntas não são apenas para
os professores, mas a comunidade e as lideranças
também precisam respondê-las. As comunidades
indígenas nunca devem parar de se questionar, nem
de tentar solucionar essas questões. Esse exercício de
pensar e repensar a educação escolar é o que mantém
seus vínculos próximos com a comunidade e com a
realidade da atual conjuntura.
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Poty é guarani mby’a, mãe, guerreira,
professora e poetisa. Poty Poran Turiba Carlos

é pedagoga formada em licenciatura plena
para professores indígenas na usp em 2008,
atua como palestrante e coordenadora de
projetos que envolvem a cultura indígena
e a luta desse povo no Brasil. Faz parte da
comunidade guarani e reside junto à aldeia
Terra Indígena Tenodé Porã. É gestora da
Escola Estadual Indígena Krukutu.
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O povo
xavante:
ancestralidade
e identidade
no processo
educativo
milenar
Laerte
Rupré
Tsimbarana’õ

104-105

Sou Laerte Rupré
Tsimbarana’õ, da família
Tsere’õmõ’rãté, clã
Poredza’õnõ. Pertenço ao grupo
Etepa, da etnia xavante. Nasci
na aldeia Etenhorepré no dia 4
de novembro de 1982, quando
a comunidade estava em
festa, preparando o grupo dos
wapté (adolescentes), chamado
Hotorã, que se encontrava em
fase de cumprimento da cultura
xavante, a passagem para a
vida adulta.
Na verdade, eu nasci
em meio a essa festa e não
sabia que aquele grupo estava
cumprindo a cultura xavante de
passagem para a vida adulta.
Eles não sabiam que eu seria
seu futuro afilhado, e eu não
sabia que eles seriam meus
futuros padrinhos.
Antes de tudo, vou contar
a lenda sobre o surgimento do
povo milenar Wamari Wede
Wedehupodo A’uwe Uptabi –
Xavante, o povo da árvore da
vida, o povo verdadeiro.
No começo do surgimento
do planeta, não tinha nada,

não tinha povo, não tinha ninguém. Havia apenas duas
pessoas, que eram Tsa’amri wawe e Butsé wawe. E os
dois pensaram...
Tsa’amri wawe pegou um pedaço de wamari
wede, árvore da vida, e pintou com urucum. Butsé
wawe também pegou um pedaço de wamari wede,
cortou e pintou com urucum. Então, antes de colocar
esses pedaços no mato, eles os seguraram na direção
onde o sol nasce e pediram para que os wamari wede
pintados se transformassem em duas mulheres.
Depois de algum tempo, os wamari wede
continuaram os mesmos. Então, depois de um pouco
mais de tempo, os dois voltaram e os wamari wede
tinham se transformado em duas mulheres. O wamari
wede pintado por Tsa’amri se transformou numa
mulher, o wamari wede pintado por Butsé wawe se
transformou numa mulher.
Então, Tsa’amri wawe, que transformou o
wamari wede em mulher, a deu para Butsé wawe.
Butsé wawe, que transformou o wamari wede em
mulher, a deu para Tsa’amri wawe. Eles se casaram,
tiveram filhos e a população começou a aumentar.
Por isso, quando um casal xavante vai ter um
filho, o homem acompanha todo o processo de gravidez.
Ele corta um wamari wede, o coloca na orelha e, antes de
ter relação sexual com a esposa, pede na direção do sol
por uma criança para ela. Todos os dias ele vai pedir na
direção do sol, porque foi lá onde surgiu o povo xavante.
Por isso o povo xavante usa o wamari wede na orelha.
Os dois casais aumentaram a população do
povo xavante. Então, Tsa’amri wawe e Butsé wawe
pensaram de novo para dividir o povo entre o clã
Poredza’õnõ (“girino”) e o clã Owawe (“rio grande”).
1

2

Símbolos e significados dos clãs
Clã

Significado

Símbolo

Poredza’õnõ

Girino

(1)

Owawe

Rio Grande

(2)
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Poredza’õnõ, na cultura A’uwe Uptabi –
Xavante, é o nome do clã, é a identificação da pessoa.
Em nossa cultura, seguimos a linhagem dos nossos
ancestrais, do nosso avô, dos nossos pais. Como segui
a linhagem do meu pai, futuramente meus filhos vão
seguir a minha linhagem, e isso serve para os dois clãs.
Tsa’amri wawe e Butsé wawe dividiram o povo
entre clãs para que não se casassem na mesma família,
pois casamentos não são permitidos entre membros do
mesmo clã. O clã Poredza’õnõ pode se casar só com o
clã Owawe – esse é o conhecimento que passamos a
cada geração até agora.
É nisso que o povo xavante acredita, buscamos
o nosso conhecimento através do raio, através do vento,
porque o povo xavante surgiu através da natureza.
Assim, acreditamos na espiritualidade da natureza.
Nossos ancestrais, nossos anciãos, nossos
avôs, nossos pais, usavam wamari wede da árvore
da vida não só para ter filhos, mas também para ter
conexão no mundo indígena, no mundo das crianças
que ainda não nasceram, porque através da wamari
wede da árvore da vida sonhamos, entramos no mundo
indígena e no mundo das crianças, recebemos no
sonho as crianças da mão do nosso criador: Danhimite.
Para nós, os anciãos são importantes porque
são senhores de saberes e biblioteca da sabedoria
tradicional, são a origem e a raiz do povo. Se não
os tivéssemos, estaríamos perdidos no mundo e no
mundo da civilização.
Através deles, mantemos ainda a educação
não escolar A’uwe Uptabi como a nossa cultura, nossa
identidade, festas, rituais, mitos, lendas, contato com a
natureza e a preservação de conhecimentos milenares
das medicinas tradicionais.
Os principais papéis dos anciãos, doutores da
sabedoria e da visão, são:

1.

Organizar festas e rituais importantes;

2. Aconselhar e orientar as pessoas que participam
do warã (assembleia);
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3.

Aconselhar e orientar os padrinhos para que eles
possam ensinar seus afilhados;

4. Acompanhar etapas e formação dos wapté e
todas as festas e rituais;
5.

Aconselhar os wapté para a vida, na sabedoria
A’uwe – Xavante, na sabedoria da natureza,
história, mitos, cultura, rituais e festas;

6. Aconselhar os wapté a serem obedientes e
resistentes durante a sua formação.
Por isso os anciãos são importantes, e assim
os respeitamos e valorizamos. Em nossa cultura
não se pode chamá-los de “velhos”, porque velho
significa algo que não tem mais valor, não tem mais
importância, como na cultura não indígena.
O ancião na comunidade A’uwe Uptabi –
Xavante tem mais significado, é mais valioso, porque
eles são as raízes, a origem da sabedoria, da educação
tradicional e da visão do futuro. Os anciãos são os mais
respeitados no warã e na comunidade, pois são eles
que decidem nosso destino.
Warã, ou “assembleia”, é o lugar de encontro
dos anciãos, dos pré-anciãos e dos novos padrinhos
dos wapté. E dele só podem participar as pessoas que
estão na fase certa de participação. É um lugar onde
se ouve com respeito, onde os assuntos são resolvidos
democraticamente, onde os anciãos praticam e
compartilham o conhecimento e a sabedoria tradicional
com os participantes. Também no warã discutimos o
planejamento das festas e cerimônias mais importantes
da organização social.
Warã é visto na comunidade, pelas pessoas
que participam e principalmente pelos anciãos, como
o lugar sagrado de sabedoria, de saber ouvir, de
silêncio quando o ancião faz pronunciamento, é lugar
de aprendizagem, de troca de saberes da educação
tradicional e outros saberes A’uwe Uptabi – Xavante. E
warã não é só lugar de discutir as festas, também é um
lugar de danças e cantos tradicionais. Então, quando a
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comunidade fica feliz depois da assembleia, todos os
participantes dançam e cantam.
Tudo o que aprendemos – o ensinamento milenar, o conhecimento familiar desde o início da nossa formação educativa, através das transmissões da oralidade
– será vivenciado e praticado em nosso cotidiano. Isso
eu chamo de educação, Dahoimana prédu, o respeito
pelas nossas raízes e pela cultura, pela identidade. Pois,
sem cultura e sem identidade, não há Dahoimana prédu.
A primeira etapa de formação educativa A’uwe
Uptabi – Xavante acontece dentro de casa. O pai, a família
e a comunidade se envolvem no processo educativo,
todos são os primeiros educadores dos meninos.
Depois vem a segunda etapa, quando os
meninos participam das festas da aldeia para ganhar
mais resistência, pois cada etapa do processo
educativo vai se tornando mais difícil. Por isso, os pais
ensinam os filhos quando eles estão perto, ensinam sua
experiência e a sabedoria da família, a partir da forma
que foram educados quando eram crianças.
A terceira etapa da formação dos meninos não
é mais responsabilidade do pai da família, que passa
essa responsabilidade para os padrinhos. É quando o
wapté vai conviver no Hö (casa de adolescente) durante
dez, sete ou seis anos, dependendo da determinação
do ancião, até cumprir essa etapa. Todos os grupos
de adolescentes precisam passar no Hö, para que a
comunidade, os anciãos e as pessoas que já passaram no
Hö saibam a qual grupo eles vão pertencer a vida toda.
Hö é um lugar de formação e aprendizagem,
onde os wapté aprendem a vida do wapté, aprendem
a educação e a cultura A’uwe Uptabi – Xavante,
aprendem a sabedoria tradicional através da
transmissão oral, da prática dos padrinhos, dos anciões
e dos grupos etários aos quais pertencem.
Na quarta etapa da formação educativa dos
meninos, eles continuam fazendo rituais durante cinco
meses até terminar o processo educativo, que é o rito
de passagem para a vida adulta.
Esse processo não é só participar das festas,
dos rituais e ouvir as histórias. Os meninos são
preparados para a vida durante sua formação de wapté,
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pois muita coisa acontece, outras experiências. Em
cada processo, os wapté vão provando para seu grupo
etário, para seus padrinhos, para os anciãos e para
a comunidade tudo que aprenderam durante a sua
formação no Hö.
Na cultura A’uwe Uptabi – Xavante, o padrinho
nunca deixa seu afilhado, ele sempre vai ser seu
orientador, mesmo depois que o wapté passou pela
experiência de vida no Hö. Os padrinhos sempre
acompanham seus afilhados nas festas importantes,
nas caçadas, quando o grupo ensaia seus cantos etc.
São assim as etapas de formação e educação A’uwe
Uptabi – Xavante: um processo longo e muito difícil
de ser cumprido.
As coisas mais importantes que aprendi no
Hö foram me respeitar, respeitar o próximo, meus
padrinhos e os anciões. Aprendi também o sentimento
mais profundo, o sentimento de falta da minha família.
O momento mais difícil foi quando estava precisando
de ajuda, de carinho e abraço. O meu sentimento me
ensinou muitas coisas: a ser resistente, ter coragem,
nunca desistir no momento da minha fraqueza, sempre
seguir em frente na luta pelos meus objetivos, até o fim.
A vida no Hö não é fácil, todos os A’uwe Uptabi
– Xavante sabem como é, porque a pessoa tem que ser
resistente durante o período da sua formação de wapté.
E a pessoa tem que ser participativa nas festas porque
todas as festas são dos wapté. Os grupos de wapté
são formados para que tenha alegria na aldeia, para os
anciões, para a comunidade. Sem wapté, a festa, as
danças e os cantos não têm graça.
Quando terminamos a etapa de vida no Hö,
passamos para a vida adulta. É quando olhamos para
trás e lembramos como foi a nossa trajetória de vida
no Hö. Lembramos das nossas conquistas, fraquezas,
falhas. E percebemos que tudo valeu a pena. O mais
importante é o reconhecimento dos anciões, dos
nossos padrinhos, dos grupos aos quais pertencemos
e da comunidade.
Quando cumprimos as etapas, a cultura, a
formação de educação A’uwe Uptabi – Xavante, saímos
vitoriosos, guerreiros.
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1 Trabalho de
Conclusão de
Curso apresentado
ao curso de
licenciatura plena
em pedagogia
da Universidade
Federal de São
Carlos, campus
Sorocaba.

Este ensaio, como o trabalho em que foi
baseado, Pedagogia A’uwe: processos educativos,
conhecimentos e tradições do povo xavante,(1) não
foram realizações de um sonho individual, mas de um
sonho coletivo de um povo chamado A’uwe Uptabi –
Xavante, de uma nação chamada indígena. E essa só foi
uma etapa de luta, de resistência. Ainda existe muito para
ser conquistado, para ser ocupado por nós, indígenas.

Laerte Rupré Tsimbarana’õ é indígena da etnia

A’uwe Uptabi – Xavante. Depois de cumprir
os ritos de passagem para a vida adulta,
foi escolhido para estudar fora da aldeia,
onde teria acesso a outros ensinamentos e
ferramentas como forma de contribuir com
o seu povo. É licenciado em pedagogia
pela ufscar de Sorocaba e atualmente faz
mestrado em educação pela unicamp.
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Imagine só!
Se rio… uma
serpente!
Juliana dos
Santos e Mirella
Maria

112-113

Introdução

Refletindo sobre processos
de integração entre paisagem
e imaginação, este plano
de aula apresenta propostas
interdisciplinares com
a finalidade de sugerir
abordagens e exercícios
reflexivos sobre nossa relação
com os rios e com o contexto
de desenvolvimento urbano.
A partir de intervenções
artísticas e poéticas, propomos
exercícios de observação e
interação com o meio a fim de
ampliar possibilidades de ações
coletivas entre professores e
comunidade escolar.
Objetivos

Contribuir para o
desenvolvimento pedagógico
interdisciplinar por meio de
recursos literários, sonoros
e visuais, a fim de ampliar a
percepção sobre as relações
entre sociedade e meio
ambiente. Dessa forma,

acreditamos que as intervenções artísticas no meio
urbano nos trazem elementos significativos para
repensar os rumos que a sociedade vem tomando
nos processos de urbanização. Essas propostas têm
como objetivo promover exercícios de leituras críticas
e ações propositivas que instiguem os estudantes
a ressignificar o olhar para os rios presentes em
seus cotidianos e os impactos ambientais de nossos
ecossistemas. Tomando como ponto de partida uma
intervenção urbana realizada pela artista Juliana
dos Santos, que participa desta edição de Frestas,
também serão apresentadas outras provocações
poéticas com a finalidade de propor diferentes
questionamentos para problemas comuns, ou seja,
repensar a presença dos rios em nosso cotidiano.
Metodologias
Audição de música, leitura de imagens,
interpretação de texto.
Indicação
Ensino fundamental i e ii, ensino médio.
Propostas de Abordagens

1. Com quantas margens se faz um rio?
2. Jaz aqui um rio: intervenção urbana
3. Imagine só! Se rio… uma serpente!

1. Com quantas margens se faz um rio?
Oco de pau que diz:
Eu sou madeira, beira
Boa, dá vau, tristriz
Risca certeira
Meio a meio o rio ri
Silencioso sério
Nosso pai não diz, diz:
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Risca terceira
Água da palavra
Água parada pura
Água da palavra
Água de rosa dura
Proa da palavra
Duro silêncio, nosso pai
Margem da palavra
Entre as escuras duas
Margens da palavra
Clareira, luz madura
Rosa da palavra
Puro silêncio, nosso pai
Meio a meio o rio ri
Por entre as árvores da vida
O rio riu, ri
Por sob a risca da canoa
O rio viu, vi
O que ninguém jamais olvida
Ouvi ouvi ouvi
A voz das águas
Asa da palavra
Asa parada agora
Casa da palavra
Onde o silêncio mora
Brasa da palavra
A hora clara, nosso pai
Hora da palavra
Quando não se diz nada
Fora da palavra
Quando mais dentro aflora
Tora da palavra
Rio, pau enorme, nosso pai
Asa da palavra
Asa parada agora
Casa da palavra
Onde o silêncio mora
Brasa da palavra
A hora clara, nosso pai
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Hora da palavra
Quando não se diz nada
Fora da palavra
Quando mais dentro aflora
Tora da palavra
Rio, pau enorme, nosso pai
Meio a meio o rio ri
Por entre as árvores da vida
O rio riu, ri
Por sob a risca da canoa
O rio viu, vi
O que ninguém jamais olvida
Ouvi ouvi ouvi
A voz das águas
Asa da palavra
Asa parada agora
Casa da palavra
Onde o silêncio mora
Brasa da palavra
A hora clara, nosso pai
Hora da palavra
Quando não se diz nada
Fora da palavra
Quando mais dentro aflora
Tora da palavra
Rio, pau enorme, nosso pai
“A terceira margem do rio”, Caetano Veloso
e Milton Nascimento (1991).(1)

1 [MÚSICA]
Nascimento &
Veloso, 1991.

O rio que ri, o rio que vê, o rio que guarda
palavras! O que nos diz esse rio cantado por Caetano
e Milton? Qual seria sua terceira margem? A poesia
tem essa capacidade de nos fazer atribuir diferentes
sentidos e significados a coisas, lugares, contextos,
histórias nossas e de outras pessoas. Ao ouvir “A
terceira margem do rio”, identificamos que os autores
atribuem ao rio sentidos humanos: ele ri, vê, ouve e
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2 Também chamada
de prosopopeia,
é uma figura
de linguagem
utilizada como
recurso para
atribuir ações ou
qualidades de
seres animados a
seres inanimados,
ou características
humanas a seres
não humanos.

fala. O rio aqui é um ser vivo, uma personificação,(2)
testemunha de um acontecimento. Há um pai reclamado
pel_s filh_s no seu duro e puro silêncio em contraponto ao
pau oco que se anuncia, nos revelando o impasse dessa
relação. Essa música foi inspirada no conto homônimo de
Guimarães Rosa, do livro Primeiras estórias, de 1962.(3)
Você já parou para pensar em quantas histórias
correm num rio? Nesse caso, o que poderia o rio nos
dizer sobre essa enigmática relação familiar?

3 [LITERATURA]
Rosa, 1962.

Sugestões de Atividades

>

Escuta e interpretação em sala da música “A
terceira margem do rio” – versão do álbum
Circuladô de fulô (1991), de Caetano Veloso.

>

Análise da narrativa e dos recursos poéticos.

>

Pesquisa de outras referências musicais e
poéticas.

>

Atividade extra: leitura do conto “A terceira
margem do rio”, de Guimarães Rosa.

2. Jaz aqui um rio: intervenção urbana
Aqui, navegaremos possibilidades de repensar
nossas relações, histórias e memórias com os rios. Hoje
os principais meios de transporte nas cidades urbanas
estão presentes nas rodovias: carros, caminhões,
motos e ônibus. No entanto, vale frisar que parte
dessas avenidas e ruas guardam no desenho de suas
curvas o passado de um rio. Águas que correm por
baixo de bairros inteiros que passaram por processos
de canalização e soterramento. Se nossas linhas de
pensamento forem por esses caminhos, passaremos
a olhar o nosso entorno, nos perguntando: para onde
foram os rios que passavam por aqui?
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4 [ARTES
VISUAIS]
www.
julianadossantos.
net

A intervenção artística Jaz aqui um rio, da
artista visual Juliana dos Santos,(4) nos ajuda a
pensar sobre essas questões a partir da realização
de desenhos no córrego de seu bairro, popularmente
chamado de rio Mandaqui, que atravessa a Casa Verde
e outros bairros da região norte da cidade de São Paulo.
O intuito da ação foi o de gerar uma provocação aos
moradores, transeuntes e motoristas do bairro sobre a
situação de abandono na qual o córrego se encontrava.
Segundo relatos dos pais da artista, a mudança
mais radical do Mandaqui foi o despejo de lixo em
suas águas, impedindo que as pessoas nadassem e
pescassem no rio. Em Jaz aqui um rio, a artista pinta
peixes nadando contra a correnteza nas vigas de
concreto, aludindo a um cenário em que os peixes
estariam vivos e resistentes. O rio Mandaqui sofreu
graves consequências e, ainda que livre de esgotos,
sua retificação acarretou a falta de oxigenação,
comprometendo a sobrevivência dos peixes e todo o
equilíbrio do ecossistema.
De acordo com seus familiares mais velhos,
até meados da década de 1970, o rio era limpo,
tinha muitos peixes e as crianças brincavam nele. O
Mandaqui e suas origens se relacionam a memórias
indígenas – o nome advém da língua tupi, tendo
como significado “rio dos bagres”. O córrego alimenta
grande parte da região norte de São Paulo e passou
por mudanças com o processo de crescimento dos
bairros ao longo de sua trajetória. E como é um grande
afluente do rio Tietê, em época de grandes chuvas
sofre cheias e enchentes mesmo sendo canalizado.
Juliana utiliza alguns recursos para criar o
impacto desejado com a intervenção, como a inversão
da estrutura da frase “Aqui jaz um rio” para Jaz aqui um
rio, que atua como um chamariz para os transeuntes
por causar estranhamento na leitura. A pintura dos
peixes pode ser vista como um recurso da arte urbana
próximo ao propósito da pixação, caracterizado pela
ocupação da paisagem urbana com elementos signográficos, a fim de fazer uma contestação, uma crítica
social, ao tornar visível a frase em um espaço de
grande circulação pública.
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Sugestões de Atividades
5 [REPORTAGEM]
Pires, 2015. Essa
reportagem
apresenta a
intervenção Jaz
aqui um rio.
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>

Visualização da reportagem “Córrego do
Mandaqui, livre de esgoto, está limpo”.(5) Como
a intervenção urbana é abordada na construção
narrativa da repórter?

>

Sobre os rios de seu bairro: será que aquela
praça pela qual você passa todos os dias está
localizada sobre um rio ou córrego? Que tal
realizar uma pesquisa para descobrir se há rios
soterrados? Faça uma busca de imagens de
rios de sua região e uma comparação com a
paisagem atual.

>

A partir da ferramenta de localização Google
Street View, observe a cartografia de sua região.
// Dica: você pode usar o celular para fazer seus
registros fotográficos!

>

Que memórias sobre os possíveis rios da região
percorrem entre sua família e seus amigos? Faça
uma entrevista com as pessoas de seu entorno
sobre o assunto. // Dica: você também pode
realizar essa atividade por meio de áudios de
WhatsApp.

>

Há algum lugar abandonado ou alguma situação
de abandono público no entorno de sua escola ou
no bairro em que você mora? Em caso positivo,
qual seria uma possibilidade de intervenção?
Esta atividade pode ser realizada em grupo
para a elaboração de um projeto de intervenção
artística ou urbana e o fomento de reflexões
críticas sobre a relação das pessoas com o meio
ambiente. // Dica: em uma folha de papel, faça
um esboço, que é um planejamento da sua
intervenção, para facilitar a percepção de como
seria o rio com peixes, por exemplo.
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Sugestão para Trabalho de Campo
Como estudo de campo, compare a qualidade
das águas que correm nos rios e/ou córregos de sua
cidade com a água que corre da torneira.
Há semelhanças? O que você nota de diferente?
Elabore uma proposta com seu grupo para a melhoria
da qualidade da água.

3. Imagine só! Se rio… uma serpente!
Seguindo o curso do córrego Mandaqui,
desaguamos no mais famoso rio de São Paulo: o Tietê.
Uma série de intervenções e mobilizações artísticas
já foram realizadas acerca do principal rio da cidade,
inclusive dentro dele. Entre elas, está a intervenção
6 [ARTES
pets,(6) do artista Eduardo Srur, uma instalação de
VISUAIS] Srur,
garrafas pets gigantes nas margens desse rio. pets
2008.
tensiona o descarte de lixo excessivo e apresenta
elementos do cotidiano para criar uma relação próxima
e também provocar o olhar do espectador com garrafas
descartáveis em grandes escalas.
Numa linha mais radical, temos o espetáculo
7 [TEATRO] Teatro teatral BR-3,(7) do grupo Teatro da Vertigem, que
da Vertigem, 2006.
transformou o Tietê em um palco para a dramaturgia
de Bernardo Carvalho e direção de Antônio Araújo. A
montagem ocupou leito, margens e algumas pontes do
rio para narrar a saga de três gerações de uma família
nordestina que foge para São Paulo.
O carnaval também tem sido plataforma para
essa discussão. Um exemplo é o Bloco Fluvial do Peixe
8 [MÚSICA] Bloco Seco,(8) que iniciou seus desfiles em 2014 e mobiliza
Fluvial do Peixe
dezenas de pessoas às ruas do carnaval paulistano para
Seco.
rememorar os rios que correm por baixo de concretos do
cotidiano urbano. Com fantasias nas cores azul e branco,
o bloco destaca um posicionamento crítico da situação
dos rios e afluentes, exaltando em suas músicas as
águas que ocupavam áreas importantes da cidade.
Como a arte pode nos ajudar a criar outras
formas de olhar ao nosso redor? Já parou para se
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perguntar como, quando e por que nossa sociedade
passou a construir suas cidades com as costas voltadas
para os rios, despejando os dejetos e esgotos de toda
sorte em suas margens e corredeiras?
Sugestões de Atividades

>

Apresentação e pesquisa das intervenções
artísticas sugeridas acima.

>

Exercícios de imaginação são recursos
importantes para começarmos a projetar
o mundo que queremos. As experiências
artísticas apresentadas acima podem nos
ajudar a imaginar possibilidades de reflexões,
intervenções e ações que possam impactar em
movimentos de mudanças nas nossas relações
com o meio em que vivemos.

>

O que é importante ser imaginado
coletivamente? Escolha uma linguagem artística
e elabore em grupo uma proposta de intervenção
artística que faça uma contribuição propositiva
de mudança na relação com os rios e nosso
ambiente.

Juliana dos Santos é artista visual, arte/

educadora, doutoranda em artes e mestra
em arte-educação pelo Instituto de
Arte da unesp. Nos últimos anos, vem
realizando exposições, cursos, oficinas,
palestras, atividades de formação docente
e consultorias em diversas instituições
nacionais e internacionais. Artista
participante da 12ª Bienal do Mercosul e
da 3ª Frestas – Trienal de Artes.
121

Afluentes, FRESTAS Trienal de Artes

Mirella Maria é artista visual, pesquisadora

e professora, graduada em artes visuais
e mestra em arte-educação pela unesp.
Foi educadora do Museu Afro Brasil e
apresentou seu trabalho artístico na
12ª Bienal do Mercosul e na Josefa Galeria.
Atua como professora especialista em
educação inclusiva na pmsp e realiza cursos
e workshops nas áreas de arte-educação,
discussões étnico-raciais, de gênero e
decolonialidade.
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[ARTES VISUAIS]
santos, Juliana dos.
[Portfólio]. Disponível
em: <www.
julianadossantos.net>.
srur,

Eduardo. pets –
Rio Tietê. São Paulo,
2008. Disponível
em: <https://www.
eduardosrur.com.br/
intervencoes/pets>.

Reportagem sobre
pets
ribeiro, Silvia.
“Garrafas pet
gigantes no Tietê
poderão ser visitadas
de barco”. G-1. São
Paulo, 26 mar. 2008.
Disponível em:
<http://g1.globo.com/
Noticias/SaoPaulo/
0,,MUL3631235605,00GARRAFAS+PET+
GIGANTES+NO+
TIETE+PODERAO+
SER+VISITADAS+
DE+BARCO.html>.

[LITERATURA]
rosa, Guimarães.
“A terceira margem
do rio”. Primeiras
Estórias, 1962.

[REPORTAGEM]
Sabrina.
“Córrego do
Mandaqui, livre de
esgoto, está limpo”.
Jornal da Gazeta, 28
[MÚSICA]
jul. 2015. Disponível
em: <https://www.
bloco fluvial do
peixe seco. Disponível youtube.com/watch?
em: <https://www.
v=p4gLebnrsTg>.
facebook.com/
blocopeixeseco/>.
pires,

nascimento, Milton e
veloso, Caetano. “A

terceira margem do
rio”. 1991. Disponível
em: <https://www.
youtube.com/
watch?
v=WktQszgLX-E>.
Música presente nos
álbuns Circuladô,
de Caetano Veloso,
e Txai, de Milton
Nascimento.

123

Afluentes, FRESTAS Trienal de Artes

[TEATRO]

teatro da vertigem.

BR-3 (2006).
Disponível em:
<https://www.
teatrodavertigem.
com.br/br-3>.

Mais sobre o Teatro
da Vertigem
BR3. In:
ENCICLOPÉDIA
Itaú Cultural de
Arte e Cultura
Brasileiras. São
Paulo: Itaú Cultural,
2020. Disponível em:
<http://enciclopedia.
itaucultural.org.br/
evento461003/br3>.
BR-3: o
documentário.
Direção de Evaldo
Mocarzel. São Paulo,
2009. (76 min.).
Teaser disponível
em: <https://www.
youtube.com/
watch?
v=lE0tK2HXFWM>.

Arte para quem?
Políticas e
práticas para uma
acessibilidade
estética na arte

Camila Alves

124-125

1 Alves, 2016.

2 Alves & Moraes,
2019.

E se uma pessoa cega
compuser o público visitante
em um espaço cultural ou
museu? O que fazer para que
essa pessoa acesse as obras
expostas quando muitas
delas, senão todas, são obras
para ser vistas? O que temos
a dizer sobre acessibilidade
estética,(1) isto é, sobre as
possibilidades de fruição de
uma obra de arte a partir
daquilo que uma pessoa tem,
seu corpo, com suas marcas e
singularidades?(2)
Os museus de arte são
tradicionalmente voltados
para a apreciação visual das
obras, muitos deles seguem
assim até os dias de hoje. E
seguem ainda mantendo o
toque como o sentido mais
temido e proibido na relação do
público com as obras de arte,
um sentido fundamental para a
compreensão do mundo pelas
pessoas cegas. Essa história dos
museus e espaços de arte traz
consigo um dilema em torno da
acessibilidade que suscita ainda
muitas polêmicas e resistências

3 Hélio Oiticica
(1937-1980)
foi um artista
plástico brasileiro,
pintor, escultor,
destacado artista
performático e um
dos grandes nomes
da arte concreta no
Brasil. No fim dos
anos 1950, entra
para o coletivo de
artistas do Grupo
Neoconcreto, que
passa a entender
que o público é
parte da obra de
arte, podendo
e devendo
tocá-la, senti-la
e até mesmo
experimentá-la.

e um bom campo de forças, do ponto de vista tanto
da conservação das obras quanto das possibilidades
estéticas de outras formas de acesso.
Este ensaio foi escrito por uma mulher cega,
alvo e vetor das ações de acessibilidade que também
proponho e das políticas que luto para construir no
campo da arte e da cultura. Sugiro aqui, para os que
me leem, uma tomada de posição: uma acessibilidade
que seja mais estética, e não puramente técnica, em
espaços culturais.
Minha trajetória de aproximadamente dez anos
no campo da arte me convidou – e agora convida vocês
– a pensar maneiras experimentais de desenvolver
programas e dispositivos de acessibilidade que
possibilitem incluir pessoas com deficiência nesses
espaços. Neste ponto, um conjunto de inquietações
começa a se desenhar. Quais são as maneiras possíveis
de ocupar o espaço do museu? O que significa propor
maneiras experimentais de desenvolver programas e
dispositivos de acessibilidade?
E justamente essas ações, que eu mesma
proporia para o público deficiente e que ao mesmo
tempo poderiam criar as condições de que eu também
necessitava para acessar aquelas obras, me tornaram
alvo e vetor. Como trabalhar sem ver em um espaço
que tantas vezes se dedica ao sentido da visão? O que
é ser cega em um espaço onde as pessoas entram
para ver? O que a minha existência seria, e é, capaz
de desnaturalizar, produzir, desconstruir a respeito da
deficiência, da hierarquia dos sentidos, dos espaços
de arte e dos próprios artistas? Nesse contexto,
minha existência se tornou uma das intervenções
metodológicas do meu trabalho.
Faço aqui o exercício de marcar o lugar, o duplo
lugar, que nós, pessoas com deficiência, podemos
ocupar nesta discussão. Ao mesmo tempo que
podemos ser público-alvo desses espaços, podemos
também ser aqueles que, trabalhando, têm o potencial
de abalar as estruturas capacitistas dessas instituições
por dentro.
Em consonância com os pensamentos de
Oiticica,(3) refiro-me aqui ao experimental a partir de
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seus estudos e suas parcerias, que, priorizando a arte
enquanto processo contínuo de estudo entre corpo,
artista, espectador e obra, apostavam em uma ação
artística derivada das experiências vividas. Nesses
termos, ao longo de suas produções artísticas, o
experimental serviu para designar a busca de liberdade
em utilizar variados materiais de formas múltiplas como
artifício artístico, a partir de novas mídias e novas
propostas, como um “caminho sensorial” em que o
corpo é entendido como força motriz. O resultado do
experimental é que ele é livre, pois não se repete. Eis
aqui uma pista para uma acessibilidade mais estética,
uma acessibilidade que possa, com o uso de diversos
materiais, se fazer a partir de um processo contínuo
entre corpo, artista, espectador e obra.

A palavra experimental é apropriada não para
ser entendida como descritiva de um ato a ser
julgado posteriormente em termos de sucesso
ou fracasso, mas como um ato cujo resultado é
desconhecido.(4)

4 Oiticica, 1981.

5 Oiticica, 1981,
p. 50.

Neste ensaio, tomo o conceito de experimental
como a ação que traz novos valores, novas leituras para
o campo da acessibilidade. Assumir o experimental em
um trabalho de acessibilidade é assumir que uma obra
de arte não tem sentido em si e que a curadoria de uma
exposição não assegura determinada leitura por parte
do visitante. É garantir que no processo experimental
existe e persiste uma positividade, algo esperando para
emergir.
Desse modo, retomo a ideia de uma
acessibilidade mais densa no encontro de diversos
visitantes com a arte, com seus próprios corpos, com
as instituições e seus públicos, promovendo novas
leituras a partir de novos referenciais.
Segundo Oiticica: “Os fios soltos do
experimental são energias que brotam para um número
aberto de possibilidades”.(5) No trabalho com a
acessibilidade em espaços culturais há fios soltos num
campo de possibilidades. Então, por que não explorálos? Como proposta para essa exploração, pergunto a
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vocês: basta uma informação para garantir o acesso
de uma pessoa a uma obra de arte? A informação é
tomada como um elemento predominante de conhecer.
Ter acesso à informação de uma obra esgota a questão
de fruição (experimentação) de um visitante?
Conversando com Larrosa, podemos afirmar:

A informação não é experiência. E mais, a
informação não deixa lugar para a experiência,
ela é quase o contrário da experiência,
quase uma antiexperiência. Por isso a ênfase
contemporânea na informação, em estar
informados, e toda a retórica destinada a
constituir-nos como sujeitos informantes
e informados; a informação não faz outra
coisa que cancelar nossas possibilidades de
experiência.(6)

6 Larrosa, 2002,
p. 21.
7 Larrosa, 2002.

8 Alves, 2016;
Kaufman, 2016.

É preciso separar a experiência da
informação.(7) Eis aqui mais uma direção na aposta de
uma acessibilidade estética, que é menos informativa
e mais experimental. Uma acessibilidade estética é
construída por encontros, por experiência, por uma
ação mediadora.(8)
A ação de mediar, tomada como um dos
dispositivos que promovem a acessibilidade estética,
é peça-chave na discussão sobre acessibilidade em
museus e espaços culturais. Se retomamos as perguntas
feitas anteriormente, afirmo que, como educadores
e agentes promotores da acessibilidade em espaços
culturais e museus, o que nos cabe é propor mediações
que articulem as obras expostas e os espectadores,
quem quer que sejam esses espectadores, com seus
corpos e suas marcas. Tais mediações não têm como
finalidade revelar a verdade última da obra. São antes
experimentações possíveis a partir das obras, são
mobilizações dos corpos dos espectadores não pelo
que lhes falta, mas pelo que lhes constitui. Uma obra
eminentemente visual estará, enquanto forma visual,
inalcançável para uma pessoa cega. Essa afirmação,
porém, não esgota a questão do acesso dessa obra por
uma pessoa cega. Ao contrário, abre outras questões:
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9 Despret, 2013.

