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O CAjubI EM SEu VOO DE RuPtuRA E 
REENCANtAMENtO DO MuNDO
ANtONIO LEAL DE OLIVEIRA1

Inspirado na lenda do povo Karajá (povo originário brasileiro 
que habita, especialmente, a região do Rio Araguaia), em que o 
pássaro Cajubi é criado a partir do barro com o objetivo de rasgar 
a escuridão com seu voo, trazendo a separação eterna entre o 
dia e a noite, o Festival Cajubi: Ruptura e Reencanto2  nasceu 
da urgência de um reencantamento das matrizes e matizes que 
resgatam nossa luz e nos afastam dessas trevas que teimam em 
dominar a realidade atual. 

A proposta do Cajubi é trazer leituras artísticas e intelectuais 
capazes de provocar um ímpeto de mudança em um mundo e um 
país em ruptura – ou seja, diante da constatação das limitações, 
dos erros e das consequências do “projeto” ocidental moderno, 
propor reflexões sobre modelos epistemológicos, empíricos e 
culturais que se inspirem em novos paradigmas.

As coisas de cultura são assim, 

fazem milagres dentro do tempo.

(Tom Zé)

1    Um dos idealizadores e curador científico do Festival Cajubi, também organizador 
deste livro.
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A emergência de um contexto pandêmico trouxe à tona 
algo que já era latente, mas que sempre ficou restrito aos 
campos da teologia, da metafísica e da mitologia: a intrínseca e 
profunda conexão entre as coisas e seres do Universo. Vivemos 
atualmente uma realidade em que o planeta inteiro foi afetado 
radicalmente (no sentido de “na raiz”), o que exigiu mudanças 
de comportamento e modo de vida em diversos níveis. Todos 
fomos impactados e diretamente ameaçados por essa nova 
realidade de vida e de morte – e ainda há tempo para pensar: O que 
aprendemos com isso? Que tipo de sociedade herdamos dos 
nossos antepassados e vamos transmitir aos nossos sucessores? 
Como podemos transformar uma realidade que parece ser 
insuficiente e incapaz de lidar com tantos desafios?

“A Europa é indefensável”, sentencia Aimé Césaire em um 
dos mais importantes textos da luta anticolonialista do século XX. 
E chegando ao fim da segunda década deste século, é inevitável 
reconhecermos que o projeto de modernidade liberal da Europa 
e dos Estados Unidos provoca terríveis efeitos colaterais, físicos 
e simbólicos. Um dos principais efeitos simbólicos é a construção 
hegemônica do modelo europeu e norte-americano como modelo 
de desenvolvimento, de progresso, de exemplo a ser buscado. 
Como consequência, há o apagamento de tradições, histórias e 
exemplos de pessoas e civilizações qualificados como inferiores 
ou, quando muito, como objeto de curiosidade invasiva (cf. Edward 
Said). Diante disso, o Festival Cajubi e este livro buscam fomentar 
um espaço intelectual e cultural de divulgação e consolidação 
dessas culturas e matrizes epistemológicas apagadas pela 
narrativa eurocêntrica hegemônica. Ao reunir apresentações 
teóricas a intervenções artísticas, temos a pretensão de liberar, 
por meio da arte, os aportes teóricos dos dogmatismos que 
tendem a limitar sua capacidade emancipadora e, ao mesmo 
tempo, permitir um espaço de reflexão intelectual que tenha por 
base expressões artísticas disruptivas dessa narrativa dominante 
e que permitam uma reconexão com as tradições culturais 
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brasileiras, enfatizando sobretudo a capacidade dessas tradições 
de promover uma nova relação com um mundo em desencanto 
(cf. Weber) e de estimular novos modos de relacionamento do 
sujeito com sua individualidade, com sua comunidade e com o 
plano místico e metafísico.