10 Alves & Moraes,
2019.

que mediações podem promover articulações entre a
obra e o corpo que não vê? Com quantas mediações se
promove uma acessibilidade estética?
Pensar em uma ética de acessibilidade seria
pensar em um programa com ações que levassem
em conta as vidas, as histórias e as memórias das
pessoas com quem trabalhamos. Um programa mais
interessado pelas histórias do que pelas deficiências,
mais pelo que cada um tem do que pelo que falta. Uma
acessibilidade que fosse mais produtora de novas e
diferentes histórias do que reprodutora das histórias
de sempre. O que cada encontro faz falar e o que cada
encontro faz calar? O que cada visita faz aparecer e
desaparecer? Entendemos as visitas mediadas como
um dispositivo de fazer falar, de trazer o outro para a
roda, de partilhar com aqueles que recebemos.
Para Despret,(9) uma experiência sensorial
acontece onde os organismos vivos se tocam, se
afetam e estão sendo afetados uns pelos outros. Uma
experiência sensorial, como sublinhado anteriormente,
deixa marcas em quem está envolvido nela. Uma
experiência sensorial é um fluxo de forças.
A proposta de fazer com o outro a acessibilidade,
de apostar no encontro, na mediação como dispositivo,
é também uma retomada do lema do movimento
social da deficiência: “Nada sobre nós sem nós”. O que
propomos, então, é que a acessibilidade estética se trata
de uma experiência de partilha que investe no encontro,
no fazer com, e não sobre ou para as pessoas.(10)
Uma proposição não técnica no campo
da acessibilidade em espaços culturais e museus
leva em conta que se há uma coisa que todos nós
temos, sem exceção, é um corpo. Tomar esse corpo
com suas marcas, com suas histórias, com suas
possibilidades e sensorialidades como ponto de
partida da mediação é um pilar importante, é uma
prática de cuidado e de acolhimento.
Arrisco aqui a dizer a essa altura que uma
experimentação estética parte, assim, dos seguintes pilares:
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>

Ela é coletiva;

>

Investe nos laços, nas conexões;

>

Parte do corpo com suas marcas e histórias, com
seus mundos possíveis;

>

É uma prática de cuidado e acolhimento;

>

Reconhece o outro como expert.

Algo próximo da prática de um malabarista
na corda bamba que não se deixaria amarrar para
prevenir uma queda: se assim o fizesse, ele estaria
seguro quanto ao seu destino, mas não pareceria muito
habilidoso. O mediador deveria, diante dessa proposta,
ser um mediador malabarista, capaz de criar um corpo
que suporte o desequilíbrio, a instabilidade.
Com este ensaio, aposto num modo de
conhecer próprio da cegueira, que se dá tateando.
Que este texto seja também mais uma ferramenta tátil
que torne possível a criação de um trabalho que se
ocupe de uma produção mais estética no campo da
acessibilidade em espaços culturais e museus.

Camila Alves é psicóloga clínica

especializada em terapia corporal reichiana,
doutoranda em psicologia pela uff e
docente da famath. Seus interesses atuais
de pesquisa se encontram no campo dos
estudos sobre deficiência, na interface entre
arte, cultura, gênero e os animais. Trabalha
na área da cultura há dez anos e atualmente
oferece formações e consultorias.
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Φ

Nós que viemos de lá,
inrradiadas, trememos enquanto
respiramos, colocamos para
fora dos nossos corpos essas
vibrações magnéticas que
são capazes de atrair aquelas
que podem sentir para
vibrar conosco. Fomos nos
encontrando e já entendíamos
os espaços, já entendíamos as
estruturas de anos, já sabíamos
dessas estruturas e já sabíamos
também o que nos interessava.
Não há nada de novo sob o
sol e a sensação de déjà vu é
real, sempre, agora mais do
que nunca. E nós estamos aqui,
continuamos aqui olhando nos
seus olhos! Olhando nos seus
olhos inclusive no momento
da fuga. Eu particularmente
não vejo beleza na fuga,
mas quando olhamos nos
seus olhos é completamente
diferente. Estamos aqui
sentindo tudo, movimentando
a lança, apontando-a para onde
interessa. Acredito que estamos
sintonizando nossas vibrações,
organizando essas vibrações
para que seja possível

converter os polos, deslocar as placas, reposicionar
os centros e apontar a lança. Estamos dizendo daqui
que já não nos encontramos mais contra a parede,
muros e cercos, paradas e paralisadas. Estamos nos
movimentando como corpos Sísmicos.

ℑ

℘

Ξ

A Quinta-feira me diz que as facas são afiadas pelo
atrito. Somos facas afiadas pelos encontros. Facas,
lanças e flechas. Línguas, mãos e olhares. Saber-sentir
que nem todo atrito afia, há alguns que quebram,
torcem ou distorcem. Cegam. Pega a visão! É preciso
ser forjada com fogo e ser afiada com o cuidado.
Saber-sentir o fio e a direção. Ritmo, percepção para
afiar e apontar.
É muito louco ouvir a chuva na cidade das almas, o
vento uiva sonhos urgentes. Durante a noite parece
sempre passar uma brisa úmida e geladinha, não
tanto quanto a do mar, mas do tipo que está bem
próxima. Através das águas que moram em mim,
consigo até ouvir o Paraguaçu, ver o relevo sinuoso
que me cerca, e é bom estar aqui! Tenho pensado na
vitalidade do encontro e em como a sua ritualização
pode ser potente. Um não lugar tomado por retratos
abstratos possíveis no espaço-tempo de 10 dimensões.
Transformar retas em curvas requer um refinamento
presente na experiência. Produzir significado, aprender
o que já se sabia através da energia vital. São teias
energéticas, as tardes de quinta-feira. A desobediência,
entre tantas outras coisas, pode ser a materialização
de sonhos das corpas que botam fé nas suas rezas
e se orientam com e para as texturas estabelecidas
por suas subjetividades, no mais íntimo da palavra. O
emaranhado energético tecido nas quintas uiva para
quem bota fé no vento.
Já daqui: eu, do outro lado da cidade ou do mundo,
vejo que as ampulhetas fazem o tempo de areia para
contar os minutos, as horas e desfazer o presente
em ? para que outros presentes projetem ? Onde os
imaginários opacos podem estampar pelas ruas as
memórias que nos trouxeram até aqui. Fiquem atentas,
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pois às quintas um portal se abre para a profundidade
dos encontros envolvidos em opacidades das corpastempos-territórios. Viver exige prática. E para continuar
existindo, é necessário desobedecer. Aqui, nossas
presenças não se baseiam em um interesse de
conhecer e falar sobre as epistemes e as liberdades,
mas experimentá-las. É na tentativa do encontro que
partilhamos juntas a experiência.

≅

Ω

Ψ

Já nosso interesse nas fronteiras é por quebrá-las.
É assim que me encontro naquele local incômodo e
inóspito onde se pode vivenciar coisas únicas, onde a
fonte de criação é ruidosa. Daqui percebo que estamos
na encruzilhada, e o que resta é a instabilidade, o
desequilíbrio, a decomposição emancipadora. A
energia que daqui emana não será direcionada por
princípios avessos à liberdade.
É porque nós, viventes de mãos-feitoras, descobrimos
em algum momento como subverter as pedras
portuguesas dos pés às mãos. Elevá-las da potência
de solo firme ao alçar voo terreno. Rompimentos
sólidos de pedra-vidro. Conhecemos nossas mãos
caminhantes. O que diriam os pés ouvintes quando
nos encontramos chão, querendo manejá-lo? Os pés
que suportam o caminhar sustentam as forças da
atmosfera-cidade alta e baixa. Andantes da montanha
ou da terra-mar, os pés sabem o que ser. Mesmo
assim, aguçar a audição (insubmissa). Talvez, assim,
aprenderíamos a elevar o chão, levantando o ar à terra.
Alçar voo no chão. O Sul, então, seria nosso Norte –
Suleadas.
Durante muito tempo, encontrar foi como habitar a
casa dos outros. Chegar tímida, sentar-se, observar,
entrar e sair pela porta da frente. Não deixar nada,
quase sempre levando alguma coisa. Só que um dia
a gente deixa de ser visita e não se acanha mais em
insistir para lavar os pratos, em perguntar qual tinta foi
usada para pintar a parede ou opinar sobre o espaço
onde aquele quadro colorido se destacaria mais.
Quando essa parede oca cede, a casa do outro vira
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casa de amigo, onde se encontra abrigo quando a casa
dos pais não lhe cabe mais. Abrigo é aquele canto
onde se fica o tempo que precisar. Estar nem sempre
foi perfeito (porque nada é), mas sempre foi abrigo.
Inúmeras quintas-feiras entrando pela porta da frente e
sentando na cadeira ao lado de quem já foi “casa dos
outros”, foi “casa de amigo” e agora é pista de voo.
Entrando pela porta da frente e encontrando, na sala de
cada um, um canto para esquentar minha cera e trocar
de pele, me sinto sabendo exatamente de onde vieram
as manutenções diárias para que as minhas asas
voltassem a funcionar. No Oco dos encontros, lá Entre
o Orun e o Ejé, tem barro, alguns Suspiros, o som do
sorrisinho de Dandara, e, construído com carvão num
papel, um Plano de Voo para outros corpos periféricos
que também tenham medo de altura.

Φ

Σ

Os corpos Sísmicos de Kaick, soprados e oxigenados
pelas águas do Paraguaçu, pela ferrugem da ponte, as
avós da palestina, os encontros quentes com Ari na
beira do rio, as conversas com Julia, as cremosidades
de Larissa, as camadas viscerais de Michele, as
cores do Almeida, o barro de Jaguaripe e o dendê de
Camamu que é sangue e fluidos.
É também sobre o exercício de imaginar a formação
de um corpo líquido-viscoso. Uma liga de poeira e
saliva e suor. Líquido e muito leve. Leve ao ponto
de planar sobre o ar. E, ao mesmo tempo, pesado o
suficiente para aguar 10 vidas inteiras. As nossas.
Somos várias partículas capazes de se reorganizar de
acordo com a necessidade. Líquido para ser bebido
e banhado. Também penso que, se o espaço não
suporta a composição tão específica deste corpo que
se forma, é preciso, então, arquitetar um meio para o
corpo sustentar sua presença. Beber desse corpo, ser
esse corpo, é o que tem sustentado a minha existência.
Viabilizar a criação, a reflexão e a circulação das nossas
pesquisas poéticas é tornar possível que os nossos
encontros continuem acontecendo. Nessa rede que
se forma, consigo ver nosso trabalho ganhando a
densidade necessária para arrebentar construções que
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o aprisionam e finura para atravessar a menor brecha
que seja. E é nas paisagens inventadas no grude da
tinta que caminho.

Ξ

≅

Σ

O desejo em si é a metamorfose de si, de nós. A
criação de um território que não abrigue apenas
os meus pés, mas espaços livres onde os meus
pensamentos, os meus olhos, as minhas mãos, o meu
ar possam transitar. A experiência vaza, escapole,
arromba, foge, evapora, escorre do copo, transborda,
pinga e molha os papéis de expectativas. Não uma
superfície plana, limitada, cansada e fria, mas a
complexidade do não saber onde o movimento, a
expansão e o tempo fazem os olhos tocarem outros
corpos orbitais. Um fim que não acaba. Como um
ensaio para o infinito.
Essa insistência em fazer e desfazer formas, contextos,
elementos e pensamentos que se traduzem em novas
maneiras de sentir e existir é, em si, uma procura, uma
busca complexa em constante reconstrução. Essa
prática em nada se assemelha a uma receita de bolo ou
a uma fórmula mágica da paz, produzida pelas grandes
feiras e suas receitas prontas, mas se aproxima mais
do desequilíbrio, do incerto, do desconhecido, das
diferenças. Estas estão mais próximas das formigas e
dos entornos, ligadas por linhas, uma sequência infinita
de pontos, munidas de experiências que constroem
outras centralidades, outras localidades e outras
espacialidades, todas tão complexas e específicas
quanto suas explicações para Guernica.
Tenho me dedicado a gravar o oco dos encontros. Essa
ação, para mim, tem sido sobre registrar rotas para lidar
com as ausências dissolvidas nos espaços, aglutinar
a poeira do rastro das distâncias e tornar possível
preencher e sustentar o peso de quilômetros de vazios.
São cordas e linhas que me apontam para mapas
coreográficos dos entrelaçamentos que estão por vir. O
arranjo de fios marcando o papel já é um encontro.
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ϖ

Como podem as fudidas experimentar o prazer da
criação? Eu sou de Camamu, uma cidade no interior da
Bahia que fica ali, entre o dendê e o cacau. Aqui meu
primeiro contato com a arte foi também em minha
casa, onde aprendi a ritualizar o cotidiano, usando-a
como ferramenta. Para artistas dissidentes nascentes
no interior, essa é a primeira negociação que fazemos
para nos manter minimamente sãs. Alguém aqui já
sentiu essas limitações diretamente no espiritual?
Aquelas mesmas que nos fazem acreditar que o
templo, o sacerdote, a missa, como um ritual, são as
únicas formas de contato com a energia que está entre
e sobre nós. O que proponho com meu trabalho é me
permitir inrradiar. Me permitir ir contra as coreografias
esperadas. Isso, para mim, está diretamente ligado à
minha relação com essa energia. Hoje, não consigo
compreender minha relação com a criação em áreas
específicas, e sou inrradiado ao perceber isso e
principalmente sentir tudão como partes de um mesmo
espectro. Inrradiar para mim é só mais uma maneira
de evangelização. Pois o ato de evangelizar é o ato
de propagar, manifestar e emitir a palavra por todos
os cantos. Inrradiado, tomo posse dessa autonomia
para repensar e reescrever esse evangelho. Quando a
inrradiação acontece, é o momento em que a impulsão
se converte em ação. Nossa experiência acontece
quando a energia arrebatadora e incontrolável nos
toma e nos coloca em estado de ação. A criação
passa justamente por um processo de inrradiação, mas
principalmente pela produção de formas de inrradiar.
Desobediências através do encontro:
apostas de formação
Tomar posse do direito ao saber-sentir através
do trabalho artístico é um exercício cotidiano de
libertar o corpo. Desaprender gestos codificados,
hidratar musculaturas adormecidas, voltar a desenhar
com os cotovelos, olhar para as formas como quem
se interroga por um território político ainda não
reconhecível socialmente, são ações que se cruzam
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nessa prática. Foi seguindo essa direção que, no início
dos nossos percursos, nos perguntávamos: como nós,
pessoas inseridas nas diversas categorias de opressão
e subalternidade, experimentamos modos de liberação
e liberdade cognitivas?
Como foi dito, já conhecíamos os efeitos
maquínicos operados pela semiótica trans-histórica da
violência. Inoculada de maneira viral, essa coreografia
domestica todas as esferas expressivas do corpo –
seus tecidos sociais, históricos, sensíveis, desejantes,
celulares, não humanos... E talvez um dos efeitos mais
nocivos herdados por essa repetição seja a maneira
como suas inscrições condicionam nossas existências,
como se elas pudessem ser pensadas inteiramente
antes de nós. Como um cardápio dado de antemão,
esses sistemas anestesiam nossas capacidades de sentir
e muitas vezes, de forma cirúrgica, nos condicionam
a performar a própria violência esperada das nossas
formas de vida. Nesse sentido, interrogar de maneira
íntima cada traço, cada linha, não temer as manchas, o
erro e a abstração, não se trata apenas de estabelecer
uma posição estética contra-hegemônica, mas de
advogar através da expressão a favor de formas
inauditas, pensando junto a elas maneiras mais possíveis.
Habitamos, então, um mundo fragmentário,
no qual instalar doses de fugitividade diante dessas
repetições se torna um dos maiores desafios formais.
E a fugitividade aqui não é necessariamente o efeito
passivo de uma ação sofrida, mas, antes de tudo,
uma recusa, uma estratégia, que nos desbloqueia em
direção à criação de outros territórios existenciais. Toda
fuga é, então, um ato de criação em nome de toda uma
reestruturação do real.
Essa constelação de questões trouxe para as
Práticas Desobedientes o caráter de um programa de
formação voltado para jovens artistas com foco em
aprendizagem coletiva e pedagogias libertárias. Desde
2019, partimos dos processos de criação em arte
para construir experiências interessadas em liberação
cognitiva, desobediência epistêmica e no processo
de autoemancipação envolvido nesse percurso.
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Esse exercício tem proporcionado possibilidades
de desprogramação de traços codificados, dilatado
territórios de nossa compreensão artística e operado
saídas e saúdes na produção de nossas subjetividades.
Uma forma de trabalho que se traduz na elaboração de
práticas coletivas de ateliê, em um grupo de estudos
permanente, nas supervisões de processo semanais e
na elaboração de conhecimentos partilhados a partir de
nossos territórios.
O efeito desse encontro é o aparecimento
de uma linguagem que se dá em um espaço de
aprendizagem que requer uma escuta de corpo inteiro.
Quando nos debruçamos sobre ela, articulamos
possibilidades de composição capazes de redesenhar
o real. Permitir que nossas línguas encontrem
abrigo na esfera das linguagens é também uma das
estratégias para contornarmos o mesmo projeto de
morte programado para nossas cognições. Operando
linguagens, semeamos um modo de pensamento
político muitas vezes pouco reconhecível. A voz que
fala de dentro da vertigem, onda a violência infligida é
o meio pelo qual o corpo se define, é a mesma fonte de
insurgência fora dos espaços sistêmicos.
Essas apostas de atuação miram aquilo que
vemos e que somos, mas também carregam um
limite de tudo aquilo que deixaremos em aberto e que
não podemos dizer sobre nós. Em nosso caso, essas
apostas têm sido aquelas que: 1. acolhem o medo da
liberdade, desindividualizando todo tipo de sofrimento
decorrente desse medo; 2. permitem ao corpo não
temer as formas estéticas ainda não reconhecíveis por
ele; 3. recobram e atribuem valor estético-ético-político
a nossas experiências fundadoras, nem sempre inscritas
nos regimes de verdade instituídos; 4. trabalham na
criação de comunidades estéticas em que as forças da
opressão não perseveram; 5. rompem e operaram uma
crítica à própria representação, ainda que para regressar
a ela por outras formas; 6. (principalmente) nos fazem
não perder de vista que o cuidado com a linguagem é
o acesso ao redesenho material do real. Assim, ela é
uma oferta emancipadora, mas também resultado de um
compromisso íntimo com a coragem do próprio trabalho.
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Educação de
africanidades:
uma Sorocaba
negra em
movimento(1)

Mariana Martha
de Cerqueira
Silva
1 Este texto faz parte
da dissertação
de mestrado
da autora:
Africanidades e
educação popular:
uma análise
de propostas
e vivências
pedagógicas
de movimentos
negros em
Sorocaba (ufscar,
2014).
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2 Freire, 1983.

3 Cavalheiro, 2006.

O grande mestre da educação
brasileira, Paulo Freire,(2) nos
informa que, para lograr seus
objetivos e descaracterizar a
cultura invadida, os invasores
se utilizam de mitos,
pejorativamente proferidos como
falsas narrativas. Falar da história
oficializada da população
negra em Sorocaba é como
discorrer sobre mitos: o mito da
escravidão branda, o mito do
humanismo abolicionista por
trás do adiantamento da extinção
local da escravidão e o mito da
democracia racial, comum a
todo território nacional.
O historiador sorocabano Carlos
Carvalho Cavalheiro(3) afirma
que, durante o período em que
o sistema escravocrata vigorou,
Sorocaba foi palco de uma série
de violências que partiram tanto
dos escravizados como dos
escravagistas e, inclusive, das
instituições que representavam
a Ordem Pública. Desde 1850,
leis municipais sorocabanas
proibiram manifestações e
religiões afro-brasileiras como o
candomblé, a umbigada,

a capoeira e o batuque, explicitando um processo
de opressão e silenciamento contra culturas de
matrizes africanas. Contra esse sistema de opressão e
violência, muitas foram as formas de resistência dos
escravizados: suicídios, negociações de liberdades,
fugas individuais e coletivas, como é o caso do Êxodo
de Capivari, ocorrido em 1887.
Com o fim do tráfico negreiro em 1850, a elite
sorocabana decidiu investir na ampliação do mercado
consumidor e da mão de obra assalariada, já que
sustentar a escravidão era uma tarefa cada vez mais
cara e desvantajosa. Nesse sentido, as intenções da
elite iam ao encontro das demandas para a extinção da
instituição escravocrata em Sorocaba, encabeçada por
movimentos abolicionistas locais, como os maçons da
Loja Perseverança III. Esse cenário culminou na extinção
da escravidão em Sorocaba no dia 25 de dezembro de
1887, alguns meses antes de o Império fazer valer o
mesmo no país inteiro, em 13 de maio de 1888.
Essa historiografia sorocabana não é muito
difundida nem pesquisada. Ainda hoje, são raros os
documentos que evidenciam o complexo jogo de
poder que envolve as relações brasileiras, sobretudo
as de ordem étnico-racial. Brandura e bom caráter
não são exemplos da política sorocabana da época
colonial e muito disso permanece não dito nos livros
e nas narrações de histórias locais. Recontar as
histórias passadas é uma possibilidade de desvelar
o mito de uma convivência racial democrática, e
também uma porta que se abre para, em termos de
políticas públicas, pensar estratégias e propostas de
combate aos frutos dessa herança colonial: racismos e
preconceitos que operam em nossa realidade.
Africanidades em movimento
Condição humana subjugada, direitos sociais
negados, proibições oficiais às expressões culturais
e religiosas foram os estopins para o nascimento das
primeiras organizações coletivas negras de Sorocaba.
Essa busca da coletividade foi não só uma resposta
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4 Rocha, 2009.

5 Somé, 2003.

6 Oyěwùmí, 2004.

à exclusão social que acometia a população negra,
mas sobretudo um retorno às raízes africanas. A
pesquisadora Rosa Margarida de Carvalho Rocha(4)
declara que comunidades tradicionais afro-brasileiras
têm na família extensa o verdadeiro núcleo da vida
social e engendram um forte vínculo de solidariedade
e fortalecimento da identidade individual e grupal. As
palavras da escritora Sobonfu Somé(5) atestam tal tese,
afirmando que, em determinadas culturas africanas, a
singularidade de cada pessoa é construída no coletivo.
Para a socióloga Oyèrónké Oyěwùmí,(6) o
termo “cosmopercepção” encontra significado na
combinação de sentidos culturais que descrevem uma
concepção de mundo. A cosmopercepção é elemento
constituidor de culturas africanas, como a iorubá. Essas
culturas indicam que podemos conhecer o mundo
através da oralidade, dos sentidos corporais, do paladar,
enfim, da multiplicidade e combinação de sentidos
que cercam as experiências humanas. Historicizar as
experiências dos movimentos negros sorocabanos
evidenciou a confluência de tais práticas e saberes com
essa cosmopercepção africana.
Cada movimento negro aqui descrito teceu
ou tece estreita relação com a educação formal e foi
gestado dentro do movimento anterior. Nesse sentido,
o percurso do Instituto de Cultura Afro-Brasileiro
(Icab), mais tarde chamado de Núcleo de Cultura AfroBrasileira (Nucab), gestou e pariu o Projeto Curumim,
do qual o Centro Cultural Quilombinho se reconhece
como filho. Embora alguns desses movimentos já
estejam extintos – como é o caso do Projeto Curumim –,
suas experiências precisam ser reafirmadas para
transformar essas ausências nas presenças que
constituíram as militâncias negras no território da
educação sorocabana.
Entre encontros festivos e momentos de lazer
que decorriam no interior do Clube 28 de Setembro,
alguns jovens negres, em fins da década de 1970,
decidiram se organizar para pesquisar sobre a história
da população negra a partir da história ancestral de
cada um. Entre eles, estavam Ana Maria Mendes e
Ademir Barros dos Santos. Os questionamentos dos

145

Afluentes, FRESTAS Trienal de Artes

7 Comunidade
quilombola
localizada num
bairro rural que
fica a catorze
quilômetros do
município de Salto
de Pirapora, a
trinta quilômetros
de Sorocaba.
Habitado por duas
parentelas de
origem africana, o
Cafundó possui
falantes de uma
língua própria, a
cupópia, variante
linguística da
língua africana
bantu.
8 Bâ, 2010.

9 Evaristo, 2008.

integrantes do Icab em relação ao pouco conhecimento
que tinham de sua história ancestral, enquanto atores
sociais negres e brasileires, bem como críticas ao
universo escolar que omitia e mascarava a possibilidade
de valorização da história e cultura negra, foram as
molas propulsoras dos estudos.
Entre as atuações desse movimento, a
“descoberta” e participação dos jovens junto à
comunidade do Cafundó(7) reorientou os estudos
e incluiu, por meio da história oral, as histórias de
vida da gente negra de Sorocaba e região. A história
oral é um elemento característico da educação de
tradição africana. O mestre Hampaté Bâ ensina que
fala é força. A fala cria uma ligação de vaivém que
gera movimento e ritmo e, portanto, vida e ação:
“Palavra não é só um poder criador, mas também a
dupla função de conservar e destruir. Por essa razão a
fala, por excelência, é o grande agente ativo da magia
africana”.(8)
Na década de 1990, o Clube 28 de Setembro
cedeu o Icab para integrar o núcleo de estudo e
pesquisa das Faculdades Integradas Dom Aguirre
(Fidas). A partir dessa ação, a Fidas cumpria a tríade
ensino-pesquisa-extensão e alcançava legalmente
o status de universidade, transformando-se na
Universidade de Sorocaba (Uniso), composta pelo
Núcleo de Cultura Afro-Brasileira.
A estrutura de estudos e pesquisas que
compunham o Icab se manteve no Nucab, mas, em
matéria de práticas educativas, esse movimento
negro, à época liderado pelo professor Jorge Narciso,
diversificou suas atuações com publicações e cursos
abertos à comunidade sobre questões do continente
africano e o contexto de africanidades no Brasil.
Atualmente, é Ana Maria Mendes quem coordena
o Nucab, e Ademir Barros dos Santos segue como
responsável pela difusão da história e cultura negras.
As reuniões de estudo e pesquisa voltaram a decorrer
no Clube 28 de Setembro, embora o núcleo continue
sediado na Uniso.
A poesia de Conceição Evaristo afirma:
“A memória bravia lança o leme: recordar é preciso”.(9)
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A memória de um povo é um caminho sagrado que
manuseia as peças de histórias ancestrais. O Nucab,
recuperando esse elemento de tradição africana, se
dispôs a mexer no quebra-cabeça da história negra e,
com isso, movimentou muitas águas. Uma parte dos
jovens negres que desenvolveram atuações políticas
na cidade de Sorocaba passou pelas formações desse
grupo e gestou outros rebentos.
O Projeto Curumim é um desses filhos,
sendo gestado e parido em 1994 por Marilda Corrêa,
integrante da câmara de educação do Nucab. O
objetivo do projeto previa a articulação entre educação,
cidadania e raça. O Curumim se configurava como uma
proposta política e pedagógica, com foco na educação
de crianças e adolescentes. Essa ação foi em grande
parte do tempo autofinanciada pelo movimento negro e
durou pouco mais de três anos.
A vida desse projeto propiciou que algumas das
pesquisas teóricas realizadas pelos militantes do Nucab
atravessassem o muro da academia e atingissem o
cotidiano vivo de crianças negras em Sorocaba. As
oficinas formativas que aconteciam na Uniso nos fins
de semana trabalhavam canto, iorubá, português,
história e cidadania na perspectiva da oralidade,
recuperando essa ancestral matriz da educação de
tradição africana.
Em 2003, Marilda Corrêa (Nucab) e Rosângela
10 Movimento de
Alves (Momunes)(10) se envolveram em um mesmo
Mulheres Negras
de Sorocaba, ainda curso de pós-graduação e gestaram um projeto.
em atuação.
Movidas por esforços próprios e sob orientações e
conselhos dos mais velhos (Dona Benedita Alves, mãe
da Rosângela, e Ademir Barros dos Santos, do Nucab),
como preza a educação de tradição africana, essas
duas militantes pariram o Centro Cultural Quilombinho
(ccq), cujas atividades corriqueiras carregam
uma identidade ancestral e recuperam elementos
da educação de tradição africana: a oralidade, a
circularidade, a memória, a corporeidade, a ludicidade,
a ancestralidade.
Inicialmente o projeto funcionou no Clube 28 de
Setembro, atendendo as crianças da comunidade negra
e funcionando no contraturno escolar. Aulas e oficinas
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lúdicas era a estrutura que o Quilombinho oferecia, em
período integral, para que as crianças da comunidade
negra tivessem acesso ao patrimônio histórico-cultural
afro-brasileiro.
Em 2004, o ccq passou a funcionar na Vila
Leão, onde permaneceu por pouco mais de uma
década. Lá alcançou registros de funcionamento
como uma ong e conseguiu subsídios municipais
que, aos poucos, foram ajudando a entidade a
estruturar e ampliar suas atuações junto à comunidade
negra sorocabana. Uma série de projetos paralelos
decorreram no interior do ccq. Aqueles que aconteciam
no período noturno tinham foco no público adulto,
como o Cine Clube Quilombinho e o Panela do Samba.
E aqueles que aconteciam no período diurno eram
focados nas crianças, como o Maracatu Leão da
Vila. Nesse contexto, o ccq foi integrado ao projeto
municipal Cidade Educadora e se tornou uma rota
educativa da Secretaria de Educação Municipal de
Sorocaba. Atualmente a sede do ccq funciona no
Jardim Maria Eugênia e está sob direção de Luísa
Alves, filha da cofundadora Rosângela Alves.
O caminho do movimento negro sorocabano
é permeado de duras lutas e também de coragem,
perseverança e pioneirismo. Seus personagens são
guerreiros e guerreiras que ainda hoje (re)constroem
histórias. Essas experiências anunciam processos de
rompimento à submissão imposta pela visão ocidental
de mundo e emanam o potencial da movimentação
negra, nos dizeres de Evaristo:

Os homens constroem
no tempo o lastro,
laços de esperanças
que amarram e sustentam
o mastro que passa
da vida em vida.
no fundo do calumbé
nossas mãos sempre e sempre
espalmam nossas outras mãos
moldando fortalezas e esperanças,
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heranças nossas divididas com você:
malungo, brother, irmão.(11)

11 Evaristo, 2008.

Mariana Martha de Cerqueira Silva é

pedagoga formada pela usp, mestre e
doutoranda em educação pela ufscar, onde
integra o Grupo de Pesquisa Educação,
Territórios Negros e Saúde. Professora
da Faculdade de Pedagogia de Sorocaba
(Universidade Brasil), faz parte da
Coletiva Corpos Insubmissos e do Núcleo
Antirracista de Coimbra.

bâ,

Amadou
Hampaté. “A tradição
viva”. In: Joseph KiZerbo (ed.). História
geral da África i:
metodologia e préhistória da África.
Brasília, df: Unesco,
2010, p. 167-212.
cavalheiro, Carlos
Carvalho. Scenas
da escravidão:
breve ensaio sobre
a escravidão negra
em Sorocaba. 1. ed.
Sorocaba: Crearte,
2006.

freire, Paulo.
Extensão ou
comunicação? 7. ed.
Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1983.
oyěwùmí,

Oyèrónké.
“Conceituando
o gênero: os
fundamentos
eurocêntricos dos
conceitos feministas
e o desafio das
epistemologias
africanas”. codesria
Gender Series, v. 1,
2004, p. 1-8.

evaristo,

Conceição.
Poemas da
recordação e outros
movimentos. 1. ed.
Belo Horizonte:
Nandyala, 2008.

149

rocha, Rosa
Margarida de
Carvalho. Pedagogia
da diferença:
a tradição oral
africana como
subsídio para a
prática pedagógica
brasileira. 1. ed. Belo
Horizonte: Nandyala,
2009.
somé, Sobonfu.
O espírito da
intimidade:
ensinamentos
ancestrais africanos
sobre maneiras de
se relacionar. 1. ed.
São Paulo: Odysseus,
2003.

Afluentes, FRESTAS Trienal de Artes

Rabiscos no
desenho quadrado:
sobre lesbianidades
na sala de aula

Janaína Silva

150-151

1994

Eu me concentrava nela como
se fosse um espelho. A gente
era obrigada a ir de cabelo
preso, tipo rabo de cavalo. Mas
o rabo de cavalo dela soltava já
bem antes da hora do lanche e
parecia que ela tinha corrido o
parque inteiro sem sair daquela
sala pequena, de porta sempre
fechada. Eu gostava de olhar pra
ela, ficava me sentindo solta. Ela
não parava quieta e o vento que
fazia desorganizava as regras
daquele espaço e desmentia
tudo aquilo que as professoras,
os livros, as músicas, as tias da
merenda, a tia da secretaria,
as propagandas, os desenhos,
os brinquedos, as cores nas
paredes, das roupas e dos
calçados, das telas sob a sombra
e a fumaça dos homens diziam
sobre a forma como a menina
deve se comportar.
Olhavam torto pra ela
como se ela fosse um rabisco
no desenho quadrado, que nem
olhavam torto pra minha mãe,

pra companheira dela e pra mim, como se a gente
fosse um rabisco no desenho quadrado. De mãos
dadas com ela, eu me sentia sendo, apenas. Pra ela,
eu não precisava inventar as histórias que inventava
com as outras crianças. Eu não entendia dos porquês,
mas entendia que precisava inventar histórias pra
poder caber ali. Ser outras. Ela compactuava comigo,
também inventava as histórias dela e já sabia refazer
o rabo de cavalo sozinha quando o laço escorregava.
Olhava pra todos os lados, manejava o laço no cabelo
enquanto ia contando as estratégias de fuga das coisas
ruins que ela tinha planejado pra gente na hora do
parque. Tudo ao mesmo tempo. Ela mexia o cabelo
como cobra contorcida em duas voltas muito rápidas.
Meu olho acompanhava a cobra se contorcendo, e a
cabeça dava duas voltas. Muito rápidas. Era como ir no
gira-gira de olhos fechados. Que nem o coração ficava
quando a gente apostava correr duas voltas inteiras
no parque. Ela ia de bermuda mais larga, abaixo do
joelho, a melhor que tinha pra brincar. Todo dia, na hora
da entrada, a gente se via e já saia andando de mãos
dadas. Era quando a minha cabeça ia parar no gira-gira
de olhos fechados. A gente no meio e todas as outras
crianças girando em volta num coro ensaiado:
– Menina-menino, que usa roupa de menino, só
vem de menino, quer virar menino, menina-menino!
Nossas mãos ficavam suadas, a gente não
soltava nem se olhava. Só entendia que era a hora de
correr. Até o coro sumir e o gira-gira parar. Duas voltas
no parque. Ela sabia resolver as coisas:
– As coisas passam mais rápido se você sai
correndo, e o gira-gira não dá medo se você fecha os
olhos. Até ficar invisível. Serve pra coisas ruins, pra
perguntas difíceis e acho que pra adulto também serve.
Numa manhã, na hora da entrada, a professora
com a lista de presenças da reunião de mães, pais e
responsáveis nas mãos, em voz alta, diante da sala
cheia:
– Janaína!
– Presente, professora.
– Aquele homem que veio na reunião é seu tio?
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– É uma mulher, professora.
– Ah... ele escreveu o nome errado na lista de
presença da reunião... Tá escrito um nome de mulher.
– É uma mulher, professora. Ela mora com a gente.
– Ah, tá! É que ela é assim... mais... pensei que
era seu pai. Aí outro dia o seu pai que veio te buscar....
Pensei que ele fosse seu tio.
– É ela. Ela mora com a gente. Ela vem me buscar
quando a minha mãe não pode. E o meu pai veio uma vez.
– É sua tia?
– Não... Ela mora com a gente.
– Ah... entendi. Ela vem sempre te buscar, né?
Ela é irmã da sua mãe?
– Ela não é irmã da minha mãe. Ela mora com
a gente.
– Ah, tá! Elas são amigas! Ela tá morando com
vocês faz um tempo? Seu pai e sua mãe são separados,
né?
– Não. Ela mora com a gente mesmo. Minha
mãe, ela e eu. Faz tempo já.
– Hm... Não é de sangue, mas é como se fosse da
família, né? Eu vejo ela sempre aí... Você chama ela de tia?
– Não. Chamo pelo nome mesmo. Na minha
casa, moramos minha mãe, ela e eu.
– E ela é sua tia por parte de mãe ou por parte de pai?
Uma criança no canto da sala interrompe:
– É sapatão, professora!
Outra criança, na outra ponta da sala:
– A tia dela é sapatão! Mulher que quer ser
homem é sapatão que fala, professora.
Uma risada geral vai ganhando força. Eu no
gira-gira de olhos fechados, de novo. Outra criança,
tapando o riso com a boca:
– Falaram pra mim (eu não vou falar quem é) que
a mãe dela com a tia dela que não é nada dela... que
elas dormem na cama de casal. Mulher com mulher.
A cobra se contorcendo, olhos bem fechados
no gira-gira. Os comentários e as gargalhadas girando
na cabeça:
– Então você tem duas mães ou dois pais?
– Ela é menina-menino que nem a mãe dela!
– A mãe da Janaína é sapatão! A mãe da
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Janaína é sapatão! A mãe da Janaína é sapatão! – As
crianças repetiam em coro.
Ela me deu a mão. A minha mão suada, a gente
não soltava nem se olhava. Só entendia que era a hora
de correr. Muitas voltas no parque, fazendo rabiscos
naquele desenho quadrado. As vozes, as risadas, o
grito da professora, tudo ficando longe, pra trás. Muitas
voltas no parque. Até ficar invisível. Até o coro sumir,
até o gira-gira parar.
2020
– Professora, seus pelos das pernas e dos
sovacos são grandes que nem de homem. Você não
usa cabelo de mulher, nem se veste com roupas de
mulher. Você é mulher ou homem? Sua filha tem pai?
Ainda faço rabiscos no desenho quadrado.
Volto, também, ao gira-gira. Experimento olhos abertos.
Busco as voltas no parque, agora nos olhos das
crianças. De olhos abertos, até não ser mais invisível.
Neste tempo, ainda é preciso inventar histórias pra
poder caber. Sigo desmentindo tudo aquilo que as
professoras, os livros, as músicas, as tias da merenda,
a tia da secretaria, as propagandas, os desenhos, os
brinquedos, as cores nas paredes, das roupas e dos
calçados, das telas sob a sombra e a fumaça dos
homens dizem sobre a forma como a menina deve se
comportar. Entendi uns porquês: a presença lésbica
na sala de aula e na discussão do currículo escolar
problematiza a essencialização das identidades sexuais
e a heterossexualização dos conteúdos e das práticas
escolares. Ser uma experiência lésbica no contexto da
escola produz uma pedagogia que atua não apenas
como questionamento dos padrões colonizantes,
heteronormativos, mas como uma produção de
conhecimento próprio, a partir da qual identidades
poderão ser reconhecidas, olhadas com atenção, por
trás das máscaras sociais impostas pelas hierarquias
mantidas pela própria escola e que escondem
e afastam os contextos, os ninhos da criança.
Existências lésbicas na escola descortinam a misoginia
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e o sexismo, que são os compostos principais da
lesbofobia, essa palavra que não está nos índices de
violência, não está no repertório de palavras escolares,
não está contida nos livros, nos meios eletrônicos ou
nas rodas de conversa. E mora nos olhos da rua, nas
paredes das escolas, nas mesas das casas. E assim
como invisibilizar é uma forma de oprimir, não tocar no
assunto é também uma forma de educar. Narrativas
lésbicas no contexto da escola legitimam a história de
luta das mulheres pela sua inscrição nesse território
que está e sempre esteve em disputa.
Mulheres são historicamente responsabilizadas
pela função de criar e educar. É historicamente imposto
às mulheres ocupar o espaço da escola como força de
trabalho operacional para o mantenimento da ordem do
projeto patriarcal. Existências lésbicas não só disputam
esse território em reposição dos papéis, mas também
atuam como contraposição a essa maneira silenciosa
de violentar e adequar meninas à heterossexualidade.
São muitas voltas no parque, muitos rabiscos no
desenho quadrado. Até o gira-gira parar.
Decolonizar as narrativas e fabular outras
histórias possíveis
Que histórias lhe contavam quando você era
criança? Que tipo de histórias você tem passado
adiante? Crianças conhecem as narrativas do
colonizador. Aquelas mesmas que nos formaram:
princesas brancas e servis, passadas de propriedade
do pai para propriedade de heróis brancos em seus
cavalos brancos, numa história de final branco. Uma
contínua e incansável repetição da ideia branca
de gênesis e apocalipse. A mulher pintada como o
demônio, origem e culpa das desgraças do mundo do
homem. A história da apropriação e da violação desta
terra pintadas num amor romântico, a reprodução do
olhar colonialista no imaginário, na encantaria e nas
ancestralidades originárias de Abya Yala, assim como
a apropriação rasa das simbologias e significâncias
de suas cosmovisões, suas múltiplas formas de narrar
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os ciclos, os sentidos e os sentimentos do mundo.
A mistura de raças e o apagamento da narrativa de
um povo para a supervalorização de outro sendo
historicamente aceitáveis. Aceitáveis também como
desfecho das histórias felizes. Violência naturalizada
transpassando os tempos como se as histórias
que aí estão fossem a nossa tradição cultural e
que problematizá-la, portanto, serviria para a sua
descaracterização. Crescemos sendo entupidas
e entupidos de narrativas violentas cujas próprias
estruturas nos ensinam a louvar o opressor e a
confirmar nossa condição subalterna, uma vez que não
nos reconhecemos em nada nem em lugar algum que
não o lugar ocupado pelo corpo colonizado. Narrativas
mal ditas, passadas às crianças para então, diante
delas, justificarmos a ausência da verdade ignorando
suas percepções e possibilidades potencialmente
transformadoras, julgando serem violentas demais para
serem narradas, as histórias da verdade desta terra.
O que é, então, violência? É violência a
criança branca não saber a verdade da colonização
enquanto crianças indígenas e pretas vivem o racismo
cotidianamente, dentro e fora da escola?
Há muito trabalho a ser feito com as histórias:
saber quem as deixou de contar para que outros
as contassem, escavar as esquecidas, rever as mal
contadas, fabular outras narrativas possíveis, inscrever
novas sob a luz das primeiras. Saber das primeiras.
Enterrar as histórias de romance em torno das relações
de poder e de trabalho. Falar a verdade para as
crianças. A verdade desta terra e a verdade dos nossos
corpos nesta terra. Procurar, entre as histórias, aquela
que nos lembra o que as nossas foram obrigadas a
esquecer. Contar às crianças a origem do cansaço das
mulheres e das conquistas dos homens. Precisamos
nos valer de narrativas de revide. Comer e dar de
comer narrativas matriarcais. Atualizar e decolonizar as
referências visuais.
E viva as Ykamiabas! O mulherio de guerreiras
sem homens da terra primeira onde bate o pulso do
planeta. As gigantes sem medo do patriarcado.
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Mas, aí, a bruxa deu as caras. Apareceram as
mulheres guerreiras, tão belas e ferozes que
eram um escândalo, e então as canoas cobriram
o rio e os navios saíram correndo, rio acima,
como porcos-espinhos assustados, eriçados de
flechas de proa a popa e até no mastro-mor.
As capitãs lutaram rindo. Se puseram à frente
dos homens, fêmeas garbosas, e já não houve
medo na aldeia de Conlapayara. Lutaram rindo
e dançando e cantando, as tetas vibrantes ao
ar, até que os espanhóis se perderam para lá da
boca do rio Tapajós, exaustos de tanto esforço e
assombro. Tinham ouvido falar dessas mulheres,
e agora acreditam.
Eduardo Galeano, “As amazonas”.

Janaína Silva é mulher afro-indígena,

mãe, lésbica, artista multilinguagem,
pesquisadora, educadora e ativista
pelas maternidades e infâncias de luta.
Formada em pedagogia pela puc-sp e em
interpretação pela eca-usp, é criadora da
coletiva materna e antipatriarcal Parir não
é parar. Atualmente pesquisa colonialismo
e decolonialidades em suas práticas
artísticas e pedagógicas.
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Linguagem
para além do
gênero

Naná DeLuca

158-159

A poética forçada nasce da
consciência desta oposição
entre uma língua da qual se
serve e uma linguagem da
qual se precisa.
Édouard Glissant, Poétique naturelle, poétique forcée.

Língua e linguagem

A oposição conceitual entre
língua e linguagem é o marco
zero para qualquer discussão
séria a respeito da chamada
“linguagem neutra”. Antes,
portanto, de discutir o que
seria a linguagem neutra
(seus motivos de existir e
suas aplicações, bem como
o suposto embate que trava
com a gramática normativa),
é preciso diferenciar esses dois
fenômenos.
Nos cursinhos populares
onde dou aula há dez anos, os
cursos que ministrei se iniciaram
com essa diferenciação, por
entender que não é possível
avançar nos estudos literários,
linguísticos ou nas práticas de
escrita sem considerar as

fronteiras que separam o que chamamos linguagem
daquilo que chamamos língua. Assim, nos cursos de
literatura, gramática ou redação, tudo começa com a
pergunta disparadora: afinal, o que é a linguagem?
Não há, nesse momento inicial dos estudos,
qualquer necessidade de enveredar pelos labirintos
teóricos e pelas disputas críticas em torno da definição
de cada conceito. Na lousa, apenas o básico:
A linguagem é a representação do
pensamento por meio de sinais que
permitem a comunicação e a interação.
Aqui é preciso sublinhar a palavra representação.
As humanidades criaram linguagens no esforço de
traduzir os diferentes aspectos de nossas existências
compartilhadas, mas não somos os únicos seres
detentores dessa capacidade. A palavra “linguagem”,
assim, é melhor compreendida no plural: linguagens.
A dança é uma linguagem. Assim como o
teatro, o cinema, a poesia e a prosa, os desenhos e as
pinturas, a fotografia, os gestos que fazemos com as
mãos. Bem como o choro de uma criança, o miado de
um gato e o bater das asas de uma abelha.
As línguas, por outro lado, são (até onde
sabemos) exclusividade das humanidades.
A língua é um código: um conjunto de
elementos e de regras combinatórias,
convencionados socialmente, que
possibilitam a comunicação.
Aqui se expõe o fundamental da língua
enquanto manifestação social da linguagem, que
só existe pois há um conjunto de pessoas que, por
qualquer motivo que seja, partilha de uma história e de
uma cultura.
A história de uma língua é a história de seus
falantes. O português brasileiro, por exemplo, muito
além de ser um descendente da língua morta que
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chamamos “latim vulgar”, só pode ser plenamente
compreendido a partir da história do Brasil. E também
não se trata de uma mera variação do português
europeu. Essa língua europeia, irmã do espanhol, do
italiano e do romeno, escravizou povos indígenas do
território que hoje chamamos Brasil, e nesse processo
genocida matou incontáveis línguas que jamais serão
ouvidas novamente, pois uma língua morre quando
morrem seus falantes. Essa língua “português europeu”
também escravizou povos na África e obrigou essas
pessoas, falantes de línguas que não temos plenamente
catalogadas, embora possamos apontar algumas
(como o iorubá), a fazerem uma travessia transatlântica.
Neste chão que hoje chamamos Brasil, da
alquimia de todas essas dores, nasce o português
brasileiro que, em suas palavras, sonoridades, sotaques
e dialetos, carrega essa história a cada vez que é
entoado por um falante, do Chuí ao Oiapoque.
Há, contudo, duas características comuns a
toda e qualquer língua, a independer das histórias que
carregam: transformação e facilitação.
A língua se transforma no tempo – sempre –
e se deixa de se transformar, é porque morreu. E os
falantes tendem a transformar a língua visando sua
economia. Procuramos, juntos, maneiras mais rápidas e
efetivas de dizer.
Esse fenômeno da “transformação econômica”
é facilmente verificado. Basta observar que não se
utiliza mais o pronome “vossa mercê”, e o próprio
processo de mutação dessa palavra (vosmecê, vancê,
você e, mais atual, ’cê) evidencia a busca dos falantes
ao longo da história por um jeito mais simples de
comunicar a mesma coisa. Essas características
inerentes à língua também explicam ocorrências como
“as mina fala” (para dizer “as meninas falam”) ou por
que utilizamos cada vez mais na escrita abreviações
como “vdd” (verdade), “vc” (você), “pqp” (puta que
pariu), e assim por diante. Nós buscamos, juntos,
maneiras de facilitar nossa comunicação por meio de
mudanças na língua que a tornam mais rápida e, logo,
mais eficiente para a comunicação.
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Estando evidenciadas as diferenças e
particularidades entre língua e linguagem (ou línguas
e linguagens, para sermos justos), podemos entrar na
discussão sobre a chamada “linguagem neutra”.
Neutra?

A língua, como performance de toda a linguagem,
não é nem reacionária, nem progressista: ela é,
simplesmente: fascista; o fascismo não é impedir
de dizer, é obrigar a dizer.
Roland Barthes, Aula.
Incomoda-me a adjetivação “neutra” para falar
de língua ou de linguagem. Partindo de Barthes, como
visto acima, não há possibilidade para o “neutro”. Quer
se concorde ou não com a reflexão barthesiana de que
a língua é fascista, o que se depreende e o que mais
me interessa em sua formulação é que a língua, essa
manifestação social da linguagem, é inerentemente
política. Quer dizer, é uma articulação de poder e revela,
em si, a forma como se hierarquiza e organiza o poder
na sociedade falante. Como, afinal, se estrutura essa
sociedade e quais são os grupos que regulam seus
discursos? Isso a língua revela, se não explicitamente, a
partir de rastros e memórias que carrega, a independer
do quão conscientes os sujeitos falantes estão disso.
O que se chama “linguagem neutra”, hoje
associada ao uso de pronomes pessoais como “elu” e
da desinência nominal “e” (como em “todes”, “amigues”
e “menine”), é uma tentativa de driblar uma forte
imposição da língua portuguesa: o binário de gênero. A
flexão, assim, deixa de ser masculina ou feminina para
se tornar “neutra”. Nem um nem outro.
Não se trata de nada linguisticamente inédito.
O sueco, o alemão, o inglês e o dinamarquês, por
exemplo, têm pronomes neutros. Quer dizer que
nessas línguas é possível falar de um conjunto de
pessoas – digamos, pessoas que estão estudando
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juntas em uma mesma sala de aula – sem impor a
parte delas ou a todas elas uma identidade de gênero
única. No inglês, the students seria, por exemplo, a
neutralidade daquilo que o português nos obriga,
gramaticalmente, a masculinizar – os alunos.
O fenômeno do “masculino neutro universal”
– essa regra da gramática que postula que, se
há dez mulheres e um homem em uma mesa,
automaticamente falaremos “eles”, e não “elas” – não
é e não pode ser entendido como um mero acaso ou
espécie de presente de deus, tampouco como algo
natural como seriam as chuvas ou a rotação da Terra.
Trata-se de uma convenção social – como tudo que
diz respeito à língua. E essa convenção não pode ser
tomada por irrelevante. Assim como não se pode
tomar por irrelevante o uso de expressões como “a
coisa tá preta” e “denegrir” ou “programa de índio”
para se referir invariavelmente a algo negativo. A língua
não cai do céu e não se faz no vácuo. Ela revela que
tipo de sociedade somos e pode revelar, também, que
tipo de sociedade queremos ser.
Mas esse vislumbre do que poderíamos ser só
pode se dar a partir do momento que nos dedicamos
a pensar e criar linguagens ainda não inventadas, que
escapam às gramáticas e que representam e traduzem
dimensões humanas ainda não contempladas pelo
nosso português brasileiro. A partir, portanto, dessa
consciência entre uma língua da qual nos servimos e
uma linguagem da qual precisamos.
Por isso não tenho simpatia pela ideia da
“neutralidade” para falarmos de língua ou linguagem.
Se a língua, por pressuposto, não é neutra, por que
então suas transformações devem ser chamadas
assim? E, para além disso, reivindicar e praticar
transformações em nossa língua, nos colocarmos
na posição de agentes ativos dessa transformação,
é, justamente, não ser alguém neutro. Temos uma
língua binarista de gênero em uma sociedade
diversa, não binária ou muito mais plural do que o
binário permite expressar. Precisamos, então, de uma
linguagem que expresse a diversidade.
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Prefiro, portanto, falar em uma linguagem sem
(identidade de) gênero. Ou, ainda, uma linguagem para
além do (da identidade de) gênero. A língua tomará seu
tempo para mudar. É preciso, então, imaginar e pensar
linguagens que possibilitem que a língua se transforme
no sentido de representar quem hoje ela exclui, segrega
ou oprime – pois se é política, a língua também se
configura como uma instância de opressão.
A língua invariavelmente se transformará. Por
que não tomar as rédeas desse processo, reivindicando,
em coletivo, o agenciamento dessa transformação?
Um caminho
Escrevi um romance em que me dediquei
inteiramente a criar uma possibilidade de linguagem para
além do gênero, enquanto usava uma língua em que
sentia que eu e pessoas como eu não cabíamos. Essa
consciência (mote para este texto desde sua epígrafe)
surgiu da combinação entre estudo e desconforto.
Neles, procurei, então, a criação de uma poética.
Para escrever O sexo dos tubarões, fascista de
mim, impus duas regras para a composição poética:
1. para falar em sujeitos, eu não flexionaria nem
no masculino nem no feminino; 2. eu não usaria a
desinência “e”, nem recorreria aos neopronomes.
Minha vontade era investigar o que acontece
com a língua portuguesa a partir do momento que
lhe tiramos as identidades de gênero que impõe.
No que se transforma essa língua a partir de uma
linguagem para além do gênero? Ou, por que não,
uma linguagem transgênero?
O que descobri é que, a partir dessas proibições,
a própria língua encontra novos caminhos e o efeito
é quase filosófico, promovendo deslocamentos de
sentidos do binarismo para uma língua que, finalmente,
pode contemplar qualquer pessoa que queira se servir
dela a partir dessa linguagem. Longe de serem atalhos,
tratava-se de desdobrar a língua, de ir contra sua
característica inerente da economia, mas justamente
estendê-la, obrigá-la a ir além de seus próprios limites.
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No lugar de falar em “meninos” ou “meninas”,
falei em crianças. No lugar de adjetivar “cansada” ou
“cansado”, explorei o “cansaço”. Eles ou elas: pessoas,
sujeitos, gentes. E assim por diante.
“A criança”, certo, é um substantivo feminino.
Mas não possui identidade de gênero, ao menos
não linguisticamente. Abre, assim, uma fissura na
língua que nos permite contemplar talvez não o que a
sociedade é, mas o que poderia ser.
Daqui espero, quem sabe, criar uma linguagem
que imagine uma outra realidade, abrindo caminho para
que uma outra sociedade, enfim, exista e que, nela,
fale-se uma língua que a todes traduza.

Naná DeLuca, graduado em letras, é mestre

em literatura francesa com enfoque em
estudos de gênero pela usp. Atua como
educador em cursinhos populares,
ministrando aulas de redação e literatura.
Também é jornalista e colaborador do
jornal Folha de São Paulo. Tem publicado o
romance O sexo dos tubarões (Patuá, 2017)
e participou da Antologia Trans: 30 poetas
trans, travestis e não-binários (Invisíveis
Produções, 2017).
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Para
reivindicar a nossa
beleza
Tatiana
Pequeno
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Na medida em que
aprendemos a suportar a
intimidade da investigação
e a florescer dentro dela, na
medida em que aprendemos
a usar o resultado dessa
investigação para dar poder
à nossa vida, os medos que
dominam nossa existência
e moldam nossos silêncios
começam a perder seu
controle sobre nós. [...]
Esse nosso lugar interior
de possibilidades é escuro
porque antigo e oculto;
sobreviveu e se fortaleceu
com essa escuridão.
Audre Lorde, “A poesia não é um luxo”.

Sempre que inicio, como
professora, uma matéria sobre
a relação entre processos de
representação do corpo na
literatura, pergunto para os
estudantes que afetos eles
têm com seus corpos e suas
histórias. Quando o curso está
por volta da metade, conto
a eles parte da minha história:
a de uma menina que,

no fim dos anos 80, foi testemunha de uma narrativa
cruel exibida pela televisão brasileira, que tinha como
um de seus principais ídolos a jovem modelo loura,
gaúcha, que dominava a programação matinal da
maioria das crianças daquela época, ao lado de suas
assistentes, as paquitas.
Narro aos meus alunos parte de um pesadelo
que tive por alguns anos e que eventualmente
reaparece, por exemplo, sob a forma de uma
propaganda de tinta de cabelo que prometia clarear os
cabelos das jovens no início da adolescência nos anos
90, com o exército branco e magro – modelar – das
Xiquitas, Catuxas e Pituxas. No sonho ruim que me
acompanha, as paquitas cantam a música que as fez
tão famosas, acariciam os próprios cabelos lisos (ou
alisados) e os corpos (emagrecidos, paradigmáticos),
encarando a câmera que as filma, repetindo o refrão:
“É tão bom, bom, bom, bom/ Quem quer pão, pão, pão,
pão?/ Bom estar contigo na televisão!”.
Faz exatos trinta anos que essa experiência de
pesadelo está armazenada em mim, como uma espécie
de pré-chip de um ethos contundente de prestígio
e reconhecimento ao qual eu e milhões de meninas
brasileiras não tivemos acesso. Primeiro por não
sermos brancas de padrões globais, segundo porque,
no universo daquela infância há muito passada, o
ritual do café da manhã parecia vir do mundo de onde
Xuxa fora buscada pela sua nave espacial. No mundo
da maioria esmagadora das crianças que conhecia,
a primeira refeição do dia não era nada mais que um
pedaço de bisnaga com margarina e um pouco de café
com leite. Para muitas outras meninas, nem isso. Mas
naquele show de horrores, conjunto de absurdos – um
mundo que pretendia ser fantasioso, mas encenava
para muitas de nós um doloroso impossível –, o que
havia eram frutas desconhecidas, pães variados, doces
e sucos. Naquela época, nada daquilo bastava para
a minha fome de pluralidade e para o meu desejo de
compreender a desigualdade e a injustiça: por que eu
também não podia, a meu modo, ser bonita, mesmo
sendo tão diferente das paquitas? A escola, naquele
momento, sequer disponibilizava espaço para o que em

168

Para reivindicar a nossa beleza

mim era desconformidade e questionamento.
E embora fosse apenas um programa de
televisão, entendo que o Xou da Xuxa também
contribuiu para a formação de boa parte da minha
geração que, tal como as matrizes eurocêntricas, além
de misógina e racista, é radicalmente gordofóbica,
sobretudo quando nega isso. E a experiência de ter
um corpo gordo, associada a marcadores identitários
de raça, gênero e classe, provoca, quase sempre, uma
espécie de devastação muito difícil de ser contornada,
na medida em que algo de si é tomado para nunca
mais ser devolvido. Esse saque, esse arrombamento,
teria a ver com a condição da nossa espécie, é
claro, ensinam há muito tempo os psicanalistas.
Mas o acúmulo de determinadas características e
as condições de desigualdade no contexto brasileiro
assumem uma força devastadora, submetendo e
subalternizando os corpos dissociados dos paradigmas
hegemônicos.
Por que me retiraram a beleza? Talvez para que
eu tivesse a falta mais marcada. Para que me fossem
impedidas a dignidade e a leveza.
A escola, como toda instituição vigilante e
punitiva, caso não se responsabilize em promover
a naturalidade da diferença e da diversidade, será
palco de pequenas tragédias pessoais, nas quais as
crianças, já violentadas pela linguagem de um mundo
cada vez mais utilitarista e coadunado à capitalização
das subjetividades, podem ser capturadas pelo ódio
da pequena massa exigente. Já adulta, procurei tratar
dessas questões em meu último livro de poemas, Onde
estão as bombas (Edições Macondo, 2019), narrando
sem muita nitidez – em função do suporte textual, o
poético – episódios experimentados nos meus 40 anos
de vida. Não significa que ser vítima da gordofobia
tenha ficado no passado e que essa memória tenha
sido consumida como o fogo que assola o país
nos últimos anos. Pelo contrário. Mas poder olhar
para o passado num lugar diferente permitiu que
eu pudesse falar disso, já que o presente exige que
enfrentemos as massas, formadas pelas máquinas
que odeiam a alteridade. Nos tempos neofascistas em
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que vivemos, o ódio passou a ter residência fixa em
território nacional, como sabemos. E o que se verifica
é que as manifestações de ódio pela diferença estão
se infiltrando também nos campos progressistas
de muitas maneiras, especialmente através de
procedimentos muito comuns nas redes sociais, que
viralizam com extrema facilidade os ataques de ambos
os lados das forças.
A gordofobia em ambientes considerados
cultos e eruditos quase sempre se dá através de
práticas misóginas e racistas, com comentários e
opiniões não solicitadas sobre como a sua roupa
“extravagante” combinou bem com o seu cabelo
“assim, bem cheio”. Quando mais jovem e mais
dependente do reconhecimento de professores mais
velhos, ouvi com frequência e com sofrimento “dicas”
que tinham o objetivo de deixar minha aparência mais
palatável, tais como: “Veja, no congresso xyz, você
pode usar uma roupa preta e fazer uma escova porque
o cabelo alisado emagrece o seu rosto”.
De modo semelhante, a gordofobia não se
manifesta apenas em ambiente universitário: ela se
presentifica no tamanho das cadeiras do Theatro
Municipal do Rio de Janeiro, nas salas apertadíssimas
de cinema da zona sul da capital, no ateliê dos colegas
que lhe convidam para ler poemas e sentar no banco
de plástico branco que sabidamente não suporta o
seu peso, entre outras maneiras. E se falo desses
ambientes, é porque os compreendo também como
espaços de formação, nos quais uma transmissão em
jogo poderia ser explorada, uma transmissão de relação
com a diferença que, a meu ver, não pode se restringir
apenas ao espaço escolar, sob o risco de admitirmos de
forma irrevogável uma uniformização acompanhada da
docilização dos corpos e dos discursos.
De todo modo, mesmo os espaços e os
campos considerados progressistas acabam cedendo
às práticas de gordofobia, pois estas configuram um
dispositivo importante das sociedades disciplinar e
de controle que, apesar de apresentarem modos e
operações diferentes, possuem o mesmo objetivo:
garantir a manutenção das hegemonias e dos
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poderes principais. Em outras palavras, se a escola
ou os espaços educacionais, vinculados ou não à
transmissão da arte ou da arte-educação, não tiverem
propostas político-pedagógicas capazes de investir
em projetos plurais de estímulo da alteridade, da
liberdade e da emancipação, a gordofobia permanecerá
sendo (mais) um dispositivo a serviço das elites.
Porque os corpos gordos são compreendidos
como improdutivos ou contraproducentes, uma
vez que podem ser mais associados a um ritmo
e velocidade próprios de suas diferenças.
Além disso, não podemos esquecer que
a experiência da gordofobia está sempre ligada a
um problema de reconhecimento, questão já muito
estudada por filósofos, psicanalistas e pensadores
de outros tempos e dos tempos atuais, como Judith
Butler, por exemplo. Há uma longa história da teoria
do reconhecimento que não poderemos explorar aqui
por motivo de espaço, mas que é possível resumir
e simplificar a partir de uma ideia: todos nós, seres
humanos, demandamos que os outros nos reconheçam
como tal. Disso vai depender boa parte da formação
da nossa subjetividade. Bem, o que parece ocorrer
com as práticas sistemáticas gordofóbicas é que elas
desumanizam sujeitos, impedindo que tais pessoas
possam ser reconhecidas (inclusive por si mesmas)
como humanos. Não à toa, xingamentos e humilhações
que envolvem a animalização através de nomeações
como “baleia”, “elefante” e “hipopótamo” provocam
não só a descaracterização do rosto humano, como
inferiorizam a nossa condição de pessoas gordas.
Outra forma de editar socialmente o lugar dessas
pessoas é chamando-as de “monstras”, “ogras” ou
variáveis do tipo, impossibilitando nosso acesso a uma
linguagem que referencie nossa beleza e a pluralidade
de nossos corpos, sempre margeados pela exclusão,
pela negação e pela morte, especialmente na nossa
contemporaneidade de lisuras e medidas perfeitas.
Como disse, procuro falar de tais implicações
em minha poesia e na minha profissão, pensando e
discutindo sempre os processos de representação
do corpo através da arte e da literatura, mas percebo
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que, especialmente no território acadêmico,
os estudos sobre processos de representação do
corpo gordo ou da gordura parecem ainda tímidos e
vistos como irrelevantes, ainda que suas interpretações
funcionem como críticas culturais. De todo modo, o
ativismo da docência e da comunidade escolar contra
o bullying, somado à legitimação de se reivindicar
espaços pedagógicos que preservem a alteridade,
não enxergando apenas o corpo gordo como mera
representação numérica de um índice de massa
corporal, podem caracterizar uma comunidade
interessada em preservar a diferença.
Assim, falar de alteridade significa não ceder ao
jogo necropolítico do neoliberalismo. Significa apostar
ainda numa política de direitos humanos num mundo
em que, a despeito dos pesadelos, dos shows de
horrores e processos atomizadores de dessubjetivação,
nós, pessoas gordas, conseguimos existir. E quem
sabe, depois de aprender a saber lidar com o difícil
que carregamos em nós, como ensina Audre Lorde,
possamos reivindicar o nosso direito à humanidade, o
nosso direito à beleza.

Tatiana Pequeno é professora há mais de

vinte anos, trabalha como escritora e
ativista de direitos humanos. Vive em
Niterói, no Rio de Janeiro, e leciona no
Instituto de Letras da uff.
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Contracondutas:
uma conversa entre

Ezio Rosa e
Linga Acácio

174-175

Linga Acácio

Ezio Rosa

LA

Reflito muito sobre estratégias
na vida com hiv e na travessia
dos estigmas estruturados por
uma moralidade branca cisht.
Que formas tu tem encontrado
de articular teu bem viver e o
que tu tem pensando enquanto
contraconduta nessa vivência
positiva?

A minha contraconduta
tem sido me manter vivo,
desobedecer a lógica do
sistema que nos quer
mortos. Pra isso, eu preciso
muito da minha rede de
apoio e do exercício da
minha espiritualidade no
candomblé, que, desde o
meu diagnóstico positivo,
tem sido muito importante
no meu processo de cura e
de entendimento da minha
sorologia, já que tive a
grande sorte de ter um
babalorixá que também é
enfermeiro.
Tenho pensando muito sobre
troca de informações enquanto
fortalecimento entre nós,

pessoas positivas, e na partilha de forma geral com a
sociedade. Você organiza o festival BixaNagô. Como
você tem articulado acolhimento e formas sensíveis de
comunicação?
ER

Desde que comecei a falar publicamente
sobre a minha sorologia, muitas pessoas me
procuraram e procuram nas redes sociais para
falar sobre seu diagnóstico positivo. Tendo
em vista o quão, muitas vezes, é defasado o
debate sobre hiv&Aids, o festival surge a fim
de abrir o debate de forma comprometida,
tendo como foco a periferia e a população
negra – os mais afetados desde o início da
epidemia. O processo de produção do festival
tem sido muito enriquecedor, já que estou tendo
a oportunidade de trocar mais com pessoas que
também são soropositivo. É muito fortalecedor
e muito importante para a quebra de estigmas
ver pessoas soropositivo sendo donas das suas
próprias narrativas.

LA

Que sabedorias você tem acessado para fortalecer
a imunidade para além de uma relação indústria
farmacêutica × vírus? Quero dizer, pensar na
imunidade de forma múltipla e coletiva, ao acordar, na
alimentação, no dia a dia...

Felizmente minha mãe cresceu com as
sabedorias da roça, a alquimia dos alimentos,
e por isso sempre nos movimentamos para
manter a imunidade alta. Após meu diagnóstico,
passamos a nos preocupar mais ainda com
a alimentação. Me mantenho com aqueles
segredos de vó, umas dicas ancestrais que têm
me ajudado a manter o cd4 em alta. Na última
edição do Rolêzinho BixaNagô, nós recebemos
uma cozinheira vegana que trouxe dicas bem
valiosas de como se alimentar bem gastando o
mínimo, o que é importantíssimo, uma vez que
se alimentar bem pode soar impossível para
pessoas com baixa renda. Ter outras pessoas

ER
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soropositivo em nosso convívio é importante por
isso também, para trocar dicas e receitas com
quem já convive com o vírus há mais tempo
do que eu. Essa rede de apoio é de extrema
importância nesse momento de entender a sua
nova condição e o que muda com isso, como a
alimentação.
Levando em consideração que o acesso à
informação na quebrada é limitado, o estigma
sobre hiv&Aids é muito mais gritante do que nos
grandes centros. Pensando na performance como
forma de linguagem e de sensibilizar as pessoas
sobre o tema, como você percebe essa interação
da periferia com a sua arte?
LA

A lógica binária centro × periferia só aprofunda a
precarização de nossas corporeidades. Descentralizar
os acessos de informação é um processo que move
muito meu trabalho como produtora e artista. Acredito
na arte enquanto estratégia de criação de lugares
sensíveis em nossos territórios, que a todo instante
são invadidos pela brutalidade das relações violentas
do Estado e das instituições. Fortalecer nossa
autoestima, saúde e mobilização requer condições,
tempo e dinheiro. Estou interessada em negociar
possibilidades reais de potencializar o pensamento
trans e periférico, na partilha de conhecimentos,
acesso a espaços e materiais de produção, cachês,
salários, situações de poder e decisão. É importante
abandonar qualquer lógica de salvacionismo branco e
fortalecer o movimento entre nós, entre as quebradas
e movimentos de dissidência sexual e de gênero. Cada
um pode tanto, e cada contribuição é muito válida.

ER

Tendo em vista a importância da rede de apoio
quando testamos positivo, queria saber um
pouco mais sobre como isso funciona pra você
nas artes, como essa rede de apoio fortalece o
seu fazer artístico, também voltado para o tema
hiv&Aids.
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LA

Contar com uma rede de apoio familiar e de amigos tem
sido fundamental nesse processo. Mais recentemente,
tenho encontrado apoio em grupos como o Loka
de Efavirenz. Conversar abertamente e enfrentar os
estigmas da sorofobia só é possível com muito cuidado
e acolhimento, é importante saber que não estamos
sozinhes. Perceber o radical fóbico. O medo que nos
afasta da própria corporeidade e nos faz adoecer. Como
acolher nossos próprios medos para que possamos
tratá-los? Enfrentar os desafios de se manter viva com
saúde mental e física para aguentar esse rojão de algum
jeito, formular fugas a todo instante.

ER

Particularmente, eu sinto, muitas vezes, que
a discussão sobre hiv&Aids ainda acontece
numa bolha, e muitas vezes me pego criando
estratégias para conseguir furar essa bolha. O
que você pensa sobre isso e quais estratégias
você tem pensado para conseguir democratizar a
informação sobre o assunto?