Tendo essas referências como norte, o Festival foi 
organizado de modo a viabilizar espaços e trabalhos que 
consolidem a importância dessas referências para a formação 
do sujeito e da comunidade político-social brasileiros. Nesse 
sentido, o livro que agora apresentamos é composto pelos 
textos dos palestrantes convidados para as mesas transmitidas 
ao vivo2 durante o evento, a saber:

A URGênCIA DE PEnSARmOS A PARTIR DE nóS: AqUILO qUE 
nOS COnSTITUI E SInGULARIZA

Formada pelo professor márcio Seligmann-Silva (UnICAmP) 
e pelo compositor, cantor e instrumentista Tom Zé, essa mesa 
trouxe uma proposta de enfatizar a fundamentalidade e urgência 
de se moldar um pensamento calcado naquilo que nos faz ser o 
que somos. Seligmann evoca que “o que marca a história da dupla 
alienação suicida entre a ‘razão’ e o nosso corpo, e dos humanos 
de Gaia, é a paulatina transformação e redução desse elemento 
biológico de nosso existir, a ‘natureza’, à categoria de uma 
commodity ” (página 19). Em complemento, Tom Zé deixa clara 
a potência dos nossos valores e singularidades quando afirma: 
“Não há país que tenha, no ano anterior, exportado matéria-
prima, que é o grau mais baixo da aptidão humana, e que venha 

2   Todo o conteúdo debatido nas mesas do Festival e todas as apresentações musicais 
ficarão disponíveis nos canais do Festival Cajubi: www.festivalcajubi.com.br; e www.
youtube.com/festivalcajubi.  
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no ano seguinte, nesse espaço de tempo, a exportar arte, que é 
o grau mais alto da capacidade humana” (página 55).

O SUJEITO Em POSSE DA SUA nARRATIvA

Nesse debate e nos textos dos professores, autores e 
músicos/compositores Luiz Antonio Simas e Tiganá Santana, 
aprendemos a importância de se legar a narrativa aos sujeitos 
que constroem a (própria) vida, ou seja, ao invés de partir 
de um de olhar externo, é essencial que a construção dessas 
histórias seja feita com cuidadosa atenção à vivência do sujeito 
que narra. Nesse sentido, Tiganá nos apresenta a ideia de uma 
capoeira do pensamento como a inauguração de “um mundo com 
orientação própria, de ar já existente, num jogo imprescindível 
para a vitalidade, a conjuntar, incontornavelmente, o já chegado 
e a partida para outridades traduzidas na variedade de lugares-
tempo por se fazer” (página 84). Já Simas evoca a figura dos 
Zé Pelintras e das marias Padilhas para afirmar que: “A energia 
pulsante dessas entidades cruzadas, como se o domínio 
delas já não fosse as encruzilhadas, é libertadora, mas nunca 
descontrolada” (página 70).

IDEIAS PARA Um mUnDO Em DESEnCAnTO

No derradeiro encontro entre os pensadores convidados 
para o Cajubi, temos um importante paradigma para nossa 
proposta com o Festival (e com este livro). Ailton Krenak e 
Elisa Lucinda nos brindaram com reflexões fundamentais para 
conseguirmos pensar e acreditar que um outro (fim de) mundo é 
possível. De forma lúdica, mas ao mesmo tempo contundente, o 
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pensador, poeta e líder indígena Krenak nos ensina que “a poesia 
da vida real – objetiva, cotidiana, de quem reparte o pão, o peixe, 
quem reparte o ar que respira, quem é cúmplice e solidário num 
sentido comum, coletivo – pode ser o melhor remédio para esse 
mundo em desencanto” (página 107). A pensadora, poeta e 
atriz Elisa Lucinda denuncia uma realidade marcada pela perda 
da espontaneidade (que marca a existência infantil) associada 
à constatação de vivermos uma era ególatra e autocentrada. 
Para a convidada, “crescemos com essa individualidade acirrada. 
Em contraponto a um tempo de coletividade, que é o que nós 
deveríamos viver, nós temos um tempo de selfie” (página 120).