LA

Tenho dado muitas voltas nessa reflexão. Quando
penso em “bolhas”, me vêm uma supremacia e toda
uma construção eugenista de um mundo voltado para
o desaparecimento de certas corporeidades. Tem
um plano genocida e epistemicida em curso. Nossos
saberes são marginalizados e afastados dos centros
de poder, querem nossa morte, nosso esquecimento.
Pensar em democratização é promover cidadania. Como
fortalecer produções e conhecimentos que formulamos
a todo instante, cada uma na sua singularidade? Minha
estratégia é mergulhar no movimento, estar perto
das minhas e produzir nosso corre de alguma forma,
negociando condições para que possamos garantir
nossos viveres, escrever nossas próprias histórias,
partilhar nossos saberes, produzir pesquisas, imprimir
zines… Promover uma produção dissidente é voltar para
o singular e para o coletivo, é ampliar as perspectivas de
imaginação e expectativas de vida.
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Ezio Rosa, criador do festival BixaNagô e

ganhador do 4º Prêmio Jovens do Axé,
é potencializador de processos ligados
à construção da masculinidade de
homens negros periféricos e desenvolve
performances ligadas a gênero e
sexualidade. Atuou como educador em
escolas e centros culturais da Zona Leste
de São Paulo.

Linga Acácio é artista cearense. Pesquisa,

escreve e produz conhecimentos que se
atravessam nos campos da performance,
interseccionalidade, dissidência de gênero
e travestilidade, hiv+, contaminações
entre corpo e espaço e estratégias de
resistência anticolonial.
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Sexualidade e
educação: a escuta
como trabalho
primordial e diário
de classe, o saber
como instrumento
de poder para a
emancipação das
corpas vulneráveis
Ella Vieira

180-181

Dizemos que sexualidades são
construções sociais. O problema
é: o “senso comum” tem uma
ideia bastante inadequada
sobre o que é uma construção
social, como se fosse um
determinismo social. Essa ideia
está muito presente quando
os sujeitos dizem que famílias
homoafetivas iriam “ensinar”
seus filhos a serem gays e
lésbicas, por exemplo.
Quando dizemos que a
sexualidade é determinada
social e historicamente,
não estamos resumindo
a construção identitária a
um determinismo linear,
como se fosse possível
definir tal sexualidade a
partir do condicionamento
e internalização de certos
comportamentos. A sexualidade
não é uma unidade coesa e
fechada sobre si mesma, ela
necessita de um Outro que
a constitua. Afirmar uma
determinação histórica e social
das sexualidades não implica
incorrer numa perspectiva
determinista sobre elas.

As sínteses que fazemos acerca de nossas sexualidades
se dão no nível do inconsciente.
Por sua vez, as sínteses que o inconsciente
opera não se dão por meio de uma perspectiva linear
de causa e consequência. Não é possível prever uma
resposta do inconsciente, mesmo admitindo que as
sínteses que o inconsciente realiza acontecem mediante
marcos socialmente e historicamente determinados.
O social e o histórico se dão por meio de determinações
complexas e contraditórias, não lineares e previsíveis.
Não existe a causa b como fórmula universal e binária
do inconsciente; a pode causar b, mas também c, d,
e… Para o inconsciente, também não serve o princípio
lógico de não contradição: a não é necessariamente
igual a a, e a e b não são necessariamente diferentes.
Construção social não é o que se ensina
sobre comportamentos corretos, que devem ser
seguidos (e internalizados) pelos sujeitos por meio
das normas. A construção social comporta também o
que não é visível, pois abarca o que ainda não existe,
o porvir, o devir, os comportamentos indesejados
que questionam a norma. A construção social não
é uma síntese linear de determinantes num sistema
fechado, mas se dá por meio de um sistema aberto
à contradição, à resistência e à transformação.
Para existir um sistema, são necessários dois
elementos: elemento f e elemento g. O elemento f
precisa existir e se relacionar com o elemento g.
A relação do elemento f com o elemento g origina o
sistema, que nunca nasce do nada, pois existe uma
relação que antecede essa causa e que, quando se
torna sistema, aplica suas diretrizes e bases.
E quem cria as diretrizes de um sistema? Quais
corpos, sexualidades, gêneros e etnias estão pensando
e estruturando o sistema em que vivemos?
É interessante pensar que a comunidade
lgbtqia+ a todo tempo é questionada sobre sua
legitimidade e participação social. Focando na
sexualidade, determinamos que, antes de nascer,
somos pressupostos heterossexuais. Não existe uma
convenção que nos leve a indagar sobre a diversidade
da sexualidade do outro (esse ser que está por vir),
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já que ela nos é inconscientemente apresentada de
forma determinante e compulsória.
Quando pensamos num indivíduo homossexual
adulto, automaticamente, como um modo de
sobrevivência que conserva os velhos costumes
e sem nos atualizarmos em pleno século 21,
questionamos o quão essa pessoa irá “influenciar”
nossas crianças. Como se ser homossexual fosse
algo que desqualificasse esse indivíduo, assim
como “nascer mulher” era um fardo para a família,
assim como ser negro no Brasil significa não ser
adequado para passar “uma boa imagem para a minha
empresa” ou para ser a “mulher do meu filho”.
Todos os adornos que nos moldam socialmente
atravessam nossa subjetividade e também nossa
criticidade. Hegemonicamente, pessoas reféns dos
velhos costumes compulsoriamente nos colocam
o adorno da incapacidade, fazendo com que todos
os acessos dos quais os corpos normativos podem
usufruir (amor, paixão, eletricidade, moradia própria,
trabalho, dinheiro, diversidade cultural na alimentação,
água limpa, escolarização, família, sexo seguro e
consentido, Iphones) não nos pertençam, tornando
nossas corpas não capacitadas, com defeito de fábrica.
Assim, eu não tenho trabalho, não tenho escolarização,
não tenho permissão, sobretudo porque não sou
funcional para esta sociedade – lembrando que esta
sociedade parte do ponto binário nas suas codificações
e que todos os dias afirmamos como devem ser os
papéis sociais.
Da mesma maneira que mulheres podem
exercer funções destinadas aos homens, a comunidade
lgbtqia+ pode exercer todas as funções inseridas na
sociedade heteronormativa.
Determinando que a heterossexualidade é a
sexualidade correta conforme os discursos de Deus
e dos velhos costumes, façamos uma atividade
de inverter os papéis. Então, sugiro aqui que a
sexualidade normativa seja a homossexualidade e a
lesbossexualidade, e tudo que vem depois disso será
vestido com o adorno incapacitante. Temos, assim, a
heterossexualidade como o diferente na sociedade.
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Imaginem-se nesse lugar.
Acredito que tenha sido difícil conseguir se
imaginar num lugar ao qual você não pertence, no qual
não possui uma vivência. Não tem como um sujeito
branco se imaginar na pele de um sujeito negro, assim
como não há maneiras de se imaginar sendo uma
travesti quando você é cisgênero. As realidades são
múltiplas em suas diferenças. Se conseguíssemos fazer
esse exercício de imaginação, acredito que não existiria
o porquê deste ensaio.
A grande dificuldade de acessar e de se
permitir ser acessado é o afeto, que é restringido
dentro dos discursos de Deus, o Deus que
condena a diversidade e abençoa seus filhos
construídos a sua imagem e semelhança.
Se, para existir, um sistema necessita de dois
elementos, logo a ideia de Deus parte dessa necessidade.
Para existir Deus, houve a relação de dois outros
elementos. Esses elementos podem ter sido pessoas
que, coincidentemente, se entendiam como cisgêneras,
heterossexuais e brancas, sobretudo homens. Então
não foi Deus quem criou o homem, mas o Homem
quem criou deus. A semelhança é do homem em
relação a Deus, e não o contrário. Pensando Deus
como um instrumento tecnológico (usado pelo Cistema)
de poder, só existe a cisheteronormatividade porque
alguém lá atrás (Igreja) contou essa história. Somos
todos uma invenção de alguém, e não necessariamente
uma invenção de Deus.
Partindo dessa lógica de criação, de poder criar
e tornar esse Deus o adorno maior e mais poderoso do
mundo, criemos as nossas Deusas, a Deusa que investe
outros paradigmas, que estabelece outras maneiras
de se relacionar. Uma Deusa da justiça e da reparação
histórica, e não o Deus que julga, condena e mata.
Contemos novas histórias, não aquelas contadas sempre
e somente pelo Homem heterossexual branco, tão
ultrapassadas.
É interessante para alguém que as coisas
continuem como estão. A relação de poder sobre
corpas não hegemônicas reafirma o lugar de sentença,
dando continuidade para o status quo.
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O engessamento e a dureza no tratamento de temas
tão simples, mas que adornam uma complexidade
culminante em violência, fazem parte não só das
nossas vivências e conhecimentos, mas também
das nossas relações.
Lugar de fala não se trata somente do
discurso de um corpo que afirma esse não lugar.
Para falar, é necessário o saber. Para saber, é preciso
conhecimento. E para ter conhecimento, é necessária
a manutenção diária do saber. E o conhecimento
vai beirar o estudo, a pesquisa, o embasamento
teórico, mas, sobretudo, as pessoas com as quais
você se relaciona. Pois, se eu convivo num núcleo
que não permite acesso às diversidades, eu não
me sensibilizo com o sujeito diverso. E o saber
precisa ser utilizado como instrumento de poder
para a emancipação das corpas vulneráveis.
O papel de quem educa é constante e diário
nessa reflexão e junção dos sujeitos em sala de
aula. A transformação necessita ser ativada em toda
a classe e como troca de saberes. Assim, quem
educa deve ter a escuta como diário de classe. Não
é negociável nos tempos de hoje que questões tão
urgentes sejam negligenciadas pelas instituições.
Como sugere Bell Hooks, precisamos ter a ética do
amor. Para caber os que não cabem, é o amor que
faz o acolhimento.
A sala de aula precisa ser acolhedora e
prazerosa, jamais um espaço de dominação e
obediência. A educação precisa ser uma prática para
a liberdade, e não um exercício injusto das estratégias
de dominação. Não cabem mais as atividades
binárias que reforçam a ideia de velhos costumes
nem as preconceituosas, que são práticas que ativam
estereótipos e servem para controlar os indivíduos,
de forma que não venham a se tornar sujeitos. Tratase, antes, do estímulo ao entusiasmo, que, mesmo
numa sala de aula tradicional, já é por si só um ato de
transgressão. Lutemos, então, para uma pedagogia da
autonomia, como dizia Paulo Freire.
E quais seriam as estratégias pedagógicas de
uma sala de aula transgressora?
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>

Valorização e conhecimento de cada estudante;

>

Protagonismo de cada estudante;

>

História de vida;

>

Relações dos estudantes e seus desejos;

>

Entusiasmo como esforço coletivo.

Criando um espaço seguro em sala de aula,
o estudante não terá medo de transgredir algumas
fronteiras, e a transgressão será algo natural.
É uma grande dor o abandono das velhas
formas de pensar, sobretudo porque, se queremos
estimular uma sala de aula que seja plural, é necessário
compreender, deixar essa dor e ressignificar essa
prática. A sala de aula, com todas as suas limitações,
ainda é um lugar de possibilidades, de mudanças
de paradigmas. Precisamos proporcionar espaços
nos quais podemos falar sobre nós mesmos, alterar
a tridimensionalidade para criar novos cenários e,
principalmente, tornar a sala de aula um espaço seguro.
Pessoas lgbtqia+ não transicionam em
algum momento de sua vida, medindo um tempo
correlacionado com as práticas cisheteronormativas –
essa relação não existe. Essas pessoas são lgbtqia+
a partir do momento em que eu, enquanto educadora,
estimulo no indivíduo o ser autônomo, o ser criativo, o ser
crítico. É nesse momento que o indivíduo, no processo
de se tornar sujeito, se percebe no mundo e se posiciona.
Não é uma regra visibilizar seu gênero ou sexualidade:
quem necessita dessa informação é a normatividade.
Será que estamos estimulando o melhor em
nossos alunos?
Nossas diferenças devem ser reconhecidas
para defender interesses coletivos, e não individuais.
Representatividade ainda é muito importante para
a formação do sujeito. Quem define quem venceu e
quem ganhou é o discurso. Então, será que estamos
valorizando as pessoas naquilo que elas são? Naquilo
que elas já sabem?
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Nós, que educamos, temos o poder de mudar o
futuro, de emancipar o conhecimento para que o poder
seja distribuído. Sair da zona de conforto, de forma
que o seu discurso antilgbtfóbico seja uma prática de
transformação continuada, e não uma postagem nas
redes sociais com likes que massageiam o ego.
Todo mundo é racista, machista e lgbtfóbico
porque fomos ensinados e educados/escolarizados
pelas histórias que nos foram contadas. Assumir esse
lugar é um primeiro passo para a transformação. Não
há maneira de ser uma pessoa que educa se não nos
transformarmos e nos emanciparmos desses adornos
incapacitantes.
É mediante conhecimentos como uma literatura
pós-colonial que entenderemos a grande necessidade
de utilizar o lugar de poder para instrumentalizar os que
não têm poder, de forma que passem a tê-lo e estejam
ao nosso lado por uma vida um pouco mais digna. Já
entendemos que somos consequências pós-coloniais
e não tem como desfazer esse projeto. Entretanto,
é agindo dentro desse projeto de poder que vamos
propondo o processo de cura, pensando perspectivas
decoloniais e se dedicando ao rompimento epistêmico.

Ella Vieira é artista etc., educadora,

performer, cenógrafa, iluminadora,
diretora de arte, roteirista, articuladora,
produtora e gestora cultural. Suas
pesquisas permeiam as áreas de
relação, corpo e poder. Estudou gênero
e sexualidade na ufba e pedagogia na
ufscar. Atualmente, estuda filosofia
política e dança contemporânea no
Coletivo o12.
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Corporeidades
e saberes
orgânicos:
práticas
educativas
emancipadoras
centradas nos
afetos de Jesus
de Nazaré
Fabíola Oliveira

188-189

“Aprendei de mim.”
Jesus fez esse convite,
como podemos ver lá no
Evangelho de Mateus.
Não foi aprender com
Ele. Não foi aprender as coisas
que Ele queria ensinar. Não
foi absorver o arcabouço de
conhecimentos teológicos e
religiosos que Ele tinha. Não
foi um convite para ficarmos
estáticos, ouvindo passivamente
e tomando nota de todos os
conhecimentos herméticos
e inquestionáveis que Ele
transmitia.
O convite era simples e
nítido como água: aprender Dele.
Era nisso que consistia
o convite, e não para sermos
depositários dos elementos
que Ele apresentava como
conhecimento. Não como se
fôssemos inertes. Não como
se fôssemos folhas em branco
sem história, sem contribuições
e vivência. O convite era para
aprender do que emanava,
do que transbordava, do que
transpirava Dele, do corpo
Dele, dos afetos Dele.

Do que Ele carregava em sua resistência e na sua
reexistência.
A proposta era um aprendizado orgânico
que fluía das entranhas de Sua corporeidade –
inserida numa territorialidade diversa e múltipla. Um
aprendizado dinâmico, que propunha e que se propõe
em movimento na direção do outro, deslocamento de
si mesmo e confrontação.
A ideia era de um aprendizado visceral, que
suava com o calor intenso das ruas, que tinha o odor
forte dos dias a fio de caminhadas e envolvimento com
as cidades e com as pessoas dessas cidades.
A ideia era de um aprendizado que provocava
mergulhos de comprometimento empático com as
narrativas desses lugares. Aprendizado que também
sentia fome, pois conhecia na pele a insegurança
alimentar dos territórios gerada pela ganância dos
poderosos. Aprendizado que sentia sede, pois
experimentava na carne a escassez de recursos e
vivia factualmente todos os processos de violação
de direitos que vulnerabiliza ainda mais os territórios
empobrecidos. Um aprendizado onde os saberes
sensoriais e populares não eram descartados, pois não
eram considerados menores.
O sentir e os saberes construídos nos becos
e vielas, nas ruas e esquinas, no abrigo das casas
ou no relento das sarjetas eram considerados
importantes pelo Mestre e, principalmente, eram
tornados metodologia de uma prática de ensinagem e
aprendizagem que se dava a partir do chão da vida.
O convite de Jesus era para que esse
aprendizado tivesse como referencial a experiência.
Aprender Dele significava partilhar das Suas
fraquezas, das Suas demandas mais profundas. É
também uma oportunidade de partilhar das Suas
potências, Seus desejos, Seus amores e Suas dores.
A aprendizagem para a qual Jesus convidou
o povo não foi baseada na escolástica, tampouco
num fazer professoral unilateral, fundamentado em
uma concepção bancária de educação, que se usa
do processo educativo para o fortalecimento de uma
relação fria e capitalista, onde o eu-professor detém
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todo o saber e, consequentemente, possui poder,
enquanto aquele outro-aluno tem um tipo de saber
desqualificável, porque não é chancelado por nenhuma
institucionalidade e/ou establishment, sendo, portanto,
invisibilizado.
A proposta de aprendizado de Jesus,
transgressora e cujo principal objetivo era subverter
toda a ordem e lógica proposta pela sociedade da
época, reverbera em nós até hoje, convidando à
desobediência de todos os processos metodológicos
que nos induzem na direção de uma educação pautada
no eu, e não no nós.
A construção de processos educacionais
que têm Jesus de Nazaré em sua centralidade é,
essencialmente, desobediente. Perceber a educação a
partir da lógica do Cristo é assumir integralmente um
compromisso com a emancipação dos sujeitos.
É empenhar esforços e fomentar de maneira irrestrita
o pensamento crítico dos participantes do processo de
ensinagem e aprendizagem. É assumir publicamente
que esse processo se dá de maneira horizontal e
dialógica, e também que a sedução do capitalismo,
que coloca o professor no lugar do detentor e
concentrador único de poder, será diariamente
combatida por meio de uma autoavaliação séria e
constante por parte do educador, que se constrói
igualmente nesse processo, pois nada está estanque:
tudo se encontra em movimento como as águas de um
rio que se move esperançando o encontro com o mar.
A jornada para uma educação centrada na
produção educativa de Jesus Cristo de Nazaré se
dá a partir da denúncia das opressões e do anúncio
de que a leitura de mundo a partir da lógica dos
direitos inalienáveis de toda pessoa pode transformar
indivíduos emudecidos pela perversidade do Estado
em sujeitos sociais conscientes do seu lugar no mundo,
autônomos e responsáveis pela transformação de sua
vida e das vidas de suas comunidades.
Caminhar através da lógica educativa de Jesus
Cristo de Nazaré é arrancar dos nossos corpos a mão
pesada da religião, que castra e opera em função do
poder esmagador do status quo.
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De repente, em meio a tanta promoção de
justiça, paz e alegria, diante de tanta luta e resistência
por um projeto de educação emancipadora de
sujeitos sociais, leitores críticos de sua realidade,
em meio a tanto vigor trazido pela Esperança que só
um processo educativo libertário e compromissado
com as diversidades e com as versatilidades
pode gerar em nossos corações, diante de tantas
construções afirmativas, nos deparamos com uma
realidade inteiramente antagônica àquela proposta
libertadora do Cristo e ao convite feito por Ele para a
partilha dos processos de aprendizagem a partir das
nossas humanidades.
Diante de tanta potência, beleza e humanização,
olhamos pela janela da História e vemos o que as
organizações religiosas atreladas aos interesses
escusos e individualistas do Estado têm produzido
acerca da imagem de Jesus Cristo.
A instituição evangélica hegemônica,
branco-referenciada, masculina e detentora de um
grande aporte financeiro, dona de canais midiáticos
importantes e atrelada às bancadas parlamentares que
têm como compromisso público apenas a manutenção
e o fomento do seu plano de poder econômico e
político, tem distorcido a imagem de Jesus de Nazaré,
aquele de origem afro-asiática e aquele que, segundo
a Bíblia, não tinha sequer onde recostar a cabeça.
Transformaram o Cristo em um arremedo europeizado,
compromissado com a castração dos corpos e com a
manipulação ideológica de um grande curral social.
O Jesus Cristo de Nazaré das igrejas orgânicas,
das igrejas simples, das igrejas pobres, de gente
humilde e resistente, de gente que cria tecnologias
de sobrevivência diante do racismo estrutural desde a
escravização, das igrejas combatentes da justiça social,
que ocupam o vazio que o Estado negligente deixa
nos territórios periféricos e favelados espalhados pelo
Brasil, tem sido silenciado, desrespeitado e desonrado
pelos grandes conglomerados religiosos que não têm
compromisso em comunicar para a sociedade o Cristo
que abomina o acúmulo de riquezas e que defende e
cuida dos interesses e diretos dos cidadãos.
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De repente, os processos educativos de
Jesus pautados na relação horizontal e dialética foram
deslocados do seu eixo essencial e transformados
em aterradoras práticas de agências. Subitamente,
a presença de igrejas evangélicas dentro do cárcere
deixou de cumprir sua função fundamental, que é
produzir reflexão crítica e entendimento sobre os
lugares sociais que cada um de nós ocupa. Se a
educação emancipadora do Cristo estivesse presente
nesses espaços de tanta dor e contrição, teríamos
grandes revoluções – não falo de rebeliões, com
mortes e sangue, mas de revoluções internas do
Ser, revoluções pessoais e cidadãs que produziriam
naqueles privados de liberdade um maior entendimento
sobre as possíveis reconstruções de vida e possíveis
reescritas da história a partir de práticas de ensinagem
e aprendizagem que visam o seu bem-estar e a sua
construção cidadã com ética e responsabilidade.
De repente, se as igrejas evangélicas estivessem
nas esquinas da prostituição dos grandes centros
urbanos brasileiros, firmadas na lógica libertadora
e emancipadora do Cristo, visando compartilhar
construções sobre autoestima e autoamor, teríamos
menos ódio da sociedade despejado sobre a vida das
nossas irmãs que estão se prostituindo. Teríamos menos
preconceito, menos olhares maldosos e mais empatia.
Teríamos mais responsabilidade com a segurança
emocional e física das nossas irmãs prostitutas, que
sofrem terríveis covardias por parte de exploradores do
mercado do sexo. Se tivéssemos a presença de uma
Igreja Evangélica compromissada com a liberdade e
com a justiça de Jesus nas ruas escuras das cidades,
sem holofotes, apenas com o compromisso de andar
por onde Jesus andou, teríamos uma sociedade menos
julgadora e mais promotora de acolhimento.
Repentinamente, nos deparamos com um
cenário de tristeza e dor. Parece tudo tão nebuloso e
frio. Mas, ainda que em meio a tanto obscurantismo,
devemos esperançar, porque existem aqueles e aquelas
que são experimentados na dor, experimentados na
fome, no frio e no cansaço da rejeição, que reconhecem
no Cristo não apenas um caminho para o exercício de
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sua espiritualidade, mas também uma figura histórica
importante para nos estimular a denunciar as violências
do Estado e dos podres poderes.
Jesus, além de autor da fé de muitos e muitas
que constroem a sua trajetória religiosa a partir dos
Seus afetos, é aquela figura histórica que nos propõe
a diversidade e a pluralidade como única terra fértil
possível para o lançamento de sementes educativas
das quais podem brotar grandes árvores de saberes
sensíveis.
O convite continua sendo feito diariamente e
esse mesmo convite, apesar de todo o cenário de caos,
continua sendo aceito!
A despeito daqueles que se renderam à
sedução do Império, existem pessoas resistentes
que aceitam, todos os dias, os desafios de olhar para
a alteridade, de estender os braços para o trabalho
em defesa de um Estado laico, de manter as pernas
firmes para a caminhada na direção da promoção
da dignidade para as populações lgbtqia+. Apesar
da barbárie, existem corpos resistentes na sua
integralidade, dispostos a denunciar a ferida aberta do
racismo e do machismo em nossos dias.
Ainda existem aquelas e aqueles que se
comprometem com uma educação emancipadora,
equânime e pluriversal, de forma que todas as pessoas
tenham acesso aos processos educativos libertários
e os construam de forma responsável e autônoma,
visando o surgimento de um mundo mais justo para o
bem de cada indivíduo e de toda a comunidade.
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Fabíola Oliveira é educadora e fundadora

do Odarah Cultura e Missão, onde
atua na formação cidadã de juventudes
em privação e restrição de liberdade e
abrigamento institucional. Mulher preta,
cristã na Resistência, seus estudos se
concentram nas teologias africana, negra
e mulherista. Atua como articuladora
do projeto de educação em direitos
humanos Usina de Valores, do Instituto
Vladimir Herzog.
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Os orixá nas
escolas

Bruno Balthazar
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Agô! Peço licença a Exu,
divindade da palavra, do
movimento e da comunicação,
para mais uma vez falar sobre
os orixá. Esse tem sido o
meu trabalho desde 2016 na
Escola de Artes Visuais do
Parque Lage (eav), como parte
do projeto Parquinho Lage,
onde sou professor do curso
Mitologias afro-brasileiras.

A palavra iorubá yàgó,
geralmente dita “agô”, é um
pedido de permissão, mas pode
ser empregada de outras formas.
Dependendo da situação, pode
significar: “Eu estou andando
rápido, dê-me licença para que
eu não me embarace com você”.
Essa forma também nos serve.
Pois estamos andando
na urgência de desfazer
o embaraço criado pelo
pensamento colonizador
europeu em relação à cultura
afro-brasileira, os orixá e sua
mitologia. Todo brasileiro preto,
preta, pardo ou parda, educados
na pedagogia do convívio dos
terreiros, amigo do saber nagô,
bantu e jejê, caminha na

iminência de desfazer as armadilhas e amarras
do colonizador. Na análise do filósofo camaronês
Achille Mbembe, em seu livro Crítica da razão
negra, a Europa deixou de ser o centro de
gravidade do mundo, e esse é o acontecimento
ou experiência fundamental da nossa época. Esse
evento abre espaço para novas possibilidades do
pensamento crítico e nos permite lançar um novo
olhar sobre nossa história e educação formal.
A fantasiosa autoficção europeia fabricou
no imaginário coletivo o conceito de raça, que não
existe enquanto fato natural físico, antropológico ou
genético. O violento narcisismo colonizador gerou
narrativas absurdas: o hemisfério ocidental como
centro do globo; a superioridade racial caucasiana;
uma verdade única da humanidade; os filhos da terra
natal da razão, do saber e da civilização. Nas escolas
brasileiras, na academia e na sociedade como um
todo, ainda ecoam essas vozes do racismo.
Os africanos foram escravizados,
transformados em objetos, peças do mercado do
delírio europeu. A cultura afro-brasileira, descendente
da diáspora escrava, violentamente perseguida,
proibida e demonizada, foi suprimida ao ponto da fé.
Nossos ancestrais pretos chegaram nas Américas em
condições sub-humanas, nus, tratados como animais,
sem nada de material nas mãos, manifestando no
corpo a incerteza viva. Mas a fé veio com eles.
Mãe Stella, Odé Kayodé, eminente Iyálorixá
falecida do Ilê Axé Opo Afonjá em Salvador,
Bahia, dizia que “a fé, quando é pura, não há
quem desmanche, pode diminuir, mas não se
perde”. Esse ponto de luz chamado fé abrigou
no coração do corpo preto Okan, sede da nossa
inteligência, todo o saber ancestral desse povo.
Assim como a casa de candomblé, o Ilê Axé,
abrigou o território nostálgico da religiosidade
e cultura de africanos desterritorializados.
Nós, seus descendentes, seguidores do saber
bantu-jejê-nagô, somos formados em outra
linguagem. Filhos de uma outra filosofia que,
talvez, nem desejemos chamar de filosofia.
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Nosso pensamento, experiência de ser e estar,
nossa compreensão da vida e de Deus, vêm sendo
sistematicamente combatidos com políticas que
promovem e perpetuam a nossa marginalização – arma
do racismo estrutural do Brasil que, comprovadamente,
foi o maior comprador de escravos das Américas.
Desde a colonização aos dias de hoje, nega-se aos
indivíduos pretos e pardos o direito ao pensamento
livre, noção de pertencimento, suas origens e histórias.
Pesquisadores concordam que grande parte dos
africanos escravizados no Brasil era composta de
presos políticos por lutas contra a hegemonia na
África. Os grandes intelectuais das cidades-estados
que perdiam a guerra eram vendidos com a intenção
de enfraquecer a política e a cultura local. Diferente
da Europa que enviava degregados, da África vinham
nobres, sacerdotes e intelectuais.
Pouco se fala sobre a realidade histórica e
cultural da nossa origem africana nas escolas de ensino
básico. Sempre que a cultura afro-brasileira entra na
agenda escolar, o tema principal é a escravidão. Apenas
em 2003 foi promulgada a lei 10.639/03, que tornou
obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileiras
e africanas nas escolas públicas e particulares, do
ensino fundamental ao médio. Porém essa lei ainda
está longe de ser implementada de forma significativa.
Após a escravidão, o Brasil assumiu como
projeto político o embranquecimento da população.
Se tentam nos roubar a história, o saber e a
espiritualidade, é porque entendem que temos algo
de grande valor. Somos descendentes de grandes
guerreiros e guerreiras, sacerdotes, sacerdotisas,
nobres e intelectuais. Quando narramos nossa odisseia
trágica e bela como a natureza, transmitimos, com
o hálito impregnado de axé (poder de realização),
o conhecimento acumulado por nossos ancestrais
que nunca foram adoradores do diabo, tampouco
politeístas, como a distorcida, ignorante e maliciosa
narrativa cristã fez parecer. Percebemos Deus como
o absoluto uno, impossível de ser nomeado ou
classificado. Ele é o todo imanente, a essência de todas
as coisas. Na óbvia impossibilidade de descrevê-lo,
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nós o nomeamos de muitas formas: Olodumare –
Senhor Senhora do poder imutável; Olorun — Senhor
Senhora do espaço das formas invisíveis; Olumonokan
— Aquele Aquela que conhece os corações; Oludande
— Senhor Senhora da libertação. Nosso pensamento
e cultura não são de fácil assimilação, assim como o
budismo e o hinduísmo. Não trazemos nas mãos o
“livro fundamento” porque nossa base pedagógica é a
oralidade, aquilo que foi transmitido boca-ouvido pelos
grandes mestres e mestras da nossa escola.
O livro bantu-jejê-nagô é a natureza. E
não desejamos ser a verdade universal. Quem
somos nós para desejar tal posto diante da imensa
história da humanidade? Na nossa filosofia,
praticamos a mudança. Temos interesse pelo
outro, o dessemelhante. O mito mais conhecido
de Exu nos ensina a olhar os acontecimentos pela
visão estrangeira. Exercitar a ótica da perspectiva
diametralmente oposta à nossa. Informe-se. Exu não
é o diabo e deve estar presente nas escolas porque
cabe a nós mesmos contar a nossa história. Quer
compreender nossa filosofia? Deixe uma preta ou um
preto bantu-jejê-nagô falar. É o que desde sempre
lutamos para realizar. Porém a máscara de Flandres
imposta à escrava Anastácia recai como o símbolo do
mecanismo colonial de emudecimento do nosso povo,
cultura e biografia. Em seu livro Memórias da plantação:
episódios do racismo cotidiano, Grada Kilomba diz que o
simbolismo da máscara levanta muitas questões:

[...] por que deve a boca do sujeito negro ser
amarrada? Porque ela ou ele tem de ficar
calada/o? O que poderia dizer o sujeito negro se
ela ou ele não tivesse sua boca tapada? E o que
o sujeito branco teria de ouvir? Existe um medo
apreensivo de que, se o sujeito colonial falar, a/o
colonizadora/or terá de ouvir. Seria forçada/o
a entrar em uma confrontação desconfortável
com as verdades da/o “Outra/o”. Verdades
que têm sido negadas, reprimidas, mantidas e
guardadas como segredos. Eu gosto muito desse
dito “mantido em silêncio como segredo”. Essa
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é uma expressão oriunda da diáspora africana e
anuncia o momento em que alguém está prestes
a revelar o que se presume ser um segredo.
Segredos como a escravização. Segredos como o
colonialismo. Segredos como o racismo.
Aqui a segregação se opera em muitos níveis,
arquitetônico inclusive, desde a invasão das Américas
pelo povo europeu até os dias de hoje. Em O terreiro e a
cidade, o acadêmico e Obá de Xangô, professor Muniz
Sodré, explica que:

Junto com a tomada das “terras livres”, operase também a tomada das consciências, a fim
de levá-las ideologicamente à celebração da
racionalidade instrumental moderna, ao culto da
nova razão estética. A territorialidade colonial
ultrapassa as preocupações com a dimensão
puramente “regional”, para debruçar-se também
sobre as dimensões de espaço construído e
espaço interacional. Arquitetura e urbanismo
– prática técnico-artísticas de articulação de
espaços – são convocados e investidos de
funções teatrais para dramatizar (barrocamente)
a Natureza, fabricar aparências de Modernidade
e universalizar toda uma economia da
construção.
No Rio de Janeiro no final do século 19, quando
a cultura de pretos ex-escravizados fervilhava como a
forja de Ogun na região central da cidade, na Pedra do
Sal, nos bairros da Gamboa e Praça Onze, um quilombo
urbano historicamente conhecido como Pequena África
foi eliminado do mapa.
O projeto higienista de re-europeização e
“modernização” da cidade, proposto pelo então
prefeito Pereira Passos, empurrou para as periferias
e favelas vozes e corpos pretos recém-libertos que,
embalados pela força do tambor ancestral, iniciavam
uma revolução cultural através do samba e de uma
exuberância estética impossível de ser compreendida
e aceita pela insossa e despersonalizada burguesia
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brasileira. Desde a arquitetura, política e projeto
educacional, este país nunca desejou abrigar o povo
preto e seus saberes, visando, ao contrário, eliminar ou
impossibilitar nossa existência.
Como o povo indígena, os africanos do Brasil
reconhecem a natureza enquanto manifestação divina
e presença viva da sua própria ancestralidade biológica.
A natureza contém o poder de realização, a força
dinâmica da existência – o axé. Estamos ligados a ela
através dos nossos ancestrais. Para nós, o corpo e suas
potências são sagrados, e Exu é força dinâmica de
realização presente em todos os corpos, singularidades,
fragmentos, existências individualizadas, cores e
formas infinitas da natureza.
A casa de candomblé, em muitos níveis,
é espaço de resistência e ressignificação. Além
de ambiente religioso, é também escola, local de
acolhimento e registro histórico da cultura de um
povo. Todos os terreiros de religiosidade de matriz
africana são herdeiros dos quilombos. Fortaleza cultural
e política que pratica outro modelo de organização
social. No Ilê Axé, a voz da mulher é suprema, pois
descende de antigas sociedades africanas femininas
secretas. Escolas matriarcais do saber. Nesse modelo
sociocultural, a mulher ocupa lugar de destaque e abre
espaço para reflexões sobre a potência feminina e a
dissolução do patriarcado. Mulherismo! Pequena África!
Museu! Escola! África! O terreiro abriga muitos “tempos
e espaços”. Por essa razão, é de lá que devem sair as
vozes que transmitirão o conhecimento bantu-jejê-nagô
para além dos muros da religião.
Os fatos históricos e estudos recentes que
apontei acima dão a dimensão das encruzilhadas
e batalhas que enfrentamos para sobreviver como
pensadores livres neste país que nega a sua essência
mais sombria: o racismo. Assim, é necessário encontrar
ou produzir zonas de diálogo. Grandes Iyálorixas da
nossa tradição entenderam a arte como um campo fértil
para a comunicação com a sociedade. Aproximaram-se
de grandes artistas e intelectuais brancos para, através
de sua linguagem, traduzirem a beleza do pensamento
afro. Juana Elbein, Antônio Olinto, Dorival Caymmi,
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Carybé, Jorge Amado, Pierre Verger, Muniz Sodré,
Gilberto Gil e muitos outros foram grandes tradutores da
nossa complexa filosofia a abriram caminho para que
pudéssemos chegar nas instituições de ensino formal e,
ao mesmo tempo, atingir um grande público.
Lélia Gonzales foi responsável pelo primeiro
curso de cultura negra na eav. Tenho essa grande Iyá
e pensadora como referência para a minha prática
pedagógica. O título deste ensaio é uma pequena
homenagem a sua luta e alusão ao seu luminoso
pretoguês.
Em 2016, a então diretora da eav e curadora
Lisette Lagnado criou o projeto Parquinho Lage com
o objetivo de oferecer ao público infantojuvenil uma
escola de arte que pensa o seu tempo e dialoga
com outras epistemologias. Fui convidado para
ministrar o curso Mitologias afro-brasileiras, no qual
a proposta pedagógica de cada aula tem como
ponto de partida a narrativa de um mito, seguido de
uma prática artística em que a criança materializa e
visualiza os resíduos do seu diálogo com a história.
E, para nós, mais interessa essa relação que a obra
de arte que virá. O contato com o mito é o nosso
objetivo principal, pois ele pega a realidade da
imagem narrada para alimentar o mundo imaginário.
Os encontros podem ocorrer nas salas de aula
do prédio colonial ou na imensa floresta que ocupa o
entorno da escola. Narrar o mito de Ossaiyn, divindade
das folhas, dentro da mata é uma maneira de manifestar
o pensamento dos nossos ancestrais de forma
extraordinária, pois é um aprendizado que se distingue da
experiência da vida escolar cotidiana. Quando evocamos
a presença dos personagens dos nossos mitos, tornamonos contemporâneos deles. Deixamos, por alguns
instantes, de viver o tempo cronológico da narrativa
colonial e passamos a viver no Tempo primordial, no qual
ocorreu uma determinada origem, em que algo novo,
potente e expressivo se revelou plenamente.
Os orixá devem ocupar as escolas. Somos
um país com o maior contingente de pessoas pretas
fora da África. Muito além da religiosidade, devemos
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conhecer a origem do pensamento de uma parte
significativa daquilo de que somos feitos. Resgatar o
Tempo do mito afro-brasileiro é urgente e vital para a
nossa civilização, pois a mitologia dos orixá nas escolas
é o Tempo sagrado da liberdade.