Esses seis textos fundamentais, resultado das reflexões e 
debates promovidos durante os três dias do evento, estão aqui 
acompanhados e complementados pela obra de sete artistas 
visuais. Com projeto gráfico de Fabio morais e capa criada a 
partir de uma obra de Rodrigo Garcia Dutra, a publicação conta 
com trabalhos de nomes como: o artista, curador, ilustrador, 
designer e ativista dos direitos dos povos indígenas, Denilson 
Baniwa, e suas infogravuras; o artista visual, performer e 
pesquisador Ricardo Càstro e seus ensaios sintetizados sob o 
termo abravana; a poeta, compositora e palindromista marina 
Wisnik e suas frases espelhadas que se situam na fronteira entre 
a poesia e a visualidade; a artista plástica independente marcia 
Ribeiro, uma das idealizadoras do Cajubi e responsável pela sua 
curadoria artística, com suas pinturas que fazem referência à 
relação intrínseca entre a humanidade e o Universo; o fotógrafo 
documentarista Marcola, com suas potentes e poéticas imagens 
sobre o cotidiano de sua geração, de suas referências (culturais 
e sociais) e de sua “quebrada”; e o artista visual indígena Uyra 
Sodoma, com sua importante proposta de unir arte e educação 
em foto-performances, utilizando elementos naturais, orgânicos 
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e humanos, em composições que (re)contam histórias de 
encantaria e da conexão da paisagem floresta-cidade. 

O conteúdo deste livro e todos os registros produzidos 
pelo Festival estão disponíveis de forma on-line e gratuita. 
São materiais pensados como um espaço e um momento de 
conexão com nossas raízes mais profundas, com aquilo que é 
sistematicamente apagado e silenciado pela (e na) narrativa 
oficial, mas que ao mesmo tempo é o que nos faz ser quem 
somos; o que nos individualiza e singulariza. Ao unir arte e 
reflexões teóricas, pensamos em um espaço de acolhimento 
e promoção de novas possibilidades e novos caminhos, mais 
inclusivos, mais responsáveis, responsivos e humanos – mais 
nossos. Toda essa proposta aparece traduzida em um trecho 
do belíssimo poema “Credo”, de Elisa Lucinda, que encerra seu 
texto (e sua participação) nessa primeira edição do Cajubi com 
as seguintes palavras:

“[...] A explicação ambulante pra tudo que pulsa e arde
A poesia é síntese filosófica
Fonte de sabedoria e bíblia dos que, como eu, creem
Na eternidade do verbo
Na ressurreição das tardes
E na vida bela”.

10
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Já contamos mais de 2.319.104 mortos pela doença do 
Covid-19 no mundo. Apenas no Brasil foram 231.534, a segunda 
colocação em termos globais. (Dados de 08/02/2021, às 14:30). 
Diferentemente das pestes da Idade Média europeia, ou das 
mortes produzidas por milhares de guerras ao longo da história 
da humanidade, desta vez as portas do inferno foram abertas 
pela humanidade, em sua fúria de “dominar a natureza”. Mas, 
evidentemente, não podemos projetar a culpa por esse morticínio 
na conta abstrata de toda a humanidade, pois estamos falando 
de um determinado modelo de “progresso” e de uma modalidade 
da técnica e da ciência aplicada a ele. Estamos falando de uma 
relação instrumental com a dita natureza, essa entidade bastante 

PARA UMA NOVA CRÍTICA DA RAZÃO COLONIAL*
MÁRCIO SELIGMANN-SILVA

Tudo é natureza. 

(Ailton Krenak)

*  Copyright © Márcio Seligmann-Silva, 2021. 
O escritor, tradutor, teórico e crítico literário Márcio Seligmann-Silva participou da mesa 
on-line A Urgência de Pensar a Partir de Nós: o que nos constitui e singulariza durante o 
Festival Cajubi, no dia 23 de fevereiro de 2021, com a presença de Tom Zé (página 47) e 
mediação do idealizador e curador científico do evento, Antonio Leal de Oliveira. O presente 
texto é uma obra inédita escrita especialmente para o livro. Para assistir à mesa na íntegra, 
acesse o canal www.youtube.com/festivalcajubi e o site www.festivalcajubi.com.br. 
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ocidental que descola do ser humano o seu próprio corpo: 
como se pudesse existir um logos, a querida e cultuada “razão”, 
desprovida de uma base material de carne e osso, de líquidos e 
tecidos, de um corpo que precisa se alimentar não só em termos 
de carboidratos, fibras e legumes, mas também espiritualmente; 
um corpo que precisa do calor produzido por outros corpos que o 
aqueçam para poder (sobre)viver. 

Não é minha intenção traçar aqui a história da construção 
dessa cisão entre humanidade e natureza no ocidente, mas 
sem esse cisma, sem essa reificação originária do mundo que 
nos sustenta sob a forma de uma natureza que “está aí, de 
graça” (nas palavras de um dos cultuadores desse modelo de 
natureza como fonte inesgotável), não estaríamos neste beco 
aparentemente sem saída no qual nos encontramos, apavorados 
a cada dia, com novas e terríveis mutações do coronavírus Sars-
CoV-2. O que me disponho a fazer aqui é refletir tanto sobre esse 
modelo de técnica quanto acerca de sua inseparabilidade do 
que chamarei de empresa colonial e de colonialidade. Proponho 
pensarmos a inexorabilidade de uma renovada crítica da razão 
colonial, razão esta que está acelerando o processo entrópico do 
planeta (vivemos agora no Antropoceno, uma era determinada 
pela destruição produzida pelos seres humanos; DANOWSKI 
& VIVEIROS DE CASTRO, 2017) ou pelo menos produzindo o 
fim da vida da espécie humana sobre a Terra. Nesta reflexão 
recorro a um representante da tradição da Teoria Crítica (Walter 
Benjamin), a um destacado pensador crítico do colonialismo 
(Aimé Césaire) e a dois eminentes pensadores ameríndios: Ailton 
Krenak e Davi Kopenawa.

O que marca a história da dupla alienação suicida entre a 
“razão” e o nosso corpo, e dos humanos de Gaia, é a paulatina 
transformação e redução desse elemento biológico de nosso 
existir, a “natureza”, à categoria de uma commodity. Walter 
Benjamin já ensaiava uma crítica a essa invenção da natureza-
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-commodity nas suas atualíssimas teses que compõem a obra 
Sobre o Conceito de História. É importante lembrar que quando as 
escreveu, o autor também se encontrava sob a pressão da foice da 
morte, uma vez que estávamos em 1939-40 e esse filósofo, como 
comunista e judeu, fugindo da Gestapo (a polícia nazista), era 
mais um exilado em Paris. Nessas teses ele criticou a concepção 
do filósofo Joseph Dietzgen (1828-1888), com as palavras de que 
me servi aqui. Sobre Dietzgen, Benjamin disse: “ao conceito 
corrompido de trabalho corresponde, como seu complemento, 
a natureza, a qual, na expressão de Dietzgen, ‘está aí de graça’” 
(BENJAMIN, 2020, p. 46). Na verdade, quando Dietzgen escreveu 
essa expressão que reduz a natureza a um mero meio de se 
acumular riqueza, estava apresentando as ideias de um poderoso 
formador da mentalidade ocidental, quando se trata de pensar a 
economia. Refiro-me a Adam Smith. A passagem de onde Benjamin 
tirou a expressão de Dietzgen é a seguinte: “Desde Adam Smith é 
reconhecido pela ciência econômica nacional que, na natureza 
que está aí de graça, o trabalho produz todo o capital, inclusive 
os juros” (DIETZGEN, 1911, p. 175). É interessante ressaltar essas 
ideias de Smith recordadas por Dietzgen porque elas recuperam 
também outro conceito fundamental na longa construção dessa 
armadilha – armada por nós mesmos – em que caímos agora, 
chamada pandemia de Covid-19. Pois não podemos pensar em um 
conceito alienado de natureza sem o seu correlato: um conceito 
de trabalho que aliena o trabalhador de seu corpo. Ou seja, a 
cisão entre os seres humanos e a “natureza” é o avesso de outro 
cisma: o trabalhador é reduzido no capitalismo a seu corpo e 
extirpado de toda humanidade. O mesmo Dietzgen comemorava 
o trabalho com palavras que deixam claro seu entusiasmo por 
esse dispositivo que, ao mesmo tempo, controla corpos e produz 
uma riqueza que ele (e boa parte da humanidade) considerava 
infinita: “na melhora potencializada dos métodos e instrumentos 
de trabalho, é nisto que consiste a riqueza, que agora pode realizar 
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aquilo que nenhum Redentor foi capaz” (DIETZGEN, 1911, p. 
99). Para Dietzgen, a redenção da humanidade estaria nas mãos 
dos operários – desde que se submetessem aos “instrumentos 
de trabalho” e se comportassem como servos produtores. Como 
comentou Benjamin, com razão, esses disparates infelizmente são 
constitutivos do sistema de produção ocidental até nossos dias: “O 
trabalho, como agora compreendido, visa a uma exploração da 
natureza, que é associada, de maneira ingênua e complacente, à 
exploração do proletariado” (BENJAMIN, 2020, p. 78). 