Bruno Balthazar, formado em artes cênicas

pela unirio, é professor de arte e mídiaeducação da rede pública do Rio de
Janeiro e educador do Parque Lage. Foi
sócio-fundador, coordenador educativo e
produtor cultural do Solar dos Abacaxis
e integrante do coletivo de arte Rebola.
Através do seu contato familiar e religioso
com a cultura de candomblé, tornou-se
pesquisador de mitologia e filosofia nagô.
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Cosmossentidos
e ancestralidade
como educação nas
infâncias
Mara Pereira

206-207

UMA BENÇÃO. UMA
REZA. UM PONTO
RISCADO.
UM ABRAÇO.
UM SORRISO NO
OLHAR. UM CAFUNÉ.
Uma sereia negra criança.
Um sorriso feliz refletido
no espelho. Encantamento e
saudade. Saudade de sermos
assim. Em tempos distantes,
outras terras e mares nos
unem. Ser criança no Brasil.
Ser criança na África.
Sem medo. Com medo.
Desterritorializadas. Banzo.
Saudade.
É preciso pesquisar,
investigar a diáspora africana
para nos conhecermos de
perto e a fundo. Voltar e
continuar. Voltar e continuar.
Voltar e continuar. Sankofa.
Que o desejo de ser livre nos
acompanhe e nos guie na
jornada para dentro de nós
mesmas. Nossas infâncias.
Tantas infâncias, tantas
crianças, tantas terras, palavras,
cheiros, sons, movimentos.

1 Henrique,
no prelo.
2 Sousa, 1983.

3 Trindade, 2006,
p. 103.

4 Trindade, 2014,
p. 12.

5 Noguera, 2019,
p. 128.

Ser criança em um país que nos mata. Que
mata nossa criança, nossos corpos-mentes,
desejos, vontades de ser criança, adultacriança, criança-sereia, criança-sereia-negra.
Transportamos-nos para memórias de histórias
longínquas-atuais. Sermos sereias negras no ontem-hoje. Tempos únicos, costurados, conectados por
nossa ancestralidade. Segundo Tatiana Henrique,
mulher negra, mãe e artista da presença, “É preciso
revolver sempre que necessário esse terreno”, a
“terra”,(1) que é o Imaginário.
A psiquiatra e psicanalista negra Neusa Santos
Sousa(2) nos convida a compreender quando nos
tornamos negras e a nos amarmos indo contra o ideal
de ego branco que não nos representa, que nos mata
e nos consome diariamente. Mata crianças negras e
as múltiplas possibilidades de sermos crianças negras
quando a busca inalcançável de ser criança branca
impede o fluxo dos nossos sentidos.
A intelectual, professora e ativista negra,
consultora pedagógica do projeto A cor da cultura,
Azoilda Loretto da Trindade, nos convoca a assumir
um compromisso político, ético e afetivo “com uma
educação sem discriminações, sem racismos, uma
educação efetivamente igualitária e acolhedora para
todos”,(3) no qual o “olhar/ação” de professoras/es
é imprescindível para o crescimento das crianças,
sendo que “ele não pode ser falso, porque implica
outras sensibilidades; o(a) outro(a) sente, percebe,
é influenciado por nós. Afinal, o(a) outro(a) e nós
sentimos com todo nosso corpo, com todos os nossos
sentidos, com a pele, com o toque, com o olhar”.(4)
Para nós, esse compromisso está vinculado
à afroperspectividade, que, segundo o professor e
filósofo negro Renato Noguera, seria “uma maneira
de estudar, ler, investigar, pesquisar, filosofar, compor
ensaios e sustentar alternativas diante de temas
e problemas que a vida nos impõe”(5) e estaria
relacionada aos

[...] cosmo-sentidos africanos e pindorâmicos
para pensar-sentir o mundo. Por cosmo-sentidos
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deve-se entender a recusa à tese clássica da
cosmovisão, tal como nos apresenta a sociologia
nigeriana da etnia iorubá, Oyèrónkẹ́ Oyěwùmí.
A cosmovisão – aqui entendida como visão de
mundo – não deixa de ser, conforme Oyěwùmí,
uma limitação ocidental. [...] De modo que não
se trata de uma visão de mundo; mas lançamos
mão de olfatos de mundo, audição de mundo,
tato de mundo, paladar de mundo. Daí, numa
sinestésica articulação de sentidos de mundo,
encontramos caminhos para nossa hipótese:
espiritualidades e políticas que reestabeleçam
laços com a Infância.(6)

6 Idem, p. 128-129.

É a partir dessa articulação de sentidos que
propomos modos de relação, cuidado e autocuidado
como educação antirracista, contracolonial. Por
caminhos de conexão com nossa ancestralidade na
criação de um imaginário social como um conjunto
articulado de “sentidos sociais” que componham
nossos modos de viver e de nos relacionar no mundo,
entre crianças, entre adultos – crianças e adultos.
Nilma Lino Gomes, intelectual negra, professora
da Faculdade de Educação da Universidade Federal
de Minas Gerais (ufmg), foi reitora da Universidade da
Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
(Unilab) e ministra-chefe da Secretaria Nacional de
Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir).
Ela apresenta o movimento negro como educador que,
enquanto sujeito político

[...] produz discursos, reordena enunciados,
nomeia aspirações difusas ou as articula,
possibilitando aos indivíduos que dele
fazem parte reconhecerem-se nesses novos
significados. Abre-se espaço para interpretações
antagônicas, nomeação de conflitos, mudança no
sentido das palavras e das práticas, instaurando
novos significados e ações.(7)

7 Gomes, 2017, p. 47.

Um movimento negro que nos (re)educa para
a contracolonialidade, para desconfiar das operações
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8 Bento, 2012,
p. 105.

sociais que estão postas no mundo e recusá-las
afirmando quem somos, de onde viemos e para onde
queremos ir, sem as imposições violentas do ideal
branco, racista, patriarcal, machista, heteronormativo,
elitista e adultocêntrico que normatiza as infâncias.
A psicóloga negra Cida Bento traduz o quanto
é importante compartilhar com crianças pequenas o
patrimônio cultural de diferentes grupos, ressaltando
que trazemos em nós o legado de nossos antepassados
e que, no caso de crianças negras, “essa herança tem
que ser reconstruída e reinventada no cotidiano”.(8)
Raízes firmes na terra e tronco no balançar
dos ventos

A impossibilidade de vivenciar uma condição
que foi elemento central da cultura dos
nossos antepassados pode gerar um vazio,
um buraco, pois memórias, traços, ainda que
imprecisos, podem permanecer como falta,
incômodo, semente que não pode germinar –
pensando-se aqui na “sementeira” como parte
de nós. A sementeira carrega todas as nossas
possibilidades, mas nem todas as sementes terão
condições de brotar.(9)

9 Idem, p. 105-106.

Entre ser raiz e ser liberdade. Somos (queremos
ser) as duas. A sementeira com condições de brotar.
Com o gingado de corpo compromissado com os
ventos: mudanças. Que a educação das crianças seja
preparada pelo encantamento e pelo ser brincante das
próprias crianças. Também pela educação das pessoas
adultas que se banham da cabeça aos pés, mergulham
nos rios e mares, colhem as raízes da terra, plantam
outras, deixam-se sentir nos ventos. E coletivamente
recuperam possibilidades ancestrais de ver, sentir,
fazer, ser; de elaboração de identidades na relação com
a família, a escola e demais relações-instituições que
influenciam o modo como nos vemos-sentimos, como
somos vistas-sentidas e como sabemos que nos veemsentem com todos os sentidos. Nas políticas públicas,
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currículos, cotidianos, práticas pedagógicas e artísticas,
programações, curadorias.
Nesse sentido, Azoilda deixa para nós
como herança os “valores civilizatórios afro10 Trindade, 2005.
brasileiros”(10) – energia vital (axé), oralidade,
circularidade, religiosidade, corporeidade, musicalidade,
cooperativismo/comunitarismo, ancestralidade,
memória e ludicidade – como caminhos para uma
educação na qual as crianças negras afirmem a si
mesmas e suas histórias, rompendo com estereótipos
inferiorizantes criados sobre elas-nós. Do mesmo
modo, Noguera defende descolonizar a vida recusando
o adultescer e seguindo “uma política brincante [...]
apoiada na mais-valia da vida e no milagre, isto é, ela
11 Noguera, 2019,
advém da Infância”.(11)
p. 137.
Kiusam de Oliveira, escritora, professora e
bailarina negra, reconhece em nosso “corpo-templo
um território sagrado, consciente de que precisa ser
reestruturado como um corpo-templo-resistência que
seja capaz de combater o racismo institucional e a
necropolítica cotidianos, em uma perspectiva sócio12 Oliveira, 2019.
cosmo-política”.(12) Com a pedagogia eco-ancestral ou
13 Idem.
da ancestralidade,(13) Kiusam compreende a existência
da “colonialidade no e do poder”, a necessidade de
“emancipação epistêmica”, a luta por uma “educação
antirracista”, a importância da “formação para a
educação das relações étnico-raciais” e a “infância
como um período fundamental para combater posturas
que reproduzem aprendizagens discriminatórias e
racistas desde as brincadeiras infantis, altamente
racializadas pelas crianças”.
E assim, como um jogo de memória das
14 Bâ, 2003; Diakité, infâncias(14) e um quebra-cabeça contracolonial
2013.
jogados por todas nós, juntas, no feminino e na primeira
pessoa do plural, nos recordamos de conhecimentos
já sabidos, escutados-gingados nos tambores,
brincados de esconde-esconde, na gira do pião.
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Mara Pereira é mulher preta, mãe, educadora

e pesquisadora em diálogo com nossa
ancestralidade. Compromissada com uma
educação antirracista por meio de encontros,
palavras e imagens, conhecimentos
africanos e afrodiaspóricos, das artes visuais
e da literatura, com ênfase nas infâncias e
crianças negras. Doutoranda em educação
pela ufes e bolsista capes, coordena projetos
de educação.
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Pedagogias do
meme?
Uma
conversa entre
Ariana Nuala e
biarritzzz
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1
Ariana Nuala

Há uma captura mercadológica
e política que atravessa a cultura
do meme e nos permite adentrar
camadas de consumo e manutenção
de normatividades hegemônicas
tecnocapitalistas através dos
algoritmos e de criações como as
fake news enquanto instrumentos
de interferência ideológica.
A dinâmica de repetição e a
caracterização de um processo
expansivo são formas que falam
sobre a temporalidade dos memes,
sobre o desejo de pertencimento
em comunidades a partir de pontos
em comum propagados por seu
conteúdo. O conceito pedagogias do
meme propõe uma conscientização
sobre o fazer do meme, uma não
instrumentalização desse agente,
mas a articulação de uma potência
criativa que existe nas zonas
da internet.
Como você compreende a
pedagogia nesse âmbito, já que
não estamos falando de um tipo
específico de produção de imagem
que não tem apenas um intuito
educativo, mas que atravessa vários
saberes?

Quando desenvolvo o conceito pedagogias
do meme, penso menos numa relação
instrumentalista do meme como ferramenta
de disseminação intencional de mensagens
didáticas e mais na compreensão dessa mídia
como parte de uma cultura, que traz um
conjunto de elementos quase sempre mais
poderoso do que os recursos oficialmente
didáticos por sua característica de rápida leitura,
disseminação, viralização e identificação (pela
cultura do amadorismo e pela relação icônicoirônica ou cômica). Longe de acreditar que
toda essa produção aparentemente livre na web
passe por um lugar o qual muitos associam ao
democrático (termo importado da Grécia Antiga
que em sua própria gênese sempre tratou de um
processo de elite), entendo que a apreensão e a
compreensão de mundo e o uso das ferramentas
disponíveis se dão de formas antagônicas e
multidirecionais. A produção de memes no
Brasil tem sua base constituída demográfica,
cultural e semioticamente por corpos e mentes
não hegemônicos, o que não quer dizer que
a sua instrumentalização e monetização
represente esse contingente. Paradoxalmente, ao
mesmo tempo que essa população (racializada,
periférica e distante dos centros econômicos do
poder legitimado) produz e constrói, consciente
e/ou inconscientemente, as narrativas dos
memes, existe uma política do visível em que
esse tipo de corpo só pode ser lido nesse lugar
do cômico e caricato, negando-se sua posição
primordial enquanto produtora de conhecimento.
Dentro desse cenário, as pedagogias do meme
talvez se relacionem à ênfase da apropriação de
novas mídias por essas populações, tendo como
base suas produções não tecnocráticas e lúdicas
como possibilidade legítima de produção de
conhecimentos não hegemônicos.

biarritzzz
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2
AN

As imagens estão comumente ligadas à
comunicação, sempre estabeleceram uma relação
com um espectro não necessariamente conectado
ao verbo. Enquanto poder político no imaginário, as
imagens adentram uma historicidade da visualidade,
constituindo um importante elemento na formação
social, ética e poética da sociedade. Ferramentas como
o WhatsApp acabaram por incluir pessoas que, por
não pertencerem a uma cultura letrada, passaram a
conversar através de emojis, áudios, vídeos e figurinhas.
A oralidade e a imagem se sobrepõem à escrita
para uma população não branca que se reconhece
em aspectos gestuais diante dos signos visuais,
diluindo minimamente fronteiras geográficas através
da apropriação das ferramentas. O uso cotidiano
torna acessíveis essas plataformas, que também se
transformam em espaços de cultura, e não só visual.
Como você sente que seu trabalho atravessa esses
espaços de viralização?

As ferramentas de mensagens atuais vêm de
uma construção de décadas. A linguagem visual
sempre foi muito forte desde o início da internet,
quando as cores pixeladas começaram a parecer
muito mais interessantes que os monótonos
ascii(1) e a estética binária dos primeiros
computadores. Assim, o WhatsApp, o Instagram,
o TikTok são decorrências de uma cultura que
foi desenvolvendo sua linguagem pelos últimos
vinte e poucos anos. Da mesma forma que
ocorreu com a televisão, a fotografia, o cinema e
as mídias impressas, as cores se tornaram mais
atraentes que o preto e branco, o movimento
se tornou mais atraente que o estático, e o som
se tornou mais atraente que o mudo. O mesmo
fluxo intermitente acontece na internet. Passei a
experimentar e produzir gifs em 2004 porque
eles se mexiam e chamavam mais atenção
que as jpegs estáticas e sem brilho. E de lá pra
cá, tivemos várias plataformas, dos Flogs ao

b

1 Código binário
que codifica um
conjunto de 128
sinais, utilizando
7 bits para
representar todos
os seus símbolos.
Desenvolvido a
partir de 1960,
grande parte
das codificações
de caracteres
modernas o
herdaram como
base.
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Orkut, do YouTube ao Tumblr, do Facebook
ao Twitter. Posso dizer que acompanhei “de
dentro” todo esse desenvolvimento, construindo
memória afetiva, produzindo linguagem e
me comunicando dentro dessas ferramentas.
Assim, vejo o fato de hoje meus gifs carregarem
milhões de visualizações como consequência de
uma inserção que vem de uma longa vivência
e muita pesquisa. Quando um movimento de
brega funk ou lideranças indígenas se apropriam
de um gif meu para passar suas mensagens, sei
que de alguma forma a mensagem que eu quis
passar está ali, ganhando um corpo totalmente
novo, sinto que assim minha intenção como
artista está se realizando.
3

Ari, quando conversamos sobre a diferença
entre o que seriam pedagogias do meme ou
pedagogias com meme, você lembrou da
discussão que existe na arte-educação.

b

AN

Sim! É recorrente a confusão com algumas
terminologias utilizadas na relação entre arte e
educação. Muitas pessoas que querem trabalhar com
arte enquanto princípio educativo pensam nela como
uma ferramenta para experienciar um outro saber,
ignorando que o trajeto artístico já é conhecimento.
Voltando um pouco para essas relações com as
nomenclaturas, é comum vermos a arte enquanto um
prefixo instaurado em alguns termos, quando se torna
um apoio, e não um diálogo. Penso que comumente a
arte é pensada dentro de um ambiente escolar como
uma matéria de assistência às outras disciplinas, o
que dá continuidade à formação hierárquica entre
saberes e não transgride antigos valores que não nos
cabem mais. Já há algum tempo nós, educadores,
nas escolas ou em espaços de educação não formal,
tentamos integrar um discurso e uma prática voltados
para a transdisciplinaridade. Toda essa questão
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poderia ser transformada se a ação educativa estivesse
também conectada com saberes de culturas negras
e indígenas, com as quais temos uma outra relação
que não perpassa pelo entendimento epistemológico
que divide a vida em setores classificados e baseados
em cientificismos, mas que se organizam dentro
de cosmologias que fortalecem um movimento
integrado entre natureza e território. Porém, todo esse
conhecimento foi colocado como um saber outro. A
falta de relação com as diferenças fortalece a forma
inicial de criação das disciplinas, construída em uma
lógica que compõe a separabilidade dos organismos,
e não suas complexidades. Nos currículos escolares
atuais temos leis que garantem a inserção de saberes
não brancos, mas muitas vezes as narrativas se
findam em estereótipos, pois não se trata de pontuar
essas narrativas, mas de integrá-las na base da
educação. Gosto muito da relação que você traz com
as pedagogias do meme porque é um reconhecimento
dessa cultura, e não a invisibilização dela, é a cultura
da web e de quem está criando nela, é sobre estar
atenta ao fazer e aprender na prática sem escolarizar,
compreendendo que a educação está em todos os
espaços.
4
AN

O método moderno de aprendizado da arte
através da racionalização do desenho reverbera até hoje
como um rastro da colonialidade. Dentro desse modelo,
surgido no século 19 e propagado pelas Grands Écoles
de Beaux-Arts, acaba-se por restringir um espaço de
criação a um aparato formalista e técnico em favor de
pensamentos e práticas baseados em perspectivas
imperialistas de dominação. A história do design,
enquanto continuação desse processo, também
alastra marcas de fazeres que se adequam a corpos
pertencentes a uma determinada estrutura dominadora
que sinaliza a padronização de produtos e sua perfeição
enquanto discurso conectado ao desenho do objeto
sem um viés territorial ou cosmológico, por exemplo.
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Dito isto, gostaria de relacionar sua prática em oficinas,
ações artísticas, poéticas e educativas feitas com
crianças, que partem do desenho para a criação de gifs
enquanto materialização de um imaginário.
Nesses ambientes coletivos, como tem sido
para você criar e dialogar dentro de conceitos como
a “imagem pobre” (poor image), da artista Hito Steyerl,
para sair de uma zona colonial da imagem, que muitas
vezes tem sua qualidade relacionada a medidas de
resolução, alta definição e linhas perfeitas?

Considero muito danosa essa concepção de arte
apenas a partir do figurativo, com a reprodução
de concepções cartesianas e positivistas. O ranço
da “perfeição” renascentista é desmistificado a
cada novo movimento estético, mas ainda assim
o ideário europeu do século 16 não deixou de
fazer parte do senso comum, que é transmutado
numa tecnicidade capitalista da imagem. A
compreensão de outros cenários, povos, estéticas,
cosmologias, cosmovisões e formas de habitar
e viver o mundo que não vêm desse lugar é
um contraponto direto a essa questão. Hito
Steyerl, dez anos atrás, quando traz o conceito
de imagem pobre (poor image), pontua que
a imagem de baixa resolução e pouco padrão
técnico viria para ficar. E ficou mesmo. Milhões
de pessoas sem programas profissionais
criam a partir de seus celulares imagens que
viralizam através dos baixos kbytes e fracas
conexões. E isso diz muito sobre nosso cenário
socioeconômico, sobre a não representatividade
das imagens oficiais, sobre racialidade e falta
de acessos. Dentro desse contexto, sempre
reflito em meu trabalho sobre a imperfeição
em relação ao padrão (no sentido geral do
termo) como motivo e desejo. Consciente ou
inconscientemente, essa fuga abre brechas para
outras concepções e imaginários de mundo.

b
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Ariana Nuala combina estratégias que

começam no corpo e se condensam
em escrita e imagem. Seu exercício de
curadoria é também proposta artística e
educativa, uma necessidade de mediação
que tange o caminhar. Licenciada
em artes visuais pela ufpe, atua na
coordenação do educativo no Museu
Murillo La Greca e é integrante
e curadora do carni Coletivo
(@carnicoletivo) e do coletivo
Trovoa (@trovoa__).
biarritzzz é uma artista transmídia que

investiga as interações entre o universo
da internet, o mundo das imagens e os
corpos não hegemônicos, entendendo
suas criptografias como ferramentas de
poder. Remixa cultura pop, videoarte,
gif arte, política de memes, estéticas
de videogame e poesia, pondo em
xeque a falsa questão da tecnicidade ×
amadorismo e ciência × magia na criação
de realidades.
> biarritzzz.com
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Efêmera: mais do
que uma semana

Ana Cláudia
Menezes
e Raphael
Fonseca
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O projeto Efêmera: semana de
arte contemporânea foi criado
em 2018 no campus Engenho
Novo ii, do Colégio Pedro ii –
instituição federal que existe
na cidade do Rio de Janeiro
desde 1837, ou seja, desde o
período imperial. Trata-se de
uma das escolas públicas mais
antigas do Brasil, que muitas
vezes se encontra diante da
dualidade entre “tradição” e
“experimentação”. É inegável que
o colégio pode conter pitadas de
conservadorismo e de vanguarda
atuando diariamente na mesma
sala de professor_s e em uma
mesma turma de estudantes.
A realização da Efêmera
foi possível por meio de um
importante programa de
bolsas de apoio a estudantes,
gerenciado pela Pró-Reitoria
de Pós-Graduação, Pesquisa,
Extensão e Cultura (propgpec).
Anualmente, tod_s _s
professor_s da instituição são
convidad_s a criar projetos de
pesquisa com a colaboração de
estudantes bolsistas no decorrer
do segundo semestre.

O projeto também surgiu a partir trajetória
d_s professor_s responsáveis: ela nascida e criada
na Vila Isabel (Zona Norte), ele nascido e criado em
Jacarepaguá (Zona Oeste). Quando na adolescência,
assim como noss_s alun_s, não constatávamos a
existência de espaços dedicados às artes visuais em
nossos bairros. Manifestações comumente vistas
como populares – como o carnaval, o samba, o funk,
entre outras – sempre permearam nossas vivências,
mas, para além de um ou outro grafite aqui e ali,
sempre se fez necessário cruzar a cidade e ir até o
centro ou até a Zona Sul para visitarmos exposições,
arquivos, bibliotecas de arte e outras instituições
que compunham, no começo dos anos 2000, nossas
noções do que seria “arte contemporânea”.
Grande parte d_s estudantes do campus
Engenho Novo ii reside na Zona Norte, onde fica a
unidade, e na Zona Oeste da cidade. É interessante
e perverso perceber como, vinte anos após nossa
passagem pelo ensino médio, noss_s alun_s seguem
com a mesma percepção que tínhamos a respeito
do caráter divisor da cidade do Rio de Janeiro. De
acordo com seus relatos, é necessário fazer longos
deslocamentos em direção a outras regiões para que
tenham acesso aos equipamentos culturais. Hoje
em dia, porém, a percepção da violência pública
compartilhada por el_s impede, muitas vezes, que
tenham a mesma mobilidade que experimentamos em
nossa adolescência. Basta somar o medo à ilusão de
amplo acesso oferecida pelos smartphones e pronto:
temos alun_s que sentem que explorar o mundo pela
tela do celular é a única forma de fazê-lo.
O desejo de realizar a primeira edição da
Efêmera em 2018 nasceu da soma entre nossas
vivências e a escuta d_s estudantes. Ana Cláudia
tem uma prática constante como artista visual,
especialmente no campo da performance e em suas
reverberações por outras mídias, ao passo que Raphael
trabalha nos campos da curadoria e da escrita. A partir
desses eixos, concluímos que seria interessante criar
uma proposta em que _s alun_s fossem protagonistas,
em vez de propormos, por exemplo, uma oficina que
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abordasse uma linguagem específica, na qual teríamos
o papel de “ensinar” algo. Pensamos em uma iniciativa
que pudesse propiciar a_s estudantes uma atuação
independente, guiada por seus próprios desejos e
estratégias de criações coletivas. Optamos, assim, por
uma ocupação a ser realizada nos diversos espaços
da escola, uma intervenção de caráter efêmero, como
grande parte da produção contemporânea em arte –
daí nossa opção pelo nome do projeto e por sua breve
extensão temporal: uma semana.
Da nossa parte, apenas um pedido foi feito: que
a participação d_s artistas se desse tanto por chamada
aberta quanto por convites feitos pel_s estudantes. Em
certa medida – mesmo que nunca tenhamos usado
o termo de forma explícita –, o projeto se deu como
um laboratório de curadoria que se constituiu como
lugar de pesquisa e experimentação, onde _s alun_s
puderam escrever sobre os trabalhos apresentados,
definir a programação de acordo com a circulação nos
espaços da escola, ampliar a visão crítica a respeito
das obras e suas interlocuções com questões atuais,
bem como vivenciar algumas das etapas da produção
de uma exposição de arte: contato com artistas,
montagem, conservação e manutenção durante a
exibição, registros e desmontagem.
A primeira edição contou com a colaboração
de quatro alunas, Ana Carolina Dutra, Jennifer
Christiny, Mariana Novaes e Vitória Morete, que foram
responsáveis por pensar os termos do primeiro edital
do evento, a necessidade ou não de algum tópico
que pudesse nortear as inscrições das propostas, a
comunicação com artistas e a concepção de uma
identidade visual. Os trabalhos foram iniciados no
mês de junho, e o evento aconteceu entre 26 e 30 de
novembro de 2018.
As alunas julgaram importante que o evento
tivesse um tema. Um dia, em uma de nossas reuniões
semanais, elas desabafaram sobre o cansaço que
sentiam em uma instituição escolar como o Colégio
Pedro ii, cujas aulas ocorrem de segunda a sábado.
Dessa vivência surgiu o tema Fuja enquanto há tempo,
orientador da primeira edição do evento e divulgado
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no edital por meio de um pequeno texto explicativo.(1)
Artistas foram então convidad_s a realizar trabalhos
preexistentes ou especialmente pensados para a
Efêmera, proposições que pudessem abordar a ideia de
uma “corrida contra o tempo” percebida pelas alunas
em suas rotinas, junto a um iminente desejo de fuga.
Trabalhos de várias linguagens foram
mostrados: videoarte, arte sonora, instalação,
fotografia e performance.(2) Chamou-nos a atenção,
primeiramente, o perfil d_s artistas que se inscreveram:
abaixo dos 30 anos, quase em sua totalidade
vinculad_s às graduações em artes visuais da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (uerj) e da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (ufrj). Efêmera,
portanto, acabou se configurando como um espaço
de experimentação para uma geração de artistas em
formação universitária, que enxergaram a perspectiva
de atuar em um ambiente escolar como um exercício
de nostalgia. Outro dado constante foi a forma como
vários trabalhos foram adaptados para situações
específicas do colégio. A performance de Nelson
Almeida – artista negro que apagou o chão da entrada
do campus com borrachas escolares – causou muito
impacto nos servidores da instituição e rendeu dias de
discussões. E a videoinstalação de Gabriel Fampa, com
a contagem regressiva do recreio projetada em grande
2 Desta edição,
participaram: Ana dimensão na entrada da escola, gerou dias de coros de
Hortides, Camila
alun_s contando aqueles números.
Felícitas, Gabriel
A segunda edição, realizada em 2019, contou
Fampa, Lucas
Alberto, Mariana
com um grupo maior e mais diverso de bolsistas de
Paraizo, Mônica
diferentes anos do ensino médio, dos cursos técnico
Coster e Nelson
e regular: Beatriz Peixoto, Maria Eduarda Piva, Lucas
Almeida.
Gabriel, Gabriella Santos e Glauber Martins (que atuou
pontualmente na semana do evento). Uma mudança
proposta por el_s nos pareceu importante: a decisão
de pensar o evento sem um norteador prévio para que,
somente a partir do debate a respeito dos trabalhos
inscritos, se pudesse refletir sobre a necessidade de um
tema.
A divulgação do edital, assim como no ano
anterior, aconteceu por meio das redes sociais e
também por um cartaz que foi elaborado pel_s alun_s

1

“O conceito
discutido nessa
edição do
evento – definido
pelas alunas
organizadoras –
girará em torno
da frase “Fuja
enquanto há
tempo”. Até que
ponto fugir de
um problema não
é uma maneira
de lidar com o
ele? Como lidar
com o excesso de
informações com
o qual vivemos
na contemporaneidade? Ainda
teríamos tempo
para a fuga?
Seria fugir uma
atitude vista
como covarde?
Se fugimos, para
onde vamos?
Obras que pensem
e alarguem as
diversas conexões
poéticas possíveis
a partir desse
ponto de vista são
bem-vindas.”
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3 Bia Gonçalves,
Darks Miranda,
Fernanda Lima,
Gabriel Caetano,
Hugo Houayek,
Julia Arbex, Lucas
Vidotti, Mariana
Novaes, Mariana
Rocha, Matheus
Murucci, Priscila
Azevedo, Renan
Marcondes, Renan
Henrique e Thiago
Saraiva foram
selecionados
via edital.
Hildebranda,
Mulambö e Tiago
Sant’Ana foram
convidad_s pel_s
alun_s. Importante
frisar que Lucas
Vidotti e Mariana
Novaes eram
alun_s do Colégio
Pedro ii na época
do evento, e assim
percebemos
que _s própri_s
estudantes
passaram a se
inscrever, algo que
nos surpreendeu
e ampliou os
horizontes futuros
do projeto.

e afixado no Instituto de Artes da uerj, na Escola de
Artes Visuais do Parque Lage e em outros espaços. As
inscrições foram feitas por e-mail, com o envio de uma
proposta e portfólio d_s artistas. Simultaneamente, _s
alun_s foram incentivad_s a buscar na internet e em
suas visitas a exposições outros nomes que pudessem
compor o projeto. Foi interessante notar como uma
das alunas, Beatriz Peixoto, se interessou não apenas
por uma série de artistas negr_s que ela havia visto
em exposições no Museu de Arte do Rio – Maxwell
Alexandre, Mulambö e Rosana Paulino – como também
por Hildebranda, que conheceu pela internet. Na
edição, contamos com a participação de Hildebranda e
Mulambö, e também convidamos Tiago Sant’Ana.
Ao final do período de inscrições, a equipe de
alun_s se dedicou à leitura dos portfólios e realizou
um debate, tendo em vista o espaço do colégio, a
duração do evento, a disponibilidade d_s artistas e,
essencialmente, suas preferências. Acreditamos que
Efêmera se configurou como um espaço de reflexões
críticas sobre arte contemporânea – algo que nos parece
tão rarefeito no cenário artístico recente do país. Mesmo
tão jovens, _s alun_s têm suas referências e capacidades
de argumentação quanto a certas presenças e ausências
na mostra – um dos aspectos mais ricos da experiência.
Dezessete artistas participaram dessa edição
do evento,(3) que durou um dia a mais do que a edição
anterior e se firmou na programação da escola no mês
de novembro. As ações artísticas foram realizadas
durante o recreio: desde uma intervenção elaborada
com centenas de incensos, proposta por Julia Arbex
para pensar as queimadas na Amazônia (que causou
reações impressionantes) até trabalhos de pintura
no campo ampliado (Hugo Houayek) e performance
(Darks Miranda). Recebemos a visita de alun_s do
Colégio Estadual Matemático Joaquim Gomes de
Sousa – Intercultural Brasil-China, de Niterói, junto
com a professora-artista Mariana Rocha, cujo trabalho
apresentado foi elaborado em parceria com _s própri_s
alun_s. Contamos ainda com a realização de um
mural de Mulambö, intervenção que passou a figurar
permanentemente no espaço do colégio.
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Enquanto professor_s, aprendemos que o
ato de acompanhar uma exposição organizada pel_s
alun_s se configurou como uma oportunidade única
de enxergar a “arte contemporânea” de forma mais
factível. Não são necessários os cubos brancos,
tampouco a noção asséptica de arte, mas sim o desejo
de compartilhar ações, imagens e efemeridades com
o público. Assim, o projeto se transformou, sem que
percebêssemos, em um espaço de criação, fruição
e reflexão a respeito da produção de arte hoje,
configurando-se como um gesto político ao optarmos
por realizá-lo em um contexto visto como não
hegemônico na elitista geopolítica carioca.
Efêmera é mais do que uma semana – e isso é
apenas o começo.
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Ana Cláudia Menezes é artista visual,

arteterapeuta e professora de artes
do Colégio Pedro ii. Mestre em
artes pela uff e graduada em artes
visuais pela eba/ufrj. Atualmente
cria a partir da heterobiografia –
processo de escuta e ressignificação
de memórias pessoais e/ou coletivas,
reunidas em um inventário poético.
> anaklaus.com
Raphael Fonseca pesquisa

intersecções entre as áreas de
curadoria, história da arte, crítica e
educação. É professor do Colégio
Pedro ii, curador do mac Niterói
e doutor em crítica e história da
arte pela uerj. Ao lado de Renée
Akitelek Mboya, é curador da
22ª edição da Bienal de Arte
Contemporânea Sesc_Videobrasil.
> raphaelfonseca.com
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Quando o
funk educa:
elaboração
de narrativas
afro-diaspóricas
para a educação
Ingra Maciel

230-231

1 Pires, 2020.
2 Segundo Silvio
Almeida (2020),
“o colonialismo
não está restrito
ao que vimos
especialmente no
século xix, com a
invasão de África,
América Latina,
Ásia e Oceania. As
práticas coloniais
se tornaram
tecnologias de
poder que são
aplicadas dentro
dos países em
geral contra
suas populações,
tratadas como
eram tratados
os habitantes
das colônias. O
colonialismo
é uma prática
política e também
um projeto de
constituição
subjetiva”.
3 Fanon, 2008.