Nessa importante passagem de suas teses, Benjamin retoma 
um tema caro à sua reflexão: a crítica da técnica destruidora que 
visa a “Naturbeherrschung”, ou seja, ao “domínio da natureza”. Ele 
sugere também uma relação entre essa técnica e uma valorização 
unilateral das ciências da natureza (2020, p. 44). Em seu ensaio 
“Eduard Fuchs, o Colecionador, o Historiador” (de 1937), o autor 
afirma que: 

A técnica evidentemente não é nenhum fato puramente 
pertencente às ciências da natureza. Ela é ao mesmo tempo um 
fato histórico. Como tal ela desafia a testarmos a separação não 
dialética, positivista que se tentou estabelecer entre ciências da 
natureza e humanas. (BENJAMIN, 1980, p. 474) 

Em oposição a essa técnica submetida à ciência e ao modelo 
de trabalho capitalista, Benjamin escreveu em diversas ocasiões 
sobre uma outra técnica, liberadora da natureza interna e externa 
ao ser humano. Em seu livro de aforismos Rua de Mão Única 
(1928), anotou: 

Dominação da Natureza, assim ensinam os imperialistas, é o 
sentido de toda técnica. Quem, porém, confiaria em um mestre-
-escola que declarasse a dominação das crianças pelos adultos 
como o sentido da educação? Não é a educação, antes de tudo, a 
indispensável ordenação da relação entre as gerações e, portanto, 
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se se quer falar de dominação, a dominação das relações entre 
gerações, e não das crianças? E assim também a técnica não é 
dominação da Natureza: é dominação da relação entre Natureza e 
humanidade.1  (BENJAMIN, 2012, p. 70)

Ao invés de uma concepção de técnica como “dominação da 
natureza”, Benjamin propunha uma técnica que se debruçasse 
carinhosamente sobre a relação da natureza com a humanidade. 
Em seu ensaio de meados dos anos 1930, A Obra de Arte na Era de 
Sua Reprodutibilidade Técnica, ele pensou essa como sendo uma 
“segunda técnica” baseada na relação lúdica com o outro e com 
a natureza; e que ampliaria o nosso Spielraum: o nosso “campo 
[lúdico] de ação” (BENJAMIN, 2013, p. 63). O autor enxergava o 
cânone dessa segunda técnica no cinema e na fotografia: artes/
técnicas que não se vinculam de modo tão evidente com a 
produção de morte e destruição da natureza, em contraposição 
ao que ele denominou de “primeira técnica”. Esta última tem o 
seu cânone na guerra. 

Sabemos que a maior parte dos avanços técnicos dos 
últimos duzentos anos provém de técnicas de guerra. Hoje, com a 
pandemia e seu potencial de erradicação da humanidade da face 
da Terra, essa primeira técnica estabelece um novo patamar de 
destruição. Afinal, foi graças à lógica da natureza como commodity 
infinitamente explorável que destruímos os biossistemas que 
protegiam a humanidade dos vírus – que convivem naturalmente 
com outros mamíferos nas florestas, mas são muitas vezes fatais 
aos humanos. Não podemos nos esquecer que esta e outras 
pandemias são resultado da destruição da biodiversidade. As 
“zoonoses emergentes” são fruto da invasão desses habitats 
ricos em biodiversidade. A biodiversidade é ao mesmo tempo o 
depositário de nosso futuro e a sua preservação; a garantia de 

1   Para um estudo mais detalhado do conceito de técnica em Walter Benjamin, remeto o 
leitor ao meu artigo: Seligmann-Silva, 2019.
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que essas zoonoses não irão se repetir2 (ROCHA, 2020). Uma vez 
rompido esse nicho de proteção, ficamos no desabrigo, sem 
chão, corpos reduzidos a meios “perfeitos” para a multiplicação 
do coronavírus. 