Como tornar os atravessamentos
externos dos educandos nossas
práticas escolares? Este ensaio
surge do incômodo causado
pela ausência do ensino de
história e cultura afro-brasileiras
nos espaços de educação
formal e não formal, embora
exista uma legislação que
deveria garantir esse processo
nos âmbitos formais. Pensar
perspectivas que rompam
com a tragédia colonial,(1)
marcada pelo colonialismo(2)
e pela escravidão no Brasil,
é uma das formas de resistir
aos rastros do racismo que
incidem sobre a população
negra e, consequentemente,
nas suas juventudes que se
encontram fora ou dentro
dos espaços educativos.
Essa é uma das possibilidades
de romper
com a zona do não-ser sobre
a qual discorre Fanon.(3)
O psiquiatra martinicano
se refere à percepção de
desumanização física,
intelectual e cultural operada
contra a população negra,

4 Silva, 2013.

5 Borges, 2007.

6 Maciel, 2020.
7 Pereira, 2017.

8 Gomes, 2017.

um processo no qual os grupos localizados no topo
da pirâmide social e hierárquica – homens brancos,
cis, héteros, de alto poder aquisitivo – reagem ao
tratar pessoas negras enquanto seres não humanos.
O conceito, que o autor chama de “zona do não-ser”,
define a separação social entre aqueles considerados
humanos e aqueles tidos como não humanos, que vale
no nível social, racial e de gênero.
Partindo dessa perspectiva de Fanon, fica o
convite a todos/as educadores/as para pensar e
tratar o funk como qualquer outro gênero musical.
Analisar esse movimento como um dispositivo
educacional que dialogue com o ensino das
juventudes racializadas que formam a base
da pirâmide social é parte da construção que
defendemos entre a academia e os espaços de
formação a partir do conceito de pretagogia.(4)
As relações sociais que influenciam o povo
brasileiro por vezes marginalizam grupos e, assim, os
instrumentos culturais, musicais e religiosos atrelados
às identidades dessas populações. Esse processo
de aversão às culturas não hegemônicas não é um
fenômeno exclusivo da diáspora brasileira, mas
perpassa as diversas diásporas africanas.(5) Dessa
forma, é possível questionar como a relação entre o
funk e a educação pode contribuir para a elaboração e
construção de um ensino antirracista que rompa com a
linha do não-ser.(6)
O embate histórico travado pelos movimentos
negros na conquista da lei 10.639/03,(7) que direciona
os currículos escolares para o ensino da história e
cultura afro-brasileiras, merece atenção especial
enquanto símbolo da luta por ações afirmativas para
a população negra no Brasil. Tomar esse processo
como uma das medidas de rompimento com a
colonialidade é um exercício de aprendizado com os
diversos movimentos construtores dos saberes não
hegemônicos que subvertem as teorias supremacistas
no campo da educação e buscam descolonizar os
currículos tradicionais de ensino a partir de uma
educação de ausências e emergências.(8) Contudo,
é dever de todo educador pensar o ensino
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9 Vertente ou
subgênero, pois
o funk é um
gênero musical
brasileiro nascido
dos processos de
hibridismo que se
dão no atlântico
negro e unem as
diásporas e suas
culturas. O funk
brasileiro perpassa
pelos seguintes
subgêneros: melo,
funk consciente,
funk putaria,
proibidão, melody,
funk, entre outros.
E cada um marca
um período na
história da música
brasileira.
10 Chimamanda
Adichie (2009),
narrando o
“perigo da história
única”, pontua a
importância do
conhecimento de
diversas fontes
na compreensão
histórica de um
assunto, nos
fazendo pensar no
quão perigoso é
ter acesso apenas
a narrativas
hegemonizadas.
11 Lélia Gonzalez
(1988) usa o
conceito de
“amefricanidade”
para falar sobre
a ancestralidade
ameríndia e
africana, apagadas
durante o processo
de colonização,
propondo um
resgate dessas
identidades e
narrativas.

afro-brasileiro nas múltiplas disciplinas que
compõem os currículos tradicionais e não formais.
Nesses termos, é importante pontuar um
aspecto fundante na estruturação de nossa análise:
como as legislações auxiliam na consilidação de novas
estratégias e metodologias que, de fato, incluam a
população negra no fortalecimento das relações e
identidades étnicos-raciais? Apenas uma educação que
dialogue com as diversidades pode ser considerada
um local central na criação de narrativas que tirem os
grupos subalternizados de seu lugar de subalternização
social. Parece não haver outro caminho possível para a
construção de uma educação plural e equânime.
Assim, nos deparamos com novas questões:
como dialogar com alunos que não se enxergam
na educação que está dada? Como fazer com que
se sintam parte de uma construção histórica que
narra a história de seu povo a partir do escravismo
moderno que perpetuou por cerca de quatrocentos
anos, apagando a história e a cultura das populações
africanas e, mais tarde, a história dos negros nascidos
no Brasil?
Diante dessas pontuações, compreende-se que
uma sociedade majoritariamente negra e/ou não branca
precisa estar a par da importância cultural e histórica
da formação dos seus antepassados na constituição
da diáspora brasileira. Daí a importância de estudar as
vertentes(9) do funk nos espaços educacionais, pois
isso significa buscar na coletividade a compreensão de
um movimento que diz respeito a uma cultura política,
que narra em sua construção a vivência e a realidade
histórica de uma cultura tão viva, embora fortemente
atravessada pela criminalização.
Nessa perspectiva de que memória é cultura,
se faz necessário transpor a história única(10) e
sistematizar outras possibilidades de ensinar história
ou qualquer outra disciplina que figure nos currículos
tradicionais. Agir de forma a normalizar os debates
estruturais que historicamente silenciam as culturas e
a história amefricana(11) ou que não buscam romper
com a zona do não-ser é indispensável na construção de
uma perspectiva crítica e antirracista entre educadores
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e alunos. Assim, ao aproximar os educandos de
personagens que não estão nos livros didáticos
tradicionais, colaboramos para o fortalecimento da
memória e da identidade de um ensino plural e contrário
ao apagamento de grupos politicamente minoritários,
refutando o domínio do saber enquanto um poder
supostamente restrito a uma elite branca, colonial e
endinheirada. Em contrapartida, assumimos o valor dos
nossos saberes amefricanos, que, à luz da ciência branca,
um dia foram tão subjugados quanto nós. Propomos,
então, um ensino que dialogue com o funk e resgate o
apanhado de contribuições de uma cultura dinâmica e
vivenciada sobretudo pelas juventudes negras.
O ensino que inclui o funk permite a
construção e o aprendizado de novas epistemologias
no intuito de romper com a colonialidade do
12 Por “colonialidade saber(12) a partir da formação e da compreensão
do saber”
da cultura popular, alicerçadas nos conhecimentos
compreende-se
a formação das
de grupos historicamente subalternizados. Essa
relações préabertura pedagógica para o funk também permite
estabelecidas entre
o enfrentamento dos saberes canonizados a partir
países europeus
com os países
de um reconhecimento de outros estudos que não
colonizados na
apenas aqueles hierarquizados e legitimados por uma
construção e
manutenção do
hegemonia colonial branca.
poder exercido
Nesse sentido, mc Rodson, morador de uma
pelos saberes
colonialistas sobre das maiores favelas do Rio de Janeiro, diz nos versos
os colonizados.
da canção “Favela é lugar de paz”:
Ver: Quijano, 2005.

13

mc

E dá licença, autoridade, nós merece a igualdade
toda essa falsidade me mata!
e na tv só tem maldade
falam das comunidades, pois bandido de verdade
rouba de terno e gravata(13)

Rodson, 2016.

Já mc Rhamon e mc Lipi, de Osasco e da Zona
Leste de São Paulo, cantam:

Que saudade do tempo da antiga
de ver os menor no campão
jogando uma bola, soltando uns pipa
bolinha de gude, pião
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E me bate mó reflexão
eu vejo os menorzin à toa
trampando na boca, mochila nas costas
dando desgosto pra sua coroa
E é triste a realidade
de como o mundão tá mudado
e aquele que sonhava em ser jogador
Tá tirando sete de ponta trancado

14

Eu te falo, menor, dá um breck
coloca na sua cabeça
usa a mente pro bem
que você vai além
porque o crime não compensa(14)

Rhamon & mc
Lipi, 2020.

mc

15 Mbembe, 2016.

16 Rio de Janeiro,
2009.

As descrições de mc Rodson ajudam no
desenvolvimento do saber pedagógico. O verso “nós
merece a igualdade” aponta para o longo processo
de negação de direitos e saberes que as populações
periféricas vivenciam em diversas outras partes do país.
Falar dessas desigualdades é expor as feridas abertas
do Brasil. Por outro lado, mc Lipi e Rhamon tratam da
problemática enfrentada por muitos jovens periféricos
pela falta de acesso aos direitos básicos que, com base
em uma necropolítica,(15) são negados pelo poder
público. Em razão disso, historicizar o funk é falar sobre
direito à cidade, direito ao território e articulação local,
aspectos negados aos seus protagonistas.
Há trinta anos o funk nacional vem erguendo
barreiras simbólicas contra qualquer grupo supremacista
que tente impedir a existência de uma cultura que há
muito tempo registra as realidades de espaços cuja
subalternização social é definida por aqueles que fazem
parte da zona do ser. Prova dessa resistência é a lei
5.543/09, do Rio de Janeiro, que reconhece o funk como
um movimento artístico e cultural que deve ser livre de
qualquer impedimento preconceituoso: “Fica proibido
qualquer tipo de discriminação ou preconceito, seja de
natureza social, racial, cultural ou administrativa contra o
movimento funk ou seus integrantes”.(16)
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É necessário que a luta por direito a não
criminalização do funk esteja presente em diversos
espaços de atuação. E por que não na escola, nos
museus e nas galerias de arte de todo o país? Falar de
funk é pautar a cultura, dialogar as vivências das favelas
e periferias e legitimar as práticas artísticas e culturais
da população preta, pobre e periférica, algo que não
pode ser negligenciado. Nesse contexto, relacionar a
educação ao elemento sociocultural funk é lutar pelo
direito a políticas públicas e pelo reconhecimento do
gênero. No entanto, se faz necessária a execução fática
de propostas pedagógicas de ensino de história do funk,
no intuito de aproximar os alunos de saberes e práticas
cotidianas que dialoguem com a realidade e rompam
com o racismo estrutural. Também é fundamental para
o processo de aprendizagem que o funk seja respeitado
como símbolo cultural, e não enquanto subcultura,
como outrora o samba, o jazz e outras expressões
artísticas e culturais pensadas e construídas pela
população negra já foram tratadas.
O processo de apagamento e rejeição do funk
não se dá apenas em relação ao gênero, mas incide na
cultura negra de modo geral, desprezada por muitos
professores que empregam discursos forjados no senso
comum para proferir e manter o racismo estrutural.
Assim, acreditamos que a juventude pode colaborar
para o rompimento do silenciamento não só nos
espaços de educação, mas na construção e legitimação
de uma sociedade não racista.
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Manifesto
coletivA
ocupação

238-239

Pessoal! Jogral!
Nós,
organizadas de forma autônoma horizontal
e democrática estamos aqui hoje!
Agora!
Estamos vivos seguimos lutando
A gente vai ocupar tudo!
Vai ocupar as ruas,
ocupar as escolas,
ocupar as universidades, ocupar os teatros
A gente vai ocupar o mundo!

A coletivA ocupação somos nós.
É sobre tudo aquilo que ousa ser, estar e
fazer:
Performers
CriadorAs
SeguidorAs
ApoiadorAs
MestrAs
PÚBLICO
ColaboradorAs
FazedorAs,
Gente.
tudo coletivA
pulsão, insurgência e potência de vida

Estamos juntes no teatro, na luta e no tempo.
Agora mais do que nunca.
Vamos convergir.
Ocupar o tempo.
Atravessar o presente, desejar o futuro, revisitar o passado.
Atravessar o passado, desejar o presente e revisitar o
futuro.
Atravessar o futuro, desejar o passado
e revisitar o presente.
Não cabemos no conceito de família, porque múltiplas formas de afeto são o
que compõem a coletivA.
Nosso encontro é sobre viver
sonhos, alçando voo na maior altura.
Nossa cena-sexo deita no amor,
Nosso levante se estrutura na cura.
A realidade é dura demais e ainda assim fazemos dela argila, moldando
caminhos.				
ReTomando de assalto nossas vidas.
Frente, grupo, parceria, muito mais que companhia.
Encontro permanente.
Bailão da bruxaria.
		
A rebelião cria multidão – experiência
– encontro – oficina – troca de mundos – língua – afeto –
dança – canto – atravessamento – fogo – paixão – rede
de apoio – escuta – toque – arrepio.
A língua portuguesa não dá conta de descrever coletivA.
A revolução anarquista nunca foi tão bem dançada.		
Grito pretA, berro queer. Poesia de luta falada.
A depressão ocidental não tem força para conter
EXISTÊNCIA RADICAL. Fomos, somos, seremos chama
roZa pra queimar o velho mundo.
		
Raio feminino ancestral que quebra o
sistema central.
Diretamente do universo que cospe fogo pelo cu,
fugimos do velho livro “A história das histórias” para criar
a nossa própria.
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A colonização não vai mais determinar a narrativa dos
nossos corpos.
Estamos juntes.
Ainda somos multidão.
A rebelião cria corpo novo
e coletivA
corpo aberto
corpo livre
corpo pessoa
corpo coletivA!
Agora temos
outra cor
outro cabelo
outra beleza!
Viver e existir
E o que vem depois?
A coletivA ocupação ultrapassa a ideia de resistir.
Nos deslocamos no mundo a partir do desejo de existir
artisticamente.
Somos corpas dissidentes – marginais e
queremos festa – guerra – cura – fôlego.
Nossa arte ultrapassa o palco e a sala de ensaio,
produzimos pensamento,
criamos territórios,
subvertemos a intelectualidade e poesia.		 A persistência
está por trás de tudo o que fazemos. Porque somos dissidentes.
Dominamos nossa história, nossos propósitos.
Construímos nossos territórios.
Imaginamos toda a
extensão do futuro através dos nossos sonhos.		
Somos
elo e materialização de sonhos atualizados de nossos ancestrais.
Quando a arte transborda aqui dentro de nossos corpos.
Contra – atacamos.
Com sucesso.
Para nós desobediência civil é obedecer as raízes
Nosso aprendizado se dá na prática, na experiência, palavra e na escuta.
Aqui – Agora
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deslocamento – mobilidade – trajetória –
construção da história – acessar lugares esquecidos –
troca de olhares – perspectivas – sobrevivência – criação
de pontes – casas – silêncios – investigação – aprender a
ouvir – todo mundo tem uma bomba guardada dentro de
si – memórias – acima do medo coragem – tônus – pulsão
– corpos compreendendo seu próprio espaço – respiro –
presença – cuidado – transfiguração do corpo – dentro
– teatro – magia – horizontalidade – portal

qual a sua história?

como você quer contar?

de onde nasce o desejo?
		 criar?

o que uma rebelião é capaz de

imaginar é realizar
			 autonomia
auto – representação
		

auto – legitimação

não basta estar, precisamos abrir um espaço profundo.
precisamos dominar para não sermos dominados.
		
nós não fomos os mesmos
nós não somos os mesmos
nós não seremos os mesmos
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Agora é a hora. Dar o passo.
Confrontar os poderes!
Arriscar o corpo. O
frio na barriga.
Pular o muro.
Retomar a terra.
Tudo conspira para a obediência
Pois eles temem a revolta!
A revolta latente!
Rebelião permanente!
Confiança gerada!
Decisão tomada!
Habitar novas, nossas
vias, vielas, caminhos.
Sabotar as velhas estruturas,
ir pra rua!

A coletivA ocupação é um encontro de
corpAs de artistas jovens, originárias da
cidade de São Paulo, que desenvolvem um
trabalho com teatro, performance, dança,
arte-educação e política.
As artistas da coletivA se encontraram
no movimento secundarista autônomo de
São Paulo, com ênfase no período de 2015
e 2016, quando foram ocupadas mais de
quatrocentas escolas por toda a cidade.
A partir disso, a luta secundarista seguiu
por vários espaços, ganhando diferentes
formas de expressão e movimento – o
teatro foi uma delas. Partindo do desejo
de experimentar o que é pensar através do
corpo, forma-se a coletivA ocupação.
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Em 2016, o grupo passa a ocupar a Casa do
Povo, desenvolvendo uma prática semanal
de teatro, dança e performance com a
diretora Martha Kiss Perrone, e lá cria e
apresenta a sua primeira performance, Só
me convidem para uma revolução onde eu
possa dançar, para o encontro Performando

Oposições. Em 2017, o grupo compõe
as atividades pedagógicas da Mostra
Internacional de Teatro de São Paulo (mitsp)
com a intervenção Atos de Resistência ii. Em
2018, após um ano de criação colaborativa,
estreia seu primeiro espetáculo, Quando
Quebra Queima, que já circulou pelos
principais festivais de teatro do Brasil e
conta com uma trajetória internacional,
passando pelo Festival Transform (Leeds),
Contact Theater (Manchester) e Festival
mexe (Porto). Em 2020, o espetáculo
fez parte do Festival Panorama (Paris) e
realizou uma temporada de duas semanas
no Battersea Arts Centre (Londres), onde
recebeu o prêmio de melhor direção pelo
The Stage Debut Awards.
A coletivA segue com o projeto Quando
Quebra Queima: circulação – contemplado
pelo Prêmio Zé Renato da Secretaria
Municipal de Cultura de São Paulo – em
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escolas públicas, fábricas de cultura e
centros culturais da cidade, promovendo o
encontro entre estudantes e a arte por meio
do teatro e de oficinas e provocando no
espaço escolar novas formas de ocupação
artística a partir do tema educação e do dia
a dia dos estudantes nas salas de aula.
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Pintando a
universidade
com
jenipapo e urucum

Ariabo Kezo

246-247

Qual é a verdadeira história
do Brasil? Qual é a verdadeira
identidade do país?
A partir dessas duas
indagações, vamos entrar em
um assunto que é digno de ser
discutido e pensado em diversos
ambientes, inclusive nas
universidades. E como o título
sugere, falaremos aqui sobre a
presença indígena e os efeitos
que essa presença tem surtido
nos espaços acadêmicos.
Por muito tempo o não
indígena fala sobre e no lugar
de nós, indígenas, a partir de
sua perspectiva calcada no
senso comum. E isso desde
os princípios da colonização,
do ponto de vista histórico e
literário, tendo recentemente
incluído o olhar antropológico
e científico. Dessa forma,
moldou-se no âmago da história
convencional uma imagem
sobre os povos originários que
elimina a pluralidade de etnias
e identidades, numa tentativa
de colocar embaixo dos panos
fatos concatenados a várias
espécies de violências, como

1

brasil, 2004;
brasil, 2012.

2 Inep, 2019.

escravização, massacres e genocídios, engendrando
na opinião pública uma narrativa que nos coloca como
invasores e sub-humanos para reforçar a famigerada
história de que o Brasil foi descoberto. E tudo isso é
feito com a intenção de ocultar o óbvio: nós somos os
primeiros desta terra e, logo, seus verdadeiros herdeiros.
Contra tudo aquilo oriundo do discurso do
outro que nos diminui, queremos responder e narrar
a nossa versão da história, dizer quem somos de
fato, postulando nosso protagonismo de fala, de
lugar, de representatividade, seja no âmbito político,
jurídico, da saúde e principalmente na educação,
que envolve pesquisas, todo tipo de produção
científica e a construção de uma estrutura curricular
que corresponda à característica democrática e de
representação que o país possui.
Nosso movimento para combater toda essa
projeção negativa tem sido constante e acontece
em variadas formas, tempos e lugares – físicos e
simbólicos. Um desses espaços, onde a participação
indígena está cada vez mais adquirindo forma, é a
universidade, pública ou privada, sobretudo por meio
das leis 3627/2004 e 12.711/2012.(1)
Durante séculos o ensino superior tem sido um
dos lugares simbólicos mais privilegiados do Brasil. O
mundo embute um valor tão alto nesse grau de ensino
que acaba criando a impressão de que só se pode ser
alguém, efetivamente, após ter adquirido um título,
ou que só é possível ascender socialmente quando
somos diplomados e passamos pelo crivo desse lugar
de formação escolar. A questão é que esse âmbito
foi sendo construído à revelia dos povos indígenas. E
como a voz, nesse aspecto, se torna mais reconhecida
por conta dessa valoração embutida, os números
de indígenas nas universidades só têm aumentado.
Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep),(2) de 2010 a 2018,
57.706 indígenas se matricularam no ensino superior,
enquanto antes de 2010 tivemos 7.256 matriculados.
Quando os movimentos indígenas passam a
pleitear o lugar para os seus nas universidades através
de políticas de ações afirmativas, é justamente para
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exercer o direito à mesma educação que determinadas
camadas da sociedade sempre exerceram e
sobretudo para responder a uma demanda coletiva
de cada povo em profissionalizar seus membros
para que desempenhem funções em prol das lutas
e reivindicações dessas comunidades. Entre outras,
as áreas mais comumente acessadas são: saúde
(medicina, enfermagem, psicologia e nutrição), direito,
administração e meio ambiente (agronomia, engenharia
florestal e engenharia ambiental). Os objetivos são
ocupar, defender e promover esses setores também
através da educação escolar indígena, através da qual,
muitas vezes, emerge o contingente que ocupa as
vagas nas universidades.
A Universidade de Brasília (unb) foi uma das
primeiras universidades federais a adotar o regime
de cotas para indígenas em dezessete cursos, sendo
seguida pela Universidade Federal do Mato Grosso
(ufmt), pela Universidade Federal de Minas Gerais
(ufmg) e pela Universidade Federal do Paraná (ufpr),
entre outras, que passaram a receber indígenas em
determinadas áreas. Em 2007, a Universidade Federal
de São Carlos (ufscar) quebra com esse paradigma,
aprovando uma política de reserva de vagas para
acolher pelo menos um indígena oriundo de qualquer
lugar do Brasil em cada um dos seus cursos de
graduação por meio de um vestibular específico.(3)
À medida que indígenas ingressam nas
universidades, surgem novas demandas que não têm
mais a ver somente com políticas de acesso, mas
com políticas de permanência. Através da presença
indígena cada vez mais forte, abre-se uma fissura no
modo de pensar e de se movimentar academicamente,
rompendo com um certo comodismo pedagógico. A
política de ações afirmativas deixa de ser entendida
como uma simples política de inclusão e de
compensação, passando a ser também afirmação
étnica, emancipação epistemológica e territorialização.
Dentro da perspectiva relacionada à pluralidade
de povos apresentada anteriormente, o protagonismo
indígena na história do Brasil e suas identidades
reverberam na academia. É justamente pela presença
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em um espaço que foi construído a partir de um olhar
eurocêntrico – em que a ciência e o conhecimento
muitas vezes não são representativos, não respeitam
nem agregam a diversidade – que se cria a necessidade
de uma pessoa como eu, pertencente a um povo
indígena, me posicionar como balatiponé, enquanto
outras pessoas se posicionam como xavante, terena,
tukano, pankararu, pataxó, manxineri, reforçando nossas
identidades e o fato de que todos nós podemos carregar
uma bagagem de conhecimentos já formados em
nossos respectivos povos. Assim, o espaço acadêmico
precisa reconhecer que, além de formar, também
está sendo formado toda vez que um povo indígena
é representado por um de seus membros através de
pesquisas ou debates sobre modelos de conhecimento
produzidos a partir de sua cosmovisão, quando pintam a
face da universidade com jenipapo e urucum.
Na ufscar, o movimento estudantil se
constituiu como um espaço de discussão e acolhimento
para os estudantes indígenas. Como maneira de
esboçar e qualificar a pauta sobre a permanência e as
diversas realidades que se apresentavam a partir das
etnias, observando seus desafios e êxitos, foi pensado
o Encontro Nacional de Estudantes Indígenas (enei), um
congresso organizado por nós e sediado pela ufscar
no campus de São Carlos, em 2013, que se tornou
itinerante nas universidades do país e já está em sua
sétima edição. Na ocasião, reivindicamos e conquistamos
um espaço físico dentro do campus, que comportava o
maior número de estudantes indígenas. Assim, a sala 9
do prédio de Aulas Teóricas 1 passou a ser conhecida
como o Centro de Culturas Indígenas (cci).
Esse centro promove vários diálogos com
a administração da universidade, produz debates e
organiza eventos importantes, como a segunda edição
do sbpc Indígena, parte da 67ª Reunião Anual da
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (sbpc),
além da Semana dos Povos Indígenas na ufscar, que
acontece anualmente. Com o movimento estudantil,
o vestibular indígena que acontecia somente no
campus de São Carlos foi descentralizado para as cinco
regiões do país, embora atualmente aconteça apenas
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ibge,

2010.

em quatro, não se estendendo para a região Centro-Oeste. Entre outras ações, o Brasil foi representado
por dois estudantes indígenas na 14ª sessão do Fórum
Permanente Sobre Questões Indígenas da Organização
das Nações Unidas (onu) em Nova York, realizado em
2015. Os estudantes indígenas da ufscar também
participaram do Programa de Desenvolvimento
Acadêmico Abdias Nascimento, em parceria entre a
ufscar e a Universidade de Córdoba, com o projeto
Estudos indígenas, coordenado pela professora Roseli
Rodrigues de Mello do Departamento de Teorias e
Práticas Pedagógicas.
Por fim, é importante dizer que algumas
manifestações culturais realizadas nas aldeias se
tornam práticas dentro das universidades, como
cantos, danças, pinturas corporais e línguas. Somamos
305 nações originárias e falamos em torno de 274
idiomas nativos somente em nosso país, segundo o
levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (ibge) de 2010.(4) Com base nesses dados,
afirmamos com garantia nossa diversificação étnica e
linguística. Somos a história e a face do Brasil.

Ariabo Kezo, guerreiro da nação indígena

balatiponé, é educador, escritor, ilustrador,
contador de histórias e defensor das causas
indígenas, licenciado em letras e mestrando
em linguística pela ufscar. Lançou diversos
livros, entre eles o infantojuvenil Boloriê:
a origem dos alimentos (leetra/ufscar,
2015), e participou da antologia de
literatura indígena Nós (Companhia das
Letrinhas, 2019).
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O desconforto e a
imaginação:
processos
para estranhar
e conjurar
modos de
saber
Cíntia Guedes

254-255

Recebi com alegria o convite
para escrever sobre práticas

educativas + ensino de arte na
universidade pública para esta

publicação. A princípio, me
pareceu uma oportunidade de
olhar em retrospectiva para
as práticas pedagógicas que
tenho experimentado para
desaprender o mundo,
as quais emergem em processos
de escrita, sonho, rememoração
e leitura ativados por uma
imaginação política e pelo
acesso ao corpo como arquivo
da memória diaspórica.
Ao tempo que a escrita
foi tomando forma, não pude
deixar de contornar o modo
como essas práticas tensionam
a disposição geopolítica
dos corpos nos espaços de
aprendizagem, nas instituições
e espaços de arte ou na sala de
aula universitária. É preciso
cooperar com o trabalho de
re/des/fazer os gestos e as
relações pelas quais cada
pessoa consegue ou não
performar para si espaços de
enunciação e escuta.

Nesse sentido, toda sala de aula, dentro e fora do
campo de conhecimento que compreendemos como
pertencente à arte, carrega em si a possibilidade
de acionar um fazer artístico, de recoreografar os
encontros, construindo pontes, túneis e barricadas
como passagens sensíveis e espirituais.
O desconforto e a imaginação aparecem aqui
como formas de conhecer. São metodologias intuitivas
de des/aprendizagem que tenho experimentado
na busca por modos outros de estar junto. Para a
desorganização dos espaços de ensino a partir dessas
práticas educativas, é preciso tanto preservar o
transtorno dos modos cisheteropatriarcais e brancos
que sustentam essas estruturas como trabalhar para a
emancipação da imaginação no campo das artes e além.
Nas próximas páginas elaboro brevemente o
desconforto e apresento o resultado de um exercício
de imaginação que pratico em sala. Em vez de
descrever exercícios que elaboro com e para as
turmas, decidi partilhar a escrita de um deles, uma
Carta para um futuro preto, na qual retorno a um dos
espaços universitários no qual me formei para receber
uma dádiva da historiadora Beatriz Nascimento, que
estudou na mesma escola onde cursei o doutorado.
Embora nunca tenha ouvido sobre seu pensamento nas
aulas que frequentei por lá, estou certa de que estive
em sua presença. Com Beatriz, aprendi que mesmo
aquilo que desaparece no mundo é pleno de imagens
e significâncias, que o corpo é o arquivo da memória
transatlântica e que, nas salas de aula e corredores, não
são apenas os encontros materialmente visíveis que
alimentam nosso espírito.
Agosto/2020 – Notas sobre o desconforto.
No segundo dia de aulas remotas do meu
primeiro semestre como professora universitária efetiva
do bacharelado interdisciplinar da ufba, uma estudante
nos disse, com certo constrangimento, mas também
alguma vontade no dizer, que estava desconfortável.
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O debate girava em torno das posições
ontoepistemológicas, logo perceptivas, dos corpos que
partilhavam aquele encontro. O curso trata dos modos
como a racialidade opera com e para um sistema visual
e narrativo hegemônico na produção de imagens. Ela,
uma jovem branca evidentemente comprometida com
a literatura antirracista e atenta à produção artística
negra, ainda assim e talvez justamente por isso, sentiuse desconfortável, e com isso queria também nos dizer
que estava em processo de escuta ativa.
Para muit_s de nós a sala de aula universitária
conjura sonho e teimosia, é a efetiva possibilidade
de transformação das condições materiais da vida.
Contudo, segue sendo, com algumas variações, um
espaço de reposição das coreografias da racialidade.
Arrisco dizer que isso não se resolve apenas com a
fundamental (!) ampliação dos sistemas de entrada
e permanência das corporeidades historicamente
excluídas nesses espaços. O giro epistemológico é
também parte imprescindível, uma vez que habilita
a articulação de um repertório que por muito tempo
esteve velado e oferta a_s estudantes racializad_s,
trans, dissidentes sexuais, entre outras corporeidades
tidas como “outras”, a possibilidade de elaborar sobre/
com os conteúdos de forma autorreferente.
Entretanto, não se trata apenas de erguer, no
lugar da biblioteca colonial, uma biblioteca anticolonial.
O radical “colonialidade” segue posto naquilo que
estrutura o conhecimento como algo a ser acumulado.
Desgrudar disso, como já nos disse Audre Lorde, bell
hooks, Gloria Anzaldúa, Conceição Evaristo e tantas
outras mais velhas, depende da possibilidade de nos
implicar, com nossas próprias vidas, ao conhecimento
que nós, estudantes e professor_s, emanamos.
Por isso o desconforto é uma experiência
constante pela qual prezo nas salas de aula que
habito, pois significa que emergiu naquele espaço algo
que, a priori, não deveria estar ali. Esse processo de
estranhamento, por vezes até mesmo constrangimento,
pode ser elaborado como início de uma fissura
perceptiva que acontece nos melhores encontros
de de/formação. Contudo, não falo do desconforto
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que estende a vulnerabilidade a todos os corpos de
modo generalizado, ou que a compreende sempre e
todas as vezes como possibilidade comum de acesso
a potências de transformação micropolítica – para
ficar nos termos dos estudos das subjetividades
anticapitalísticas brancas.
É preciso atentar que a enunciação do
desconforto pode ser, a um só tempo, uma forma
de implicação e uma tentativa de recentramento da
questão sobre a subjetividade dominante. A fissura
do desconforto só importa se for desorganizadora da
coreografia pré-estabelecida, se for capaz de refazer
a geopolítica dos corpos que compõem a sala de
aula, se tocar os limites de uma trans/deformação
estruturante. Precisa ser um modo de redistribuição
dos re/conhecimentos, das posições de enunciação
e também dos silêncios. Afinal, ativar um espaço de
escuta é tão importante quanto criar condições para a
transformação do modo de ocupação das falas. Sem
a escuta, aquel_s que por muito tempo estiveram
silenciad_s, e que enfim encontram em determinadas
salas de aula o convite a se fazer conhecer, podem
muito facilmente acabar por receber de volta a
vulnerabilidade, que, para corpos racializados,
não agrega potência e é mais um lugar-comum de
alienação subjetiva.
Nos encontros em sala de aula, assim como na
vida, tento responder aos chamados do desconforto
como um modo de estar junt_s em desabamento,
investid_s na relação não conciliadora de um mundo
cindido. Entretanto, nem tudo é sobre dizer, ver ou
fazer, e nem tudo precisa ser dizível ou visível para que
tenha voz, linguagem, imagem...
Junho/2039 – Uma escola com seu
nome, Beatriz.
Ao se colocar de pé diante do palacete,
percebeu que o prédio estava vazio como havia
previsto. Era um dia curto, solstício de inverno. Para
chegar até seu destino, ela pagou pedágio em três
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postos da Guarda, um a cada três quilômetros do
centro até Botafogo, quase Urca, mas a Urca há muito
já tinha subido altos muros bem no limite entre a Escola
e a praia. Não demorou para encontrar o tal buraco na
grade que cercava o campus, passou por ele como se
fosse a entrada principal, e então estava bem no meio
do conjunto de palacetes e jardins que há mais de
vinte anos havia frequentado como estudante. O Rio
de Janeiro se ergueu de forma estranha e agradável
diante dela. Até mesmo o musgo verde que comia
violentamente desde o chão até a metade das paredes
lhe pareceu convidativo, uma imagem ruidosa que
combinava perfeitamente com todas as cores do
entorno. Os marrons de aspecto molhado das cascas
das árvores. O cinza manchado dos paralelepípedos.
Exceto por estar vestida de musgo, a Escola de
Comunicação da ufrj era como se lembrava: um
prédio colonial de janelas largas e pouco capaz de
esconder seus fantasmas.
Tinha chegado na cidade dois dias antes e
demorou nas horas se esforçando para acomodar a
tristeza quando encontrou a cidade impregnada das
guardas de aglomeração. A Guarda atuava na região
metropolitana do Rio de Janeiro já fazia vinte anos, logo
depois do fim da Polícia Militar. Era o braço do governo
central na cidade, planejada para existir exclusivamente
naquele território, como um laboratório do horror. O
fortalecimento da corporação foi um dos frutos mais
amargos e efetivos do Plano de Institucionalização das
Milícias dos anos 20. Em 2035, com a queda do partido
supremacista e o retorno da direita miliciana ao poder,
houve uma “moralização” da Guarda. Orgulhosa por
disciplinar o povo e por receber ordens diretamente do
planalto central, os homens da Guarda se acreditavam
mais inteligentes, sabiam tudo sobre modos eficientes
de matar, e, assim, se diziam melhores do que os
extintos homens da pm, que matavam de qualquer jeito.
Eram todos os mesmos.
Ela estava autorizada a circular na região por no
máximo seis horas, era um bom passe. Achou que ia
conseguir realizar o trabalho, que, embora importante,
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era simples. Passado o turno de validade do passe, eles
viriam à sua procura.
A primeira vez que esteve na Escola foi em
2013. Assentou sua energia ali por seis meses até que
foi aceita no ano seguinte. Depois de ter conseguido os
papéis de passagem que queria, carimbados com os
devidos códigos, nunca mais tinha voltado, e isso foi
em 2018. Só estava lá agora para cumprir a promessa,
o que precisou de duas décadas para acontecer.
Encontrou a Escola mergulhada naquele verde, a
piscina transbordando cimento, e a capela, que nunca
havia sido restaurada do incêndio, agora agarrava todo
tipo de trepadeira. Escondiam juntas uma porta entre
aquele lugar e o tempo preto, e nem de fora nem de
dentro se notava o monte de luz cinza por baixo das
folhas. Mas elas estavam lá, as passagens.
Não foi completamente tomada pela melancolia
do reencontro. Assim como a tristeza, o desconforto
estava bem acomodado dentro dela e não a deixava
esquecer que ali havia aprendido coisas importantes e
ambíguas, coisas que só depois soube como manejar.
De fato, alguém como ela deveria saber desaparecer
em sombras duras, e também depositar porções de
silêncio e segredo em cada palavra dita. Sentiu uma
pequena vertigem e pelo tempo de duas respirações
temeu não conseguir fazer o que precisava. Então, se
aproximou do prédio até poder sentir sua vibração. Algo
que ela conhecia bem havia se transformado. A Escola
já não estava ali, não se podia mais pegar papéis há
alguns anos, e parte do que emanava de lá agora tinha a
qualidade da vibração de uma dessas casas que recebe
gente descalça e serve de abrigo provisório na fuga.
A promessa deles continuava a mesma e
ainda ecoava, antes mesmo de cruzar as portas
conseguia ouvi-la, naquele timbre que perturba ouvidos
fugidios. Contemplou a ruína e se pôs em ausculta.
Havia aprendido a fazer as convocações e já não se
atrapalhava tanto quando encontrava dentro dela
aquele conjunto de boas vigas, colunas, janelas brancas
e resistentes. Aprendeu a não dar escuta quando
as estruturas lhe impregnavam durante a abertura e
insistiam em sussurrar-lhe engodos sobre liberdade.
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Reconhecia de pronto o jeito que as casas grandes têm
de fazer desejar segurança pela afirmação eloquente
e perversa de que, naquele chão, tudo era provisório
e perigoso. Confiava no provisório, e o resto não era
opção. Olhou fixamente para os próprios pés até levar o
pensamento daquilo que já conhecia em direção ao que
precisava conhecer.
Antes mesmo de levantar a cabeça ou abrir
os olhos, avistou Beatriz. De pé, do outro lado do
pátio interno. Usava um vestido branco muito alvo, na
parte de baixo um volume de três saias que rodariam
belamente se ela girasse, mas hoje não era o caso.
Recebeu as imagens ali mesmo. Dois sigilos com
intenção de escuta de entes não humanos e um de
passagem. Desenhou as imagens dos sigilos com
os dedos sem levantar as mãos para olhar. Precisava
decorar no gesto. O encontro do polegar com a palma,
a pinça com o dedo médio, o encontro dos polegares.
Poderia tê-los feito a qualquer tempo antes, mas faltaria
a intenção que acabava de receber. O alimento.
Lembrou da sensação que teve nas primeiras
vezes que esteve naquele lugar e de todas as coisas
que não ousava dizer em voz alta em seus corredores.
Arrudiou o pátio para se pôr diante daquela presença
amada, de quem mais conhecia a voz e as palavras
do que o rosto. Sentiu amor alargado, imenso como a
pele escura delas, que não podia mais ser amputado
ou minguado pelo fracasso de não pertencer à parte
alguma. Despediram-se com um alisar coordenado
das mãos deslizando nos antebraços, até que
se desprenderam pelas pontas dos dedos, que
imediatamente mancharam de amarelo cúrcuma.
Beatriz a deixou sem dizer nenhuma palavra.
Nunca mais a veria, mas estaria com ela todos os dias
dali em diante. Fez o caminho de volta beirando o
Atlântico e não teve problemas. Usou os sigilos.

Cíntia Guedes escreve, pesquisa, edita,

é artista e professora do Instituto de
Humanidades Artes e Ciências Professor
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Milton Santos da ufba. Suas pesquisas
atravessam o campo multidisciplinar
das artes, abordando a produção de
corporeidades e memórias a partir de
perspectivas anticoloniais e afrodiaspóricas.
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Assentar o
impossível, planejar
a fuga: programa
de estudos

Laboratório
de Ficção
Visionária
(Jota Mombaça)

264-265

Pressupostos

As linhas aqui contidas estão
feitas para que a prática as
remodele, reinterprete, recrie.
A desobediência é uma
força de aprendizado primorosa
e os direcionamentos aqui
contidos visam inspirar mais
do que determinar a construção
de um caminho de aprendizado
coletivo. Há aspectos deste
programa de estudos que
respondem a processos criativos,
preocupações éticas e condições
materiais particulares, situadas
pela minha própria posição e
pelos contextos pelos quais me
movo. É necessário, portanto,
engajar-se com a experiência
aqui proposta sabendo, de
antemão, que ela está marcada
pelos limites de sua elaboração
e que pode, portanto, ser
extrapolada a cada ativação, no
encontro com cada contexto.
Assentamento

Este programa de estudos
se assenta no diagnóstico de que

o realismo social e político não oferece ferramentas para
os processos de transformação social que as contínuas
lutas por liberação indígena, preta, dissidente sexual e
desobediente de gênero demandam.
Por conseguinte, este projeto assenta o
exercício de liberar a imaginação do cativeiro de
tal realismo, viabilizando a emergência de práticas,
imagens e narrativas que não se limitam ao domínio
socialmente regulado do “possível”.
Assim, este programa visa ser uma ferramenta
para o assentamento do “impossível” no horizonte
de nossas práticas cotidianas; bem como encorajar
a convivência com o domínio indeterminado,
incontrolável e mais-que-colonizado daquilo que não
conseguimos ainda conceber ou visualizar.
Guias
As tradições feminista e preta na ficção
científica são os pontos de partida bibliográfico e
ético deste estudo, porém a intenção aqui é manter o
universo de referências continuamente aberto. Dessa
forma, os trabalhos de Octavia Butler e Ursula K. Le
Guin, no campo da literatura, e de Sun Ra, no campo da
criação musical e fílmica, operam como disparadores
de uma reflexão que visa, no limite, continuar a
expandir o lastro dessas tradições imaginativas radicais.
Este programa de estudos também se guia por
processos criativos em andamento, bem como por
obras e processos não necessariamente vinculados
ao campo da ficção científica. Cosmologias indígenas,
mitologias não ocidentais, frases soltas, poesia e
todas as outras formas de criação que performam
uma imaginação não limitada ao domínio do realismo
social-político – comprometidas com a continuidade das
lutas por liberação indígena, preta, dissidente sexual e
desobediente de gênero – são guias para a prática aqui
ensejada.
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1ª Rota – Obsessão positiva

1 Butler, 2016.

>

Em círculo, com um grupo de não muito menos
que doze pessoas, nem muito mais que trinta.

>

Exercício de alter-apresentação: funciona como
uma roda de apresentações, sendo que cada
pessoa deve eleger a história de alguém que não
está presente para apresentar como sua.

>

Exercício de leitura cacofônica: todas as pessoas
deverão ler em voz alta o texto-base da sessão,
porém com uma pequena diferença de tempo
entre cada uma, criando assim uma experiência
cacofônica de leitura e escuta.

>

Texto-base: “Obsessão positiva”,(1) de Octavia
Butler.

>

Exercício de criação de um banco de dados: a
partir da leitura do texto-base, cada participante
da atividade deve selecionar fragmentos do texto
para compartilhar com o resto do grupo.

>

Conversa aberta sobre as atividades do dia e o
tema da obsessão positiva.

>

Atividade de casa – registro dos sonhos: cada
participante deve escrever antes da sessão
seguinte o relato de um sonho que teve.
2ª Rota – Enciclopédia do povo de 2070

>

Apresentação dos sonhos: cada participante deve
relatar o sonho que registrou na atividade de
casa.

>

Em grupos, as pessoas devem, então, usar de
vinte a trinta minutos da sessão para ler em
conjunto o texto-base do dia.
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2 Imarisha, 2016.

>

Texto-base: Reescrevendo o futuro: usando
ficção científica para rever a justiça,(2) de
Walidah Imarisha.

>

Exercício de criação de um banco de dados: a
partir do texto-base da sessão.

>

Conversa aberta sobre o texto e o modo como
ele se conecta à experiência das pessoas
presentes.

>

Foco na “Enciclopédia do povo de 2070” (ver
p. 7 do texto-base).

>

A partir da proposição de Imarisha quanto à
criação de uma enciclopédia que sirva para
acomodar verbetes sobre eventos políticos do
presente vistos desde o futuro, será proposto ao
grupo um exercício de criação a ser realizado
individualmente.

>

Atividade de casa – exercício do verbete:
cada pessoa deve eleger um evento político do
presente que lhe afete ou atravesse de algum
modo para, então, escrever sobre ele em um
verbete para a enciclopédia.
3ª Rota – Declarações de independência

3 Dessalines et. al.,
1804.

>

Apresentação dos verbetes – exercício de leitura
cacofônica: todas as pessoas leem os próprios
verbetes ao mesmo tempo.

>

Exercício de leitura em uníssono: desta vez,
todas as pessoas leem o texto-base em uníssono,
buscando criar uma massa sônica harmonizada,
em que todas as vozes confluem na leitura.

>

Texto-base: Declaração de independência do
Haiti (1804).(3)
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>

Exercício de criação em grupo – declarações de
independência: cada grupo deve criar a própria
declaração de independência, inspirada pela
declaração haitiana, mas também pelos eventos e
questões políticas presentes na “Enciclopédia do
povo de 2070”.

>

Rodada de apresentações das criações em grupo.

>

Avaliação coletiva das sessões, conversa aberta
sobre as ideias, sensações e possibilidades que
atravessaram o programa.

Notas adicionais quanto aos
exercícios propostos
[EXERCÍCIO
DE ALTERAPRESENTAÇÃO]

[EXERCÍCIO
DE LEITURA
CACOFÔNICA]

Para realizar este
exercício, cada
participante deve
eleger a história de
alguém que conhece e
não está presente para
contar como se fosse
sua. A intenção aqui
é criar uma situação
em que as pessoas
se apresentam
umas para as outras
com base não na
identidade, mas nas
relações. É também
uma oportunidade
para experimentar a
responsabilidade de
narrar histórias que
não são nossas.
É importante
que todas as
apresentações sejam
realizadas na primeira
pessoa, e a identidade
da pessoa cuja
história é apresentada
não precisa ser
revelada.

Para realizar
este exercício, é
importante ter o
comprometimento
de todo o grupo. É
fundamental que,
depois de iniciar a
leitura, cada pessoa
sustente a prática,
comprometendo-se
com o próprio ritmo.
Caso o texto-base
para o exercício seja
o mesmo para o
grupo inteiro, será
necessário combinar
uma ordem, definir
uma marca no texto e
instaurar um atraso.
Por exemplo: em
sentido anti-horário,
cada pessoa deve
começar a ler quando
ouvir a pessoa à
sua direita lendo a
primeira palavra da
segunda frase do
texto. Nesse caso, a
ordem é o sentido
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anti-horário, a marca
é a primeira palavra
da segunda frase do
texto e o atraso é o
que garante que a
leitura formará uma
cacofonia.
Caso o exercício se dê
com diferentes textos,
basta iniciar todas as
leituras ao mesmo
tempo para alcançar o
efeito cacofônico.
[EXERCÍCIO DE
CRIAÇÃO DE
UM BANCO DE
DADOS]
Para realizar este
exercício, cada
participante deve
selecionar dois ou
três fragmentos
do texto-base para
compartilhar com
o resto do grupo. O
banco de dados é o
que resulta da leitura
coletiva de todos
esses fragmentos.
Em círculo, as
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pessoas devem ler em
voz alta os fragmentos
selecionados. É
importante que,
em vez de seguir
uma ordem prédefinida, as pessoas
estabeleçam um
ritmo. Sempre
que houver um
silêncio, alguém
deve preenchê-lo
com a leitura de um
fragmento; e sempre
que duas pessoas
começarem a ler
ao mesmo tempo,
elas devem decidir
através do olhar ou de
gestos qual das duas
prosseguirá.
É permitido ler mais
de uma vez e mais
de um fragmento.
A repetição não é
um problema. Pelo
contrário, é um dado
do modo como o
texto se relaciona com
o grupo.

[EXERCÍCIO DO
VERBETE]
Para realizar este
exercício, cada
pessoa deve eleger
um evento político do
presente para, então,
especular sobre seus
desdobramentos no
futuro. Seguindo o
exemplo de Walidah
Imarisha no texto
“Reescrevendo o
futuro: usando ficção
científica para rever
a justiça”, o formato
da especulação deve
ser o de um verbete
da “Enciclopédia do
povo de 2070”.
Os verbetes devem ser
escritos no pretérito
perfeito do indicativo.
O exercício aqui é
fazer com que cada
participante do
programa viaje no
tempo, até o ano de
2070, e escreva sobre
o evento político
escolhido como se
fosse um evento
histórico.

[EXERCÍCIO DE
LEITURA EM
UNÍSSONO]
Para realizar este
exercício, todas as
pessoas participantes
do programa devem
ler o mesmo texto
ao mesmo tempo,
buscando gerar um
uníssono entre todas
as partes.
[DECLARAÇÕES
DE
INDEPENDÊNCIA]
Para realizar este
exercício, será
necessário formar
grupos. Cada
grupo deverá
então especular
e ficcionalizar
uma declaração
de independência,
levando em
consideração um
problema político
coletivo identificado
pelo grupo.

A fim de criar
a declaração de
independência,
também será
necessário elaborar
o contexto em
relação ao qual a
independência será
declarada. Algumas
perguntas podem
ajudar o grupo nessa
elaboração: qual o
contexto político? O
que motiva a luta por
independência? Quais
são os desafios? Quais
são as contradições?
Quem são os agentes
políticos? Como a luta
por independência é
iniciada e como ela se
desdobra?
Após definidos
os elementos
contextuais, a
declaração de
independência deve
ser escrita sempre na
primeira pessoa do
plural e apresentada
pelos grupos ao fim
do exercício.

Jota Mombaça é artista interdisciplinar cujo

trabalho deriva de poesia, teoria crítica e
performance. Sua prática está relacionada
à crítica anticolonial e à desobediência de
gênero. Através da performance, da ficção
visionária e de estratégias situacionais
de produção de conhecimento, pretende
ensaiar o fim do mundo tal como o
conhecemos e a figuração do que vem
depois de desalojarmos o sujeito colonialmoderno de seu pódio.
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Entre
muriquinhos,
jabutis e
jacarés:
processos educativos
brincantes através
da cultura
afro-brasileira
Vanessa
Soares

272-273

A brincadeira é onde mora a
alegria. O lugar da brincadeira,
dentro da perspectiva da cultura
brasileira de matriz africana,
encontra uma dimensão que
vai além do aspecto lúdico
da educação infantil. Não há
fronteiras. A brincadeira presente
nas manifestações culturais de
matriz africana é tão complexa
e rica que rompe com a lógica
temporal. Não há hierarquização
das relações nem limitação de
idade. Na cultura tradicional,
crianças, adultos e idosos
compartilham do mesmo território
do brincar, com uma mesma
medida de valor e importância.
É, portanto, um território muito
fértil em processos educativos,
um território que envolve relações.
Um caminho sinuoso, fluído e
vivo feito as águas de um rio
doce, que banha as relações entre
tempos, gerações, céus e terra no
desenvolver da vida.
O ser humano sempre
brincou. Contudo, existe uma
política de subjetivação que
atua de forma invisível e tenta
pasteurizar a vida.

A brincadeira popular é ato festivo, educativo e político.
Nela, cria-se um lugar no mundo para as existências,
o sujeito se reconhece no outro e constrói caminhos
de resistência na coletividade, que, enquanto um dos
principais valores civilizatórios africanos, é um ato
político diante da lógica que impõe a competitividade,
o individualismo e a falta de empatia nas relações.
O festivo evoca o campo do sagrado e do profano,
a alegria e o fazer educativo, pois ensina modos de
vida. Todos são convidados a transitar em um mesmo
fazer, coexistindo e se correlacionando. A brincadeira
afro-brasileira é a própria força da existência e da
resistência, num contínuo movimento de afetos alegres.
A cultura afro-brasileira é o território em que o ato de
brincar acontece. E a educação precisa ser brincante.
Plano de aula
Aqui, através da brincadeira, os valores
civilizatórios afro-brasileiros ancoram as experiências
vividas nos territórios das culturas tradicionais. É
importante pensar nesses valores como chaves
transformadoras na construção da subjetivação dentro
dos processos educativos que, pela perspectiva da
africanidade, são indissociáveis. Esta aula será realizada
em quatro passos e em todos eles a coletividade, a
oralidade e a circularidade, valores civilizatórios afrobrasileiros, se fundem e operam como base. E, de
acordo com a atividade, há atenção para um ou mais
valores específicos.

1. Chegança
Atividade

Canto de trabalho – Canto em vissungo,
ancestral das pessoas africanas escravizadas que
trabalhavam nas minas em Diamantina, Minas
Gerais.
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Contextualização

Os negros escravizados, na jornada
exploratória do trabalho, entoavam cantos em
línguas africanas para que os senhores não
compreendessem seu significado. Por meio
dessas cantigas, eles se comunicavam entre
si para compartilhar da dor, do banzo, das
histórias, da fé e também para arquitetar as
revoltas.
Materiais

A educadora ou o educador pode optar por
reproduzir a música em um aparelho de som,
apresentando a cantiga na voz de um intérprete
negro ou com o acompanhamento dos tambores.
Por quê?

Base e suporte são muito importantes para
o desenvolvimento das práticas educativas
étnico-raciais. Contextualizar o assunto que
será vivido é de extrema importância, visto que
esses saberes raramente estão disponíveis nas
estruturas pedagógicas e educacionais. Sendo
assim, é preciso e precioso uma chegança
para abrir os caminhos dos temas que serão
trabalhados em cada vivência ou processo.
Como fazer

Apresentar um canto em vissungo. Abordar
a importância desses cantos no contexto
escravocrata, conforme contextualização.
Cantar a cantiga, ensinar a letra, cantar junto.
A educadora ou o educador pode brincar com a
divisão da música, com perguntas e respostas.
Valores civilizatórios afro-brasileiros

Memória, ancestralidade e musicalidade.
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Muriquinho

Canto em vissungo do álbum Canto dos
escravos, de Clementina de Jesus
Muriquinho piquinino
Muriquinho piquinino
Ô parente de quissamba na cacunda.
Purugunta adonde vai,
Purugunta adonde vai
Ô parente, pru quilombo do Dumbá.
Ei, chora-chora mgongo ê devera
Chora, mgongo, chora
Ei, chora-chora mgongo ê cambada
Chora, mgongo, chora.

2. Quilombo
Atividade

Canto de trabalho – Contar a história da cantiga
do passo anterior e apresentar seu significado.
Sugestão para desdobramento futuro: falar
sobre as palavras africanas que compõem o
vocabulário brasileiro.
Como fazer

Contar a história da cantiga. Abordar a condição
de escravização da pessoa negra, em que a
música e a dança se dão como expressões de
resistência e força. Falar sobre a criação de
estratégias de fuga da condição subalterna a que
as pessoas escravizadas eram submetidas – os
quilombos, como é o caso da música, são um
exemplo.
Valores civilizatórios afro-brasileiros

Memória e ancestralidade.
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Significado da cantiga

O moleque
com a trouxa nas costas
está fugindo para o quilombo do Dumbá.
Os que ficam choram por não poder ir também.
Ponte para o próximo passo

Propor que todos sejam o muriquinho da
cantiga, que, ao chegar no quilombo do Dumbá,
é recebido com festa e cantoria por todas
as outras pessoas negras que vivem ali.
A brincadeira da festa será o cacuriá.

3. Festa
Atividade

Brincadeira do cacuriá.
Contextualização

Brincadeira tradicional maranhense que faz
parte da Manifestação do Divino Espírito Santo,
com a participação das Caixeiras do Divino.
Depois de as Caixeiras realizarem o ritual
sagrado de tocar e cantar o Divino Espírito
Santo – a salva –, é feita uma roda onde todas as
pessoas brincam, encerrando o festejo. Essa é a
parte profana do folguedo.
Materiais

Tradicionalmente, cada brincadeira tem seu
instrumento específico. No caso do cacuriá, é
uma Caixa do Divino, mas pode ser cantado sem
instrumento, em coro ou no jogo de perguntas
e respostas. A música também pode ser
reproduzida em um aparelho de som.
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Como fazer

Em roda, ensinar a letra da cantiga e a dança.
Em cada cantiga, explicar como seu jogo
funciona na brincadeira. Quando começar, a
roda estará sempre girando, e o passo básico
da dança do cacuriá é uma pisadinha, como a
caminhada, mas pequenininha, constante, com o
corpo solto.
Valores civilizatórios afro-brasileiros

Musicalidade, corporeidade e ludicidade.
Cantiga 1
Jabuti – Tradicional

Jabuti sabe ler
Não sabe escrever
Trepa no pau
E não sabe descer
Lê lê lê lê
Lê lê lê lê lê
– Tô entrando!
– Tô saindo!
Na primeira vez, uma pessoa fica no centro da
roda dançando enquanto a roda gira. Quando terminar
de cantar a cantiga, quem está no centro da roda grita
“Tô saindo!” e sai da roda. Logo em seguida, quase ao
mesmo tempo, outra pessoa da roda grita “Tô entrando!”
e entra na roda. A brincadeira recomeça e se repete
quantas vezes for necessário.
Cantiga 2
Jacaré – Tradicional

Eu sou, eu sou, eu sou
Eu sou jacaré poiô
Sacode o rabo, jacaré
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Sacode o rabo, jacaré
Eu sou jacaré poiô!
Todas as pessoas giram na roda, dançando e
cantando. Quando a cantiga chegar na segunda parte
– “Sacode o rabo, jacaré” –, a roda para e todo mundo
sacode o quadril, imitando o jacaré sacudindo o rabo.
No último verso – “Eu sou jacaré poiô” –, as pessoas
dão um giro e levantam as mãos, cantando bem forte.
A cantiga se repete quantas vezes for necessário.

4. Despedida
Atividade

Roda de conversa de encerramento.
Contextualização

Falar sobre a importância de ter sensações boas
na vida. Que herdamos da ancestralidade negra
a oportunidade de sermos mais alegres e termos
mais alegria na vida através das brincadeiras
tradicionais, as quais despertam no corpo e no
coração boas sensações que alimentam e nutrem
as nossas relações no mundo.
Como fazer

Terminada a última cantiga, pedir às pessoas que
caminhem pelo espaço, respirando calmamente
para voltar ao seu ritmo interno. Peça que sentem
em roda e, então, proponha uma conversa para
que cada uma conte sobre sua experiência com a
brincadeira – do que mais gostou ou não gostou,
como se sentiu, se enfrentou algum desafio etc.
Para integrar a vivência, peça que tragam um
sentimento, uma emoção ou um aprendizado
positivo sobre o que foi vivido. Em seguida,
pedir para que se levantem e deem as mãos.
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Então a educadora ou o educador contam até
três e, no “já”, todos levantam as mãos e gritam:
“Axé!”.
Valores civilizatórios afro-brasileiros

Energia vital, o axé.
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da cena, artesã e pesquisadora da cultura
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Acessíveis
estéticas, arte e os
dilemas da cultura
de eficiência
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Teixeira
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Esta escrita me atravessa por
uma espécie de conceito/
diagnóstico que coube a
mim habitar ao longo de
32 anos de experiência
com a deficiência física em
meu corpo, comprometido
lateralmente por sequelas de
um acidente vascular cerebral
aos 9 anos de idade. Inalo
e exalo cotidianamente os
cruzamentos amorfos que me
inserem nos sistemas clássicos
de exclusão histórica, que
se atualizam na perspectiva
dos silenciamentos, das
negações e interpelações que
atuam sobre esse suporte
biológico denominado
corpo. Ainda assim, nossos
corpos, antes considerados
monstruosos, patologizados,
institucionalizados, especiais,
portadores, fetichizados e
retoricizados, ainda não
encontraram representação
no projeto político
corporal do ocidente.
Seguimos sobrevivendo
como uma espécie de anticorpo
envolvido na difícil missão de

1 Em As almas
da gente negra
(1903), W. E. B Du
Bois inaugura o
conceito de dupla
consciência, que,
na perspectiva
do autor, se
relaciona à
situação do negro
estadunidense
como uma espécie
de identidade
demarcada
pelo olhar do
outro, o branco
estadunidense,
que subjuga o
negro como um
estadunidense
não puro, algo
que reverbera
na comunidade
negra no sentido
de não se perceber
como nativa nem
como puramente
africana, imersa
em uma espécie de
identidade dupla
exercida por uma
cidadania sempre
atravessada
por um véu de
segregações e
pertencimentos
fragmentados.

se incluir em uma sociedade que nos desumaniza em
seus apagamentos histórico-sociais, entre colapsos
de incapacitação e estados de rendição exemplar:
superações a serviço das justificações humanas.
A deficiência continua a ser a última fronteira
social da humanidade, um paradigma que tenta romper
com as tradições normativas de rendimento e produção
do corpo. E segue ainda percebida enquanto punição
aos modelos corporais herdados de nossas seculares
culturas de eficiência: as economias produtivas
industriais, as sociedades capacitadas para o trabalho, as
religiões e a caridade para com o corpo excluído, a arte
e sua virtuosidade demarcada por territórios estéticos de
representação subordinados ao belo e ao sublime.
O corpo estigmatizado passa a ser elevado ao
quântico das potencialidades, seja no âmbito midiático,
no discurso paradesportivo, na prática artística ou
na vida cotidiana. Reconhecemo-nos à sombra de
um Narciso às avessas que, do ponto de vista da
sociedade, deve recusar olhar o próprio reflexo na
perspectiva de superá-lo para transcender os defeitos,
as limitações e a não eficiência recusada em nossos
sistemas sociais de seleção.
Temos sido, ao longo dos séculos, forçados
a construir, por meio de nossos corpos dilacerados
em silenciamentos, uma espécie de status social
impalpável, que transita nos territórios da invisibilidade e
da hipervisibilidade. Ou seja, um tipo de cidadania que
só se concretiza e se autoriza através do julgamento
e da decisão da alteridade normalizadora. Um estar
incluído na exclusão, como um tipo de consciência
dupla,(1) a partir de uma ideia efêmera de pertencimento
social manifestada na noção de uma identidade meiocidadã, meio-corpo, que se consolidou de acordo com a
construção social da alteridade deficiente.
Como artista e pesquisadora, construí, com
a deficiência, uma experiência estética que me
impulsionou a pensá-la sob a perspectiva da criação
de conhecimento, de uma responsabilidade sobre
o meu papel como educadora, sobretudo diante da
importância de honrar as lutas de tantos outros que
me antecederam. Vejo-me por vezes à margem das
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instituições, das associações de amparo, das práticas
grupais onde a presença de pessoas que vivem a
experiência da deficiência limita-se a um tipo de
relação tutelar ou moeda de troca. Como pensadora
dos estudos da deficiência no campo da arte, vivo
ora sob a prática das fetichizações da deficiência
ou da retoricização de minhas pesquisas dentro dos
sistemas acadêmicos, que se beneficiam em grande
parte da produção teórica de pesquisadores que, assim
como eu, contribuem teoricamente, mas não atuam
no ambiente institucional. Isso se deve a uma cultura
de eficiência que também assola os cursos de arte
no Brasil, que seguem adotando em seus concursos
práticas de exceção corporal, nos quais a produtividade
e a eficiência física e mental dos professores
predominam na grande maioria dos processos seletivos.
Nesse sentido, a minha atuação artística e
intelectual tem se concentrado na formação de artistas,
professores, pesquisadores e membros da comunidade
que, de alguma forma, se identificam com questões
trazidas pelo fenômeno da deficiência no mundo.
Reconhecem-se nas questões levantadas por essa
experiência inerente ao humano, desde que levados a
entender que viveremos ou desenvolveremos em algum
momento uma relação com a surdez, a cegueira, as
mobilidades reduzidas, entre outros processos corporais.
Ser eficiente em um quase-corpo, precarizado
por signos, estéticas, culturas de inferiorização, me
impulsionou a pensar sempre a partir da perspectiva de
apropriação, do enfrentamento e da enfatização do “ser
deficiente-aleijada-def” percebido como uma poderosa
ferramenta de resistência social. Ou seja, devolver ao
outro a responsabilidade de assumir as discriminações,
as exclusões e a relação da alteridade com a própria
violência gerada por práticas preconceituosas em
relação às pessoas com algum tipo de deficiência.
No decorrer de onze anos de meu percurso
artístico como bailarina junto à Roda Viva Cia. de Dança
em Natal, Rio Grande do Norte, pude vivenciar diversas
formas de segregação moral e física percebidas no
meio cênico, que convergiram para o entendimento
da deficiência como uma experiência pessoal estética
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2 Teixeira, 2016,
p. 68.

e política. Tornei-me parte de um movimento que
inaugurou uma mudança paradigmática no campo da
dança brasileira e que, consequentemente, influenciou
outros grupos, artistas e pesquisadores a repensar sobre
outros modos de construção e produção artística que
ali surgiam. O trabalho pioneiro desta companhia não
somente inseriu a presença de corpos não visibilizados
na cena como também promoveu a mudança dos
próprios integrantes na busca de outros modos de
atuação e construção da autonomia artística, permitindo
a cada um dos participantes assumir o lado Def naquele
contexto vivido entre a década de 1990 e 2000.
Def foi uma expressão criada por bailarinos da
Roda Viva Cia. de Dança em 1997 que ganhou o Brasil
através da contaminação que começava a surgir nos
cursos, nas oficinas e apresentações que realizávamos.
Mais adiante, o termo foi teorizado em meus trabalhos
acadêmicos como um conceito que representa a
perspectiva underground de enfrentamento político às
constantes mudanças de nomenclatura.
Def representou não somente a carinhosa e
irônica abreviação da palavra “deficiente”, mas uma
inferência política e subversiva que nos reafirmava como
deficientes, cidadãos e artistas. O termo vem sendo
defendido por mim como uma espécie de status anti-quo,
uma negação à expectativa de aceitação e da justificação
de nossas capacidades físicas, visuais, auditivas ou
mentais. O termo revela per si a postura política e peculiar
que venho perseguindo através de minhas trajetórias
artísticas de cena e vida, impregnadas em meu cotidiano
social e cultural. A abreviação Def, nesse sentido,
compreende uma identificação com a experiência da
deficiência no que concerne à apropriação real dessa
vivência corporal, não enquanto uma dimensão filosófica
das diferenças, mas alicerçada no fenômeno em si e nas
suas reverberações sociais.(2)
Como artista, percebo a dissolução progressiva
das estéticas históricas de seleção, demarcação e
controle dos corpos, que começa a se vislumbrar
no campo das artes. Porém, ao mesmo tempo que
observamos essa mudança emergente, é perceptível
o desejo da manutenção de sistemas de exclusão,
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sobretudo nas artes da cena. Se pensarmos sobre as
conquistas recentes da comunidade negra, lgbtqia+
e do movimento feminista, é possível reconhecer
que os espaços de representação artística têm sido
provocados com a presença de pessoas que até
então eram colocadas à margem, até mesmo de seus
lugares de reivindicação.
Corpos gordos, negros, trans, não binaries,
entre outros, têm ocupado espaços artísticos nas mais
diversas áreas como a dança, o teatro, a performance,
o cinema etc. Chamo a atenção para o fato de que
esses grupos têm de certo modo atuado de forma
suprainstitucional, organizando-se em coletivos e
cooperativas que produzem arte outsider, muitas vezes
reconhecida apenas por grupos específicos.
No caso das pessoas com deficiência, o que
ocorre é uma ausência de representação cultural,
devida em parte a toda uma estrutura social que
confere a esse corpo a sujeição permanente aos
modelos institucionais da representação: o Estado,
a família, a clínica. Portanto, não há como pensar a
presença de pessoas com algum tipo de deficiência
no campo artístico se mantivermos os padrões
excludentes cristalizados pela história.
Numa época em que as lutas sociais de
grupos marginalizados começam a ser capitalizadas
pelos sistemas midiáticos digitais e fetichizados pela
academia, corre-se o risco da criação de uma falsa
noção de inclusão, ou, como tenho nomeado em meus
processos artísticos, uma commodity inclusiva.
Tenho trabalhado nos últimos 25 anos na
perspectiva da criação, a partir da imersão no fenômeno
da deficiência enquanto uma prática de existência que
me permita dialogar, provocar e debater, não somente
para a comunidade Def, mas para toda a sociedade.
Assim, é possível promover a compreensão dessa
experiência para além das teorias científicas ou das
posturas institucionais, com o objetivo de desenvolver
práticas que aprofundem as sensibilidades, façam ver
as barreiras autoimpostas ao corpo e promovam o
rompimento de culturas de eficiência instauradas em
cada sujeito. Tanto no trabalho como oficineira quanto
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no meu projeto estético/artístico, busco a devolução
das discriminações, micro e macropolíticas, impostas às
pessoas com deficiência, no sentido da apropriação dos
estados de exclusão silenciosa e institucionalizada em
todos os setores da sociedade.
Assumir esse estado de inclusão excluída é
também, no campo da Arte maiúscula, o confronto com
o pensamento estético da tradição da forma, da arte
de apreciação, da passividade mediadora. É devolver
ao público a responsabilidade, a participação e a
identificação com os modos extemporâneos de pensarfazer essa arte atual que ressuscita de escombros,
de apagamentos e, no nosso caso, de inexistências
bio/ético/culturais, deformadas por especulações e
espetacularizações cotidianamente incorporadas em
nossos quase-corpos, em nossas vidas.
A Poética Protética, que tenho desenvolvido
enquanto obra aberta, mobiliza uma estética que
se alicerça na experiência e encontra no campo da
performance um terreno fértil onde posso pisar e
me apropriar de todas as fissuras, rastros, pistas,
brechas e concessões enfrentadas até aqui. As minhas
primeiras ações com esse trabalho ocorreram nas
ruas de Salvador, em 2012, a partir da relação que
construía com próteses e órteses acorrentadas ao
meu corpo, usadas como vestuário, presas por um
tipo de coleira para cachorro ou espalhadas por locais
urbanos da cidade, objetos que se tornaram suporte
para os questionamentos lançados com a performance:
estar incluída ou excluída, as políticas de correção
corporal, os apagamentos sociais, o corpo e seu lugar
de cura. A performance Poética Protética se desdobrou,
no decorrer desses oito anos, em um universo
de possibilidades artísticas, espetáculos, filmes,
exposições, entre outras ações.
Mesmo assumindo espaços ainda
oportunizados na cultura brasileira, sigo na busca e me
atravesso pela insistência de levar a minha Def-ciência
aonde puder, para os espaços públicos e privados, para
as organizações não governamentais, para os espaços
de arte e cultura. É o acontecimento performático
em todo o seu rito de extremos, clandestinidades e
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excessos, que me permite o exercício, a identificação
com o outro em suas vivências e mundos corporais,
em suas limitações/desistências, na busca de uma
acessibilidade estética onde todos possam fruir a
criação, não apenas no aspecto descritivo ou funcional,
mas no entendimento da arte como lugar alcançável,
móvel, propositor e inquietante.
O termo acessibilidade estética tem sido
investigado por estudiosos das diversas áreas humanas
como a pedagogia, a psicologia e a museologia, a
exemplo da pesquisadora Virgínia Kastrup, cujos
estudos se dedicam ao tema da acessibilidade, tanto nos
aspectos técnico e estrutural relacionados aos museus
brasileiros como na experiência estética posicionada na
perspectiva de uma maior fruição da arte. As pesquisas
de Kastrup se concentram em especial nos modos
de apreciação estética direcionada ao público com
deficiência visual, que vivencia realidades sensoriais
e espaciais completamente distintas dos modos de
apreciação estética de pessoas que não vivem a
experiência da cegueira. Nas palavras da pesquisadora:

A experiência estética é distinta da experiência
de reconhecimento, que é uma percepção
interrompida, no sentido em que ela é rebatida
sobre a experiência passada, fazendo com que o
novo perca seu estatuto de surpresa e novidade.
Já a experiência estética consiste em se deixar
impregnar, em mergulhar no objeto ou situação
com atenção, evitando a interrupção precipitada
e o acionamento imediato da ação que está a
serviço da vida prática.(3)