Destruir a colonialidade
 

É sintomático que Benjamin tenha associado técnica e 
destruição aos “imperialistas”. Os imperialistas são os novos 
avatares dos colonizadores da modernidade. Estão sempre 
à procura de mais terras e corpos para auferir lucros 
com a dominação. Nesse sentido, para refletir sobre essa 
relação profunda entre sistema capitalista, empresa colonial 
e imperialismos, proponho que retomemos outro texto, não 
menos atual que as teses de Benjamin que acabamos de visitar. 
Refiro-me ao Discurso Sobre o Colonialismo, do poeta e político 
Aimé Césaire, publicado originalmente em 1950, que influenciou 
profundamente a obra de Frantz Fanon (1952), e é um dos textos 
fundadores dos estudos pós-coloniais representados hoje por 
autores como Paul Gilroy (2012), Achille Mbembe (2017 e 2019) 
e Grada Kilomba (2019). Nesse texto de denúncia e revolta 
contra o sistema colonial, Césaire mostra, por exemplo, em que 
medida o nazismo – que acabara de ser derrotado militarmente 
na Europa – era, na verdade, apenas a face desmascarada do 
sistema capitalista-colonial. A questão é que com o nazismo, 
os métodos coloniais foram aplicados à população europeia, 

2   Na data em que escrevo este artigo foi tornado público um relatório da Organização 
Mundial de Saúde que afirma que ainda são desconhecidas as origens da pandemia de 
coronavírus Sars-CoV-2, o que não contradiz o fato exaustivamente pesquisado que mostra 
a origem dessas pandemias em zoonoses virais. Cf. “Não há evidência de que mercado 
de Wuhan foi epicentro da pandemia, diz OMS”. Disponível em: <https://www1.folha.
uol.com.br/equilibrioesaude/2021/02/oms-diz-que-nao-ha-evidencia-de-que-mercado-de-
wuhan-foi-epicentro-da-pandemia.shtml> Consultado em 10/02/2021.
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o que fez acender um alarme. Quando a violência das classes 
dominantes era aplicada às populações das colônias, havia uma 
naturalização dessa violência: “No fundo do capitalismo, ansioso 
por sobreviver, há Hitler. No fundo do humanismo formal e da 
renúncia filosófica, há Hitler” (CÉSAIRE, 2020, p. 19). Citando o 
pensador conservador francês Ernst Renan (1823-1892), Césaire 
destaca justamente a relação entre a empresa colonial e a busca 
por corpos que deveriam ser reduzidos a máquinas trabalhadoras: 

A natureza criou uma raça de trabalhadores: é a raça chinesa, 
com uma destreza de mão maravilhosa, com quase nenhum 
sentimento de honra [...]; uma raça de trabalhadores da terra é a 
negra; sejam bons e humanos com ela, e tudo estará em ordem; 
uma raça de mestres e soldados, essa é a raça europeia. (Renan 
apud CÉSAIRE, 2020, p. 19-20) 

Césaire percebe nessas palavras de Renan elementos 
que se repetiram nas bocas de Hitler e do ideólogo do nazismo 
Alfred Rosenberg.3 Já as palavras do primeiro-ministro francês 
Albert-Pierre Serraut (1872-1962), que ele também cita, recordam 
as palavras do atual presidente do Brasil, quando se refere à 
população indígena brasileira. Serraut escreveu que seria infantil 
opor à empresa europeia de colonização “um suposto direito de 
ocupação e sabe-se lá que outros direitos de feroz isolamento que 
perpetuariam em vão as inúteis posses de riquezas sem uso nas 
mãos de incapazes ” (Serraut apud CÉSAIRE, 2020, p. 20). Também 
o principal mandatário do Brasil considera um desperdício os 

3   Hannah Arendt, em seu Origens do Totalitarismo, publicado em 1951, ou seja, no ano 
seguinte ao manifesto de Césaire, afirmou uma ordem de ideias que podem muito bem 
ser aproximadas dessas linhas do Discurso Sobre o Colonialismo: “As possessões coloniais 
africanas tornaram-se o solo mais fértil para que florescesse o grupo que viria a ser mais 
tarde a elite nazista. Viram ali como era possível transformar povos em raças e como, pelo 
simples fato de tomarem a iniciativa desse processo, podiam elevar o seu próprio povo 
à posição de raça dominante. A África serviu para curá-los da ilusão de que o processo 
histórico é necessariamente ‘progressista’ [...] Conscientes disso, estavam perfeitamente 
dispostos a pagar o preço necessário, a retroceder ao nível de uma organização racista, 
desde que com isso pudessem conseguir o domínio de outras ‘raças’” (ARENDT, s/d, p. 274-
275). A violência colonial na África serviu de escola para a formação de futuros nazistas. 
Na colonialidade, dormita Hitler: do século XIX ao XXI.



25

minérios inexplorados pelas mineradoras em terras indígenas; 
e incentiva a mineração ilegal, que destrói os rios e as matas, 
e leva doenças e morte para as populações indígenas. Em um 
pronunciamento no ano de 2019, afirmou que os indígenas seriam 
“latifundiários pobres em cima de terras ricas”,4 quando na 
verdade as populações e as culturas indígenas são infinitamente 
mais ricas que o mundo da colonialidade; e pobre de espírito é 
quem proclama tal disparate. No entanto, esse presidente, como 
Hitler, é apenas a face desmascarada, sem o falso humanismo, 
sem a hipocrisia que marca a empresa capitalista-colonial. Daí 
Césaire afirmar que 

[...] ninguém coloniza inocentemente, que ninguém coloniza 
impunemente; que uma nação colonizadora, uma nação 
que justifica a colonização – portanto a força – já é uma 
civilização doente, uma civilização moralmente atingida que, 
irresistivelmente, de consequência em consequência, de negação 
em negação, chama seu Hitler, quero dizer, seu castigo. (CÉSAIRE, 
2020, p. 21)

Nada mais atual para se descrever o Brasil de 2018 a nossos 
dias.5 Pois como destacou Anibal Quijano, entre outros autores 
decoloniais, a empresa colonial que foi iniciada por metrópoles 
europeias e pelos Estados Unidos deixou seu legado de força e 
violência para as elites locais às quais se aliaram (QUIJANO, 
2005).6 Portanto, o que existe na América Latina pós-colonial é 

5   Como formulou o escritor (e sobrevivente de campo de concentração nazista) Robert 
Antelme, em um pequeno e precioso artigo de 1948, “Pauvre-Prolétaire-Déporté” (“Pobre-
Proletário-Deportado”): “Quando o pobre torna-se proletário, o rico torna-se SS.” Essa máxima 
pode constar como epígrafe (ou epitáfio) de nossa era, com seus Trumps e clones dessa escória. 

6   Aimé Césaire afirma o mesmo: “Também estou falando dos abusos, mas para dizer que 
aos antigos – muito reais – sobrepuseram-se outros – muito detestáveis. Sou informado 
sobre tiranos locais que foram enquadrados; mas constato que, em geral, eles se dão muito 
bem com os novos e que, destes aos antigos e vice-versa, um circuito de bons serviços e 
cumplicidade foi estabelecido em detrimento dos povos” (CÉSAIRE, 2020, p. 25).

4   Cf. “Bolsonaro diz que índios são latifundiários pobres em cima de terras ricas”. 
Disponível em: <https://valor.globo.com/politica/noticia/2019/10/10/bolsonaro-diz-que-
indios-sao-latifundiarios-pobres-em-cima-de-terras-ricas.ghtml> Consultado em 08 de 
fevereiro de 2020.
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uma continuidade da empresa colonial. Daí vivermos ainda hoje 
a colonialidade. Daí, ainda hoje, as elites desses países adotarem 
uma relação de força e dominação com a população – reduzida a 
um mínimo para a sua sobrevivência, como força de trabalho – e 
com a natureza, exaurida até a destruição, como vimos em 2020, 
com incêndios criminosos devastando a Amazônia e o Pantanal; e 
com os crimes ambientais de Mariana em 2015 e Brumadinho em 
2019, entre tantos outros.