3 Kastrup, 2017.

A autora se refere a um campo da experiência
estética que reflete a percepção da arte para além
da apreciação visual, relacionado a percepções que
chamo aqui de “campo sensível”, como a experiência
dos cegos em galerias ou museus que por vezes
são limitadas pela restrição tátil que os constrange
durante o processo da visitação. Nesse sentido,
ocorre uma interrupção no processo de fruição desse
público, uma vez que grande parte dos museus e das
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galerias o restringem apenas a um processo descritivo
comunicacional de seus acervos. Ou seja, o ciclo
da exclusão se repete mais uma vez, o que impede
o exercício do direito à cultura e à arte por parte da
comunidade de pessoas com algum tipo de deficiência
visual.
Entender as diferentes acessibilidades confere
a nós, artistas, a responsabilidade e o compromisso
com a produção de uma arte engajada, que busca o
aprofundamento e a imersão nas mais variadas formas
de criação e recepção de nossas obras, possibilitando
a compreensão da acessibilidade para além de uma
obrigatoriedade, o que permite criar outros modos de
fazer e pensar as diversas linguagens artísticas sob uma
nova perspectiva estética que se alicerce nas experiências
singulares de cada corpo, com ou sem deficiência.
Buscar uma acessibilidade estética tem sido um
de meus objetivos na prática da performance, como
uma tentativa de criar pontes que me conectem às
possibilidades sensoriais, sutis, emocionais do outro e
de suas percepções diante do meu fazer criativo, como
performer de rua, artista visual, educadora. O uso da
palavra, da poesia e dos textos produzidos por cada
participante nas oficinas, compõe um processo que não
se restringe apenas à prática artística, mas revela um
modo de pensar a deficiência sob o ponto de vista da
imersão no fenômeno e em sua compreensão enquanto
lugar de reflexão e criação.
Não se trata de deficientizar o outro, seja aluno,
público ou espectador de rua, mas de colocar em
suspensão os cânones tradicionais de representação da
arte para legitimar outras formas estéticas de criação e
de recepção, que atuam na cena tanto com a fisicalidade
do corpo e de suas possíveis percepções como por
estímulos sensoriais: cheiros, gostos e pequenas sutilezas
despercebidas em nosso cotidiano. Por meio de pequenas
vivências, aos participantes são oferecidas experiências,
como nas locações externas, em que podem interagir e
se inscrever nas percepções e barreiras de mundo sob um
outro enfoque, mais sensível e ressignificador.
É nessa perspectiva que tenho pensado e
buscado apreender significados de minhas criações
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artísticas, entendendo a acessibilidade enquanto direito
universal e estético de todas as pessoas. Em minhas
oficinas realizadas pelo Brasil, pude encontrar diversas
situações em relação às dificuldades que pessoas
com deficiência enfrentam no campo da educação
e da arte. Locais onde a acessibilidade arquitetônica
não existia, enquanto em outros a providência de
rampas, elevadores, banheiros e estacionamentos era
minuciosamente executada.
A cada encontro realizado, eu me deparava
com realidades que precisavam ser confrontadas
pela empatia de se colocar disponível para criar com
o outro e dividir experiências corporais, assim como
se desdobrar na construção de práticas criativas
acessíveis ao toque, aos gestos, aromas, silêncios
e sonoridades. Ou seja, materiais humanos que ali
surgiam e que realizavam um confrontamento com as
culturas de eficiência impregnadas em cada um.
Contudo, a busca por uma acessibilidade para
além da arquitetura e da descrição funcional precisa
ser pensada por toda a sociedade e, em especial, por
toda a classe artística, uma vez que a arte, à luz da
teoria de Pareyson:

[...] é um tal fazer que, enquanto faz, inventa
o por fazer e o modo de fazer. De modo que,
pode dizer-se que a atividade artística consiste
propriamente no formar, isto é, exatamente num
executar, produzir e realizar, que é ao mesmo
tempo, inventar, figurar, descobrir.(4)

4 Pareyson, 2001,
p. 25-26.

Nesse sentido, a possibilidade de produzir,
realizar e formar nos impulsiona à reinvenção constante
de nossos processos de criação, nos modos de
concepção, distribuição ou mediação. As políticas
públicas para a acessibilidade já se refletem nas
estruturas de museus, centros culturais e galerias no
país, mas urge a necessidade de estendê-las à obra
de arte como um todo, pois através da perspectiva
da fruição artística universal é que teremos um
entendimento da arte como uma ferramenta poderosa
de produção e legitimação de todas as existências.
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Carolina Teixeira, performer e pesquisadora,

é doutora em artes cênicas pela ufba. Foi
bailarina, coreógrafa e diretora da Roda
Viva Cia. de Dança e pesquisadora na
Oberlin College, em Ohio. É preparadora
cênico-corporal, arte-educadora e
consultora em arte e estudos da deficiência,
atuando em diversas instituições públicas
e privadas no Brasil. É autora do livro
Deficiência em Cena (Ideia, 2011).
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Tatiana
Gomes Rosa
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No mundo em que me
encaminho, eu me recrio
continuamente.
Frantz Fanon

Pensar a prática de ensino
da arte para a modalidade
de Educação de Jovens
e Adultos (eja) não me
caberia sem a dimensão da
alteridade, tampouco como
campo de pesquisa e/ou outro
caminho que se estabeleça no
distanciamento. A eja demanda
envolvimento, engajamento e
propósito transformador.
O ensino da arte se contempla
para esse público não somente
como “conteúdo”, mas como
estratégia de articulação e
campo de debate de pautas
relevantes.
No território escolar,
acesso um público de
estudantes predominantemente
preto e periférico. Realizo
uma prática que se propõe
a reconstituir as referências
históricas e culturais
afro-brasileiras, a valorizar e

a fortalecer cidadãos e cidadãs conscientes de sua
história e cultura. Proponho-me, assim, a atuar tendo
a ancestralidade como perspectiva para práticas de
educação a partir do compartilhamento de trajetórias,
do reconhecimento e da valorização de referenciais
nada hegemônicos, para uma atuação que se
estabeleça equânime.
Eu, mulher, negra, professora do ensino básico
público municipal, responsável pelo componente
curricular arte, me vejo subalternizada. No entanto,
reelaboro-me e acredito na honestidade da mediação em
primeira pessoa para sustentar o objetivo de uma prática
transformadora. Da episteme hegemônica estabelecida
à reflexão do lugar da professora e ao entendimento
da importância das práticas artísticas para a educação,
compreendo a docência como caminho. O lugar da
educação para a transformação social.
Diante dos enfrentamentos cotidianos do e no
território escolar, é fundamental reafirmar a reflexão: o
que motiva estar no e pertencer ao território escolar?
Para que e para quem se faz necessário? Trata-se
também de um compromisso para com as pessoas
subalternizadas.
Identifico-me com a perspectiva de
“educação como prática da liberdade”, conforme
1 O nome bell hooks bell hooks nos orienta.(1) Não me cabe ceder
foi inspirado no
à episteme estrutural colonialista da nossa
nome da bisavó
materna da
sociedade com uma política de extermínio, com a
escritora, Bell
perpetuação de uma prática de “educação que só
Blair Hooks.
Segundo a autora, trabalha para reforçar a dominação” colonial.(2)
a letra minúscula
A acolhida e o estabelecimento de espaços
pretende dar
de escuta e de partilha são fundamentais para uma
enfoque ao
conteúdo da sua
mediação que se proponha circular, horizontalizada.
escrita, e não a sua
Não cabe outra medida na eja. Não cabe na educação!
pessoa.
Recorrer ao respeito e à divisão de responsabilidades
2 hooks, 2017, p. 12. e, com isso, à promoção de encontros na perspectiva
da colaboração e cocriação é empreender um exercício
de coletividade que, quando compreendido por todas
as pessoas, é uma grande conquista coletiva. E esses
momentos nunca são dados, são conquistados.
Assim, vivencio Ku sanga,(3) uma proposta de
3 Rosa, 2017.
mediação fundamentada em conceitos afro-brasileiros.
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Em quimbundo,(4) Ku sanga significa encontro,
coleção ou junção de algo da mesma espécie. Nessa
perspectiva de coleções de trajetórias e de encontros, a
proposta é abrir caminhos para reflexões e proposições
fundamentadas na oralidade, na corporalidade e na
circularidade. Pois o desejo está em mediar o ensino
através da arte e das reflexões sobre a Educação das
Relações Étnico-Raciais (erer).
Compreendo a prática de ensino da arte como
exercício de mediação de conteúdos do mundo,
um dos caminhos para elaborar e se fazer pensar o
nosso tempo. Pois na eja nenhuma pauta (encontro) é
estabelecida sem que sejam consideradas a oralidade, a
coletividade e sobretudo a territorialidade.
Em 2006, a intelectual Azoilda Loretto da
Trindade, então coordenadora pedagógica do programa
A cor da cultura, apresentou conceitos fundamentais ao
pensamento e aos modos afro-brasileiros de ver, ser e
estar, através da estruturação dos valores civilizatórios afrobrasileiros, um marco referencial para a promoção da erer.
Uma grande referência de atuação no campo
do ensino da arte não escolar que me inspira é o
5 Instituição que
Projeto Axé.(5) Compartilho do entendimento do ensino
atende a crianças
da arte como subsídio para a apresentação de novas
e adolescentes em
formas de ser e de viver, “fortalecendo a capacidade
situação de risco
pessoal e social na de estar no mundo e de transformá-lo”.(6) Arteducação:
cidade de Salvador,
vida cotidiana e Projeto Axé, uma publicação do
Bahia.
projeto, apresenta reflexões de experiências de
6 Espinheira et al.,
artistas convidados/as ao exercício da escuta, do
2008, p. 98.
(re)conhecimento do espaço à elaboração e à realização
do projeto de educação.
Fernando Hernández, na perspectiva das artes
visuais e da linguagem predominante nos espaços de
ensino escolar, entoa “[...] a necessidade de revisar
as narrativas dominantes na educação das artes
7 Hernández, 2007, visuais”.(7) E questiona:

4 Língua da região
litorânea de
Angola. Ver:
Castro, 2001, p. 30.

p. 41.

A educação das artes visuais pode incorporar
as contribuições dos estudos da cultura visual
no sentido de revisão de seus fundamentos, de
suas finalidades e das práticas pedagógicas, de
modo que se possa responder às mudanças nas
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representações visuais e nas experiências de
subjetivação das sociedades contemporâneas?(8)

8 Idem, p. 44.

Marián López Fernández Cao, em seu artigo
“Lugar do outro na Educação Artística – olhar
como eixo articulador da experiência: uma proposta
didática”, elabora:

[...] nós, professoras e professores que nos
preocupamos pelos valores na educação, além
de conteúdos próprios de cada disciplina,
deparamos com a dificuldade de tecer uma
colcha pedagógica na qual urdidura ética e
os conteúdos próprios sejam suficientes e se
encontrem coordenados e equilibrados.(9)

9 Cao, 2010, p. 188.

10 Lei n. 10.639,
promulgada em
2003, atualizada
em 2008 com a
lei n. 11.645, que
contempla os
povos indígenas.

Se a escola é uma microrrepresentação da
sociedade, a eja é a camada que está na base. É nela
que se fazem presentes sujeitos/as que se dão uma
nova oportunidade de ser e estar com dignidade,
que buscam retomar o que não lhes foi permitido ou
negado na infância e/ou adolescência. Também se
fazem presentes adolescentes e jovens que, pelas
circunstâncias e/ou adversidades, tentam reelaborar
intercorrências recentes que lhes delegaram lugares
de inferiorização e, em virtude de reprovações e da
consequente idade avançada, são empurrados/as ao
ensino noturno ou diurno.
Assim, nas construções coletivas, os conteúdos
que emergem das rodas como demanda se expressam
nesse lugar da sociedade, o das pessoas oprimidas.
Faz-se fundamental “racializar” as práticas de educação
no Brasil, e considerar que, a partir de uma mobilização
histórica de lideranças e de movimentos negros, se
fez obrigatório – por lei – o ensino de história e das
práticas culturais africanas e afro-brasileiras em todas
as instituições de ensino do país.(10)
Um dos maiores representantes do movimento
negro, política e artisticamente, foi Abdias do
Nascimento. Considera-se o seu Teatro Experimental
do Negro (ten) como a primeira instituição a promover
a eja no Brasil. A experiência artística estreitou a
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relação entre a erer e a eja durante todo o tempo em
que o ten esteve ativo no cenário cultural carioca, entre
1944 e 1968. Abdias do Nascimento “transformou
várias empregadas domésticas – típicas mulheres
negras – em atrizes, e muitos trabalhadores e negros
modestos, alguns analfabetos, em atores dramáticos
11 Nascimento, 2019, de alta qualidade”.(11)
p. 94.
A eja enquanto modalidade é um território
que precisa ser estruturado como espaço de escuta,
de aprendizados, de justiça social, de respeito, de
reconfiguração e de reparação histórica. É direito! Como
professora que atua no ensino das artes, percebo o quão
democrático pode ser esse meio, principalmente se nos
posicionarmos a partir do lugar da mediação.
Reafirmo, mais uma vez, a importância
desta reflexão: a instituição escola é uma
microrrepresentação da nossa sociedade. Se os/as
estudantes se encontram na modalidade eja, é porque
o ensino regular não deu suporte suficiente e/ou não foi
oportunizado. Com isso, em seus diferentes horários de
atendimento, a eja é a mais preterida.
A necessidade da Educação de Jovens e
Adultos está para a Educação das Relações ÉtnicoRaciais assim como a pobreza está para a população
negra. Refletir as nossas práticas para essa modalidade
na atualidade é uma demanda urgente. Entre as
práticas de ensino da arte como experiência, ou entre
arte, educação e cotidiano escolar, existe a mediação.
E no horizonte, está o objetivo de propor referências,
contribuir para um ideal de busca e cumprir com o
compromisso social e racial pela e para a educação,
sustentando sempre a perspectiva da “educação como
prática de liberdade” e de transformação social.

Tatiana Gomes Rosa é professora da rede

municipal de Grande Vitória (es), mestra
em relações étnico-raciais pelo Programa
de Pós-Graduação em Relações ÉtnicoRaciais do cefet-rj, especialista em política
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de promoção da igualdade racial na escola
pela ufop e licenciada em artes visuais pela
ufes. Idealizadora do projeto Ku Sanga de
contas contadas, pesquisa práticas de ensino
da arte sob a episteme da equidade e produz
práticas de educação no âmbito das relações
étnico-raciais.
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experiência
pedagógica:
trabalhando
arte em uma
escola indígena

Arissana Pataxó

302-303

Meu nome é Arissana, sou
professora, artista visual e
pertenço ao povo pataxó.
Iniciei minha trajetória como
professora em 2002, lecionando
para alunos do ensino primário.
Em 2005, ingressei no curso de
artes plásticas da Universidade
Federal da Bahia, quando tive
que sair da comunidade para
estudar, e assim precisei dar
uma pausa da sala de aula da
educação básica, retomando
apenas em 2012. Desde então,
me dedico a essa atividade,
tendo lecionado em quatro
escolas pataxó.
Aqui, relato uma
experiência pedagógica que
vivenciei junto a uma turma
de alunos do primeiro ano
de ensino médio do Colégio
Estadual Indígena Coroa
Vermelha, que fica às margens
da BR-367, na Terra Indígena
Coroa Vermelha, território
localizado em uma região
turística que se estende da
cidade de Santa Cruz Cabrália
até Porto Seguro, na Bahia.
Realizada em 2018, durante um

período de pouco mais de três meses, esta experiência
permite pensar a escola como um espaço de diálogo
que proporcione aos jovens o contato e a valorização
dos conhecimentos dos mais velhos da comunidade.
É importante considerar que a escola chegou
nas comunidades indígenas da costa litorânea
logo nas primeiras décadas da invasão do território
que hoje chamamos de Brasil. E, desde então,
passou a ser um lugar de repressão do modo de
ser de muitos povos que viviam e vivem em nossos
territórios, colaborando com o processo colonial
de invasão. Foram muitos séculos de extermínio
dos saberes locais em detrimento dos saberes
exógenos e por força de um lugar: a escola. No
entanto, a partir da Constituição de 1988, graças
ao movimento indígena, a escola se torna um lugar
possível para a valorização das culturas e línguas dos
povos nativos, dando início a um movimento para
desconstruir a escola e fazer dela um novo lugar.
É nesse contexto que professores indígenas
desafiam a própria formação escolar convencional
para construir práticas que colaborem com o
desenvolvimento do ser indígena. Em meio ao
movimento contínuo que a tecnologia nos permite
atualmente, podemos dizer que a juventude da
comunidade pataxó de Coroa Vermelha nasceu em
um contexto bem diferente daquele vivido por seus
avós e pais. Diante disso, muitos saberes e fazeres que
seus avós e pais herdaram dos antepassados têm se
diluído no tempo presente. No entanto, pesquisadores
e professores pataxó têm feito esforços para valorizar
e difundir esses saberes, constituindo o espaço escolar
como um lugar que também serve para esse propósito.
Em 2018, na perspectiva de traçar um diálogo
entre a escola e os saberes da comunidade pataxó,
convidei um ancião da comunidade para participar de
uma das minhas aulas, propondo uma oficina com os
alunos como um desfecho de uma sequência de aulas
e atividades que remetiam à compreensão daquilo
que as escolas de arte chamam de “elementos da
linguagem visual” e sua relação com os conhecimentos
tradicionais do povo pataxó.
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Começamos nossas discussões em torno
do “grafismo”, nome referido por antropólogos ou
pelas ciências sociais para denominar diferentes tipos
de desenhos, pinturas e trançados que os povos
indígenas produzem com o uso de tintas ou outras
matérias-primas em diversos suportes e objetos. A
partir da análise e estudo dos grafismos de alguns
povos, apresentados através de imagens fotográficas,
os estudantes foram conduzidos a criar o seu próprio
desenho, a sua arte gráfica, partindo da observação de
algum elemento da natureza que apreciassem ou com
o qual tivessem alguma relação especial, como uma
memória, uma história etc. Os alunos foram convidados
a desenhar de forma figurativa e, depois, a fazer a
simplificação da figura desenhada, tornando-a, ao
nosso olhar, uma figura mais próxima da abstração e de
formas geométricas. Assim, discutimos sobre o desenho
figurativo, abstração, linhas, formas, composição e
padrão, sempre à luz dos “grafismos indígenas” que
geralmente trazem uma representação do real de uma
maneira que nos parece mais simplificada.
Após a criação do desenho, os estudantes
foram desafiados a criar composições, repetindo o
desenho em diversas posições e criando assim um
padrão, uma sequência a ser repetida. Usando a
mesma figura em diferentes cores e posições, eles
puderam criar composições diversas. Assim, após
adentrarem e conhecerem os grafismos de outros
povos indígenas e criarem os próprios, passamos para
a segunda etapa do nosso estudo: conhecer e valorizar
o que temos e fazemos em nossa comunidade.
Foi proposto aos alunos que fizessem uma
pesquisa com algum artesão da comunidade que
utilizasse traçados de palha e fibras para decorar peças
como arcos e lanças, objetos atualmente produzidos em
maior escala para a venda. Esse trançado decorativo
que chamamos tissume traz diferentes desenhos,
construídos através de entrelaçamentos da corda de
embira colorida e a palha do xandó, palmeira encontrada
próxima às praias que circundam as aldeias pataxó.
Embora possibilitasse autonomia para a busca
do conhecimento, a pesquisa foi direcionada a trazer

305

Afluentes, FRESTAS Trienal de Artes

informações sobre as seguintes questões: qual matériaprima é usada na produção? Onde e como é coletada
a matéria-prima? Como é o processo de tingimento?
Quais as cores mais usadas? Também foi solicitado
que os estudantes registrassem em seus cadernos
o desenho de pelo menos três padrões de grafismos
pataxó. Depois toda a pesquisa foi compartilhada e
discutida com a turma, o que possibilitou que um
aprendesse com a pesquisa do outro.
Dando continuidade às atividades em sala,
recebemos a visita de um membro da comunidade
chamado José, um senhor que trabalha na produção
de lanças, arcos e flechas e também com o tissume, o
grafismo que decora cada pessoa. Seu José conversou
bastante com a turma e narrou sua história, contando
como aprendeu desde criança a produzir com outros
mais velhos e como sua produção o ajudou a criar os
filhos na fase adulta. Falou sobre o processo de coleta
da matéria-prima e ensinou aos alunos o processo de
tecer, uma atividade que puderam experimentar na
prática.
Assim, com essa oficina em companhia de seu
José, concluo este relato de experiência do trabalho
pedagógico como professora indígena que tenta fazer
do espaço escolar um lugar de diálogo entre os saberes
considerados “científicos” e os conhecimentos do povo
pataxó, ciente de que pensar uma proposta para o ensino
de arte em uma escola indígena não é tarefa fácil, pois
a escassez de materiais de apoio às atividades é um
desafio enfrentado pelas nossas escolas, assim como
ocorre na maioria das escolas públicas no nosso país.
Desconstruir o papel da escola que por
muito tempo foi um lugar de repressão das culturas
e línguas dos povos indígenas é um desafio muito
grande, portanto o objetivo dos professores indígenas
é fomentar uma prática pedagógica que fortaleça a
cultura local, a cultura do povo pataxó, a memória dos
mais velhos e a identidade dos jovens, despertando
neles a valorização do ser indígena e preparando-os
para a luta nos contextos externos à comunidade
em que estão frequentemente em contato com o
preconceito, o racismo e a negligência do Estado.
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Arissana Pataxó é artista visual e professora.

Atua na educação escolar indígena do
povo pataxó, desenvolvendo atividades
de formação de professores indígenas.
Em seu trabalho artístico, se utiliza de
diversas técnicas e suportes, tomando as
vivências junto ao seu povo e a outros
povos indígenas como referências para a
sua produção. Possui graduação em artes
plásticas e mestrado em estudos étnicos e
africanos pela ufba.
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Literatura de
autoria negra:
expressão
artística
disponível
para processos
educacionais

Cidinha da
Silva
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Este texto me oferece a
possibilidade de enfrentar
uma questão cuja resposta
tenho recusado. Trata-se
da perspectiva ativista e/ou
didática à qual o pensamento
conservador, notadas vezes
travestido de boas intenções,
insiste em circunscrever a
autoria negra quando tratamos
do sistema literário.
No curso de debates sobre
a produção literária, é comum
dirigirem a autoras e autores
negros perguntas que os forcem
a explicar o que escreveram,
e não como escreveram. Uma
imposição de decodificação
feita desde dentro do fazer
artístico, uma exigência que
costuma ser feita a artistas
de grupos não hegemônicos,
como a dizer-lhes “a arte de
vocês tem funções de ensinoaprendizagem e militância
política, mais do que artísticas”.
Por outro lado, muitas colegas
tomam para si esse lugar e se
tornam eternas (re)educadoras
da branquitude, que costuma
tornar exótica a produção

literária negra ou defini-la como ferramenta educativa.
Nos dois casos percebe-se uma leitura de fora para
dentro, da branquitude para os negros, mas também de
dentro para fora, paradoxalmente, com muitas colegas
que entendem ter esse papel a cumprir, ou seja,
educar a não mais poder, em resposta às demandas
preguiçosas da branquitude. Nas duas situações, a
fruição artística negra é prejudicada.
Venho problematizando essa função educadora
atribuída às autoras negras (quando se trata de autoatribuição é uma questão de cada uma) há algum
tempo, principalmente em diálogo com Audre Lorde.
A mentalidade colonial tenta se impor ao julgar
que as pessoas negras devem ser gratas por tudo,
especialmente àquilo que a branquitude considera como
“oportunidade” para educar sobre a temática racial. Daí,
por exemplo, escolherem um livro de autoria negra para
integrar um projeto de leitura qualquer e quererem que
a escritora seja grata por isso, que teça loas à iniciativa
em questão. Contudo, o movimento é contrário a esse,
o projeto é que deve ficar feliz por poder se beneficiar de
1 Ideias
bons livros escritos por autoras negras.(1)
aprofundadas em
Outra forma de pressão bastante usual (e brutal)
Silva, 2020.
às escritoras negras é convidá-las para falar sobre “a
importância disso ou daquilo na literatura”. Tomemos
como exemplos os desgastados temas: “importância
da literatura negra”, “ser mulher negra que escreve” e
similares. Essas propostas temáticas expressam uma
hierarquização subjacente a tais afirmações, ou seja,
sujeitos não hegemônicos (negros, indígenas, mulheres,
lgbtqi+) escreveriam por terem uma função a cumprir
no sistema literário (designada pelos hegemônicos). Os
demais (brancos, heteronormativos etc.) simplesmente
poderiam escrever, criar, produzir encantamento e
enlevo, dedicar-se à fruição.
2 Silva, 2019. Ensaio
Ainda outra armadilha bastante corriqueira
escrito para o site
é
a
construção
do bloco monolítico “mulher negra”.
do Goethe Institut
e adotado no
Conforme já discuti no ensaio “Um tigre não anuncia
processo seletivo
da Escola de Arte sua tigritude, ele ataca!”,(2) o fato de sermos poucas
Dramática da
– raras até – não tem sido suficiente para sermos
Universidade de
consideradas em nossa singularidade. MovimentandoSão Paulo (ead/
se em outra mão, o sistema racista vale-se do
usp).

310

Literatura de autoria negra

expediente de agrupamento com o objetivo de dizer
que “somos todas a mesma coisa e por isso podemos
ser colocadas na mesma prateleira e tratadas como
uma coisa só, o avatar ‘mulher negra’”. Em atitude
complementar, existe uma forte tendência por parte
de um conjunto de mulheres negras escritoras de
se apresentarem coletivamente, como estratégia de
proteção e fortalecimento. Daí decorrem expressões
como: “A mulher negra escreve de tal jeito, sobre este
ou aquele tema, considerando tais e tais premissas”,
como se existisse uma entidade “escritora negra” que
nos representasse de maneira indistinta.
Adicionalmente, estamos agora solapadas por
um debate epitelial sobre o “lugar de fala”, entendido
como o direito de abordar ou não certos temas restritos
aos sujeitos sociopolíticos que os protagonizam. A
maneira rasa como essa demanda política tem sido
enunciada na chave da também superficial noção
de “empoderamento” oblitera a questão profunda
levantada por feministas e grupos de esquerda há
décadas, no sentido de exigir condições para que a
voz dos que eram calados, apagados, subalternizados,
pudesse ser pronunciada em alto e bom som e que
gozasse de escuta adequada.
A expressão “lugar de fala”, em larga
medida, tem funcionado como um tropo na
contemporaneidade para dizer: “Você (branco, homem,
pessoa cis) não pode falar porque já me apagou
(pessoas negras, lgbtqi+, não binárias), ignorou e
violentou por tanto tempo que agora é minha vez de
falar, enquanto você vai ficar calado”. É um tropo,
haja vista que machismo, racismo, lgbtqfobia, entre
outras estratégias de conquista da manutenção
de poder de alguns grupos humanos sobre outros,
constituem-se como sistemas complexos, intrincados
e bem maiores do que as pessoas. E disputa de
poder é algo maior do que “empoderamento”
de pessoas subalternizadas, uma mera ação
externa à pessoa e esvaziada de poder quando, ao
“empoderá-la”, supostamente a investe de poder.
Esse quadro inclui, entre outros resultados
no mundo do livro, o surgimento recente da pequena
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seção “literatura de mulheres negras” em livrarias
grandes e médias, uma espécie de “frango com
tudo dentro”, na qual se misturam autoras de livros
de autoajuda, de empoderamento, histórias e mais
histórias de superação, abordagens teóricas para
todos os níveis de exigência e também literatura. São
livros escritos por autoras brasileiras, estadunidenses,
africanas e da diáspora, notadamente aquelas que
tiveram ou têm destaque nas grandes plataformas e
festivais de literatura legitimados e incensados pelo
sistema literário, e que também gozam de lugares
destacados no sistema midiático.
Considerando que fazer proposições concretas
para os temas que me afetam seja uma das marcas
mais significativas que deixo no mundo, venho
ministrando um curso intitulado Autoria negra na
literatura brasileira contemporânea, no qual trabalho,
prioritariamente, literatura produzida por mulheres
negras (cis e trans) dos anos 1980 aos nossos dias.
Trata-se de uma abordagem sistêmica, no sentido
de referenciar elementos da participação das autoras
negras no sistema literário brasileiro. Elenco um
conjunto de nomes, além de questões centrais
enfrentadas pelas diferentes gerações editoriais (1980,
1990, 2000 e 2010), na condição de pistas e dicas
para pessoas que queiram ter contato inicial com o
tema e aprofundar pesquisas. Os resultados têm sido
excelentes, na direção de possibilitar que as pessoas
acessem vozes múltiplas e muitas vezes desconhecidas
desse universo. Passo aqui a apresentá-las para que
vocês também tomem contato com elas.
A autoria negra na década de 1980 foi
marcada pela iniciativa Cadernos Negros (1978),
que posteriormente passou a ser conduzida pelo
Quilombhoje (1980), um grupo que toma a frente do
projeto e reúne em publicações anuais autorias negras
donas de produções estéticas racializadas, alternando
livros de contos e poemas. A maioria das autoras desse
período é ligada ao movimento negro ou entende
que está fazendo uma espécie de “movimento negro
literário”, como: Esmeralda Ribeiro (sp), Miriam Alves
(sp), Sônia Fátima da Conceição (sp) e Alzira Rufino
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3 Em entrevista
recente que
realizei com
Inaldete Pinheiro
no escopo da
programação
Autoria negra
na literatura
contemporânea
(Sesc Pinheiros, 5
de novembro de
2020), perguntei
por que ela
nunca publicou
nos Cadernos
Negros, já que era
uma militante do
movimento negro
naquele período
em que começou a
escrever literatura
e tinha uma
produção tão
afinada com a
publicação. Em
síntese, Inaldete
respondeu que
conhecia todo
mundo e também
era conhecida, mas
que talvez tenha
sido esquecida por
viver no Nordeste.

(sp) – esta não publicou nos Cadernos, mas tem esse
perfil. Essas autoras firmaram uma ideia de “literatura
negra” bastante vinculada ao nascedouro histórico dos
Cadernos Negros, contudo a ideia de “autoria negra”
tem me permitido acessar pontos fora da curva, tais
como: Inaldete Pinheiro (pe), autora que tem a cara
dos Cadernos Negros e foi esquecida(3) pela série,
mas não se fez de rogada e conseguiu publicar seus
livros sozinha em Recife; Geni Guimarães (sp), que
até publicou nos Cadernos, mas fez uma trajetória
inusitada, alcançando premiações como o extinto
Prêmio Nestlé de Literatura e o Jabuti; a poeta Leda
Maria Martins (mg); e a romancista Marilene Felinto (pe).
A publicação em antologias e coletâneas
marca esse período, quando os gêneros
predominantes são poesia e contos cujos temas e
enfoques denunciam o racismo e constroem uma
história da população negra brasileira de maneira
positivada. Também encontram importância o papel
dos grupos de pesquisa de literatura negra nas
universidades brasileiras e pesquisadores isolados no
exterior que ofereceram uma espécie de legitimidade
a essa produção ignorada pelo cânone.
Nos anos 1990, autoras como Conceição
Evaristo (mg), Lia Vieira (rj) e Ana Cruz (rj) publicam
nos Cadernos, talvez como resultado da movimentação
dos encontros de escritores negros promovidos pelo
Quilombhoje e que buscavam incentivar novos escritores
negros a saírem do casulo, principalmente mulheres.
Ana Cruz e Lia Vieira também se autopublicaram.
Essa década parece ter sido uma consolidação ou
simples continuidade do que foram os anos 1980,
talvez por uma certa influência do movimento hip-hop,
especialmente do rap, em algumas escritoras mais
jovens que, inclusive, tentam ser cantoras de rap, mas,
não encontrando sucesso, resolvem ser poetas. Como
pontos fora da curva, surgem os nomes de Elisa Lucinda
(es) e Heloísa Pires Lima (rs).
Os anos 2000 apresentam novidades: autoras
negras com publicações autorais e carreiras literárias
que vêm se notabilizando. Entre elas: Ana Maria
Gonçalves (mg), Conceição Evaristo (mg), Dinha (ce) e
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eu, Cidinha da Silva (mg). Há também outras autoras
bastante visíveis no cenário: Cristiane Sobral (rj), Jussara
Santos (mg), Esmeralda Ortiz (sp), Elizandra Souza (sp) e
Kiusam de Oliveira (sp). Além de Maria Tereza Moreira
de Jesus (sp) e Tula Pilar (mg), que nos deixaram cedo
demais – a primeira aos 36, e a segunda aos 49 anos.
A primeira década de 2000 também foi
marcada pelos zines, pela proliferação dos saraus, por
publicações autorais financiadas por editais públicos
e pela forte entrada da literatura periférica em cena,
contando com várias autoras negras, a princípio
identificadas geopolítico-afetivamente como periféricas
e que foram enegrecendo com o passar dos anos. É
importante destacar também que existem conjuntos
de escritoras negras de visibilidade e atuação locais, no
âmbito das cidades ou estados. Há cenas significativas
em Salvador (muito vinculada aos Cadernos Negros) e
no estado da Bahia como um todo, no Recife (bastante
ligada ao movimento negro local), em Porto Alegre
(relacionada ao sarau Sopapo poético), bem como
cenas multifacetadas no Rio de Janeiro e em São Paulo.
De 2010 para cá, tem florescido muita beleza
e polifonia entre as novas autoras negras, a ponto de
já conseguirmos falar em gêneros e classificar um
número muito significativo de autoras negras em
gêneros literários, sendo que algumas figuram em
vários deles. Apresento a seguir uma listagem dos
principais nomes na expectativa de que nossas leitoras
e leitores pesquisem essas indicações e ampliem a lista
a partir do próprio olhar.
No campo da dramaturgia, sugerimos uma
mirada sobre: Ana Maria Gonçalves (mg), Cidinha
da Silva (mg), Cristiane Sobral (rj), Dione Carlos (rj),
Fernanda Onisajé (ba), Grace Passô (mg), Leda Maria
Martins (mg), Luh Maza (rj), Maria Shu (sp) e Paloma
Franca Amorim (pa). No romance, Ana Paula Maia (rj)
e Eliana Alves Cruz (rj). Nos gêneros contos e crônicas,
temos autoras como Aidil Araújo Lima (ba), Catita
(sp), Elizandra Souza (sp), Jarid Arraes (ce), Jennifer
Nascimento (sp), Luciany Aparecida (ba), Paloma Franca
Amorim (pa), Priscila Pasko (rs), Zainne Lima da Silva
(sp). Temos ensaístas como: Bianca Santana (sp), Carla
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Akotirene (ba), Carolina Rocha, também conhecida
como Dandara Suburbana (rj), Djamila Ribeiro (sp),
Juliana Borges (sp) e Rosane Borges (ma). E na poesia
uma miríade de nomes muito interessantes, como
Abigail Campos Leal (sp), Cecília Floresta (sp/al), Eliane
Marques (rs), Fabiana Cozza (sp), Fernanda Bastos
(rs), Formigão (sp), Lívia Natália (ba), Luz Ribeiro (sp),
Mariana de Matos (mg), Nina Rizzi (ce), Nívea Sabino
(mg), Ryane Leão (mt), Roberta Estrela D’Alva (sp),
Stephanie Borges (rj), Tatiana Nascimento (df), Zainne
Lima da Silva (sp).

Cidinha da Silva é escritora e editora na
Kuanza Produções >kuanzaproducoes.com.br.
Publicou dezessete livros. Um Exu em Nova
York (Prêmio Biblioteca Nacional, 2019),
Os nove pentes d’África (pnld Literário 2020),
#Parem de nos matar! e Exuzilhar são alguns

deles. Tem publicações em alemão, catalão,
espanhol, francês, inglês e italiano.
É curadora de Almanaque Exuzilhar.
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