Descrevendo a violência da empresa colonial, Césaire 
também vai ao encontro do conceito de coisificação:

Entre colonizador e colonizado, só há espaço para o trabalho 
forçado, a intimidação, a pressão, a polícia, os impostos, o roubo, 
o estupro, a imposição cultural, o desprezo, a desconfiança, o 
necrotério, a presunção, a grosseria, as elites descerebradas, as 
massas aviltadas. [...] Nenhum contato humano, porém relações de 
dominação e submissão que transformam o homem colonizador 
em peão, em capataz, em carcereiro, em açoite, e o homem nativo 
em instrumento de produção. [...] É minha vez de apresentar uma 
equação: colonização = coisificação. (CÉSAIRE, 2020, p. 24)

Essa coisificação é o nosso pão de cada dia no Brasil. A 
imposição cultural referida por Césaire também se dá hoje 
na negação do direito à existência das culturas indígenas 
e afrodescendentes. Não por acaso, desde a posse do atual 
presidente, aumentou no país o número de ataques a centros de 
religiosidade de matriz africana.7 Os “capatazes” de plantão se 
sentem autorizados pelas falas racistas do presidente e de seu vice. 
Nesse tipo de ataque, nega-se tanto a existência de outras culturas 
e modos de vida, como também de outras técnicas de viver em 
comum e de se relacionar com o mundo ao redor. A arrogância 

7   Cf. “Denúncias de intolerância religiosa aumentaram 56% no Brasil em 2019”. Disponível 
em: < https://www.brasildefato.com.br/2020/01/21/denuncias-de-intolerancia-religiosa-
aumentaram-56-no-brasil-em-2019> Consultado em 08 de fevereiro de 2021.
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colonial que vê a razão como apanágio exclusivo do descendente 
europeu nega-se a reconhecer que as técnicas indígenas e 
quilombolas são muito mais eficientes quando se trata de permitir 
a sobrevivência da espécie humana. Afinal, os indígenas povoam 
as Américas há milhares de anos e nunca destruíram de modo 
irreversível, como a técnica ocidental o faz (a “primeira técnica”, 
nos termos de Benjamin), um metro quadrado de terra. Nesse 
sentido, as técnicas indígenas podem e devem ser aproximadas 
da noção benjaminiana de uma técnica lúdica, que promove um 
maior campo de ação sem dominação e sem destruição de Gaia ou 
dos seres humanos entre si. Césaire vai em direção semelhante ao 
escrever sobre outros modelos econômicos que não os da empresa 
colonial: 

[...] eu falo de economias naturais, economias harmoniosas e 
viáveis, economias na medida do homem indígena que foram 
desorganizadas, culturas alimentares destruídas, subnutrição 
instalada, desenvolvimento agrícola orientado para o benefício 
único das metrópoles, roubo de produtos, roubo de matérias-
primas. (CÉSAIRE, 2020, p. 25) 

O atual agronegócio, com sua estratégia voltada para a 
exportação, é um fruto tardio dessa empresa, descendente direto 
dos engenhos e do modelo da plantation.

Ao lamentar a destruição dessas antigas técnicas de vida 
em comum, Césaire novamente parece estar descrevendo o 
Brasil de 2021:

Cada dia que passa, cada negação da justiça, cada blitz policial, 
cada manifestação operária afogada em sangue, cada escândalo 
abafado, cada expedição punitiva, cada viatura, cada policial e 
cada milícia nos fazem sentir o preço de nossas antigas sociedades. 
(CÉSAIRE, 2020, p. 26)

Ao destacar essa continuidade entre a empresa colonial e 



28

nossos dias atuais, pretendo lançar luz sobre essa longa duração, o 
enorme espaço da empresa colonial, que se estende do século XVI ao 
XXI. Localizar a violência estrutural no Brasil dentro desse espaço 
é fundamental para que possamos levar adiante uma crítica da 
razão colonial que ainda estrutura nosso cotidiano e nossas vidas. 
Romper com essa longa continuidade exige que reconheçamos essa 
longa duração (a “long durée” de que nos falava Fernand Braudel 
em outro contexto, na sua tese de doutorado de 1949, intitulada La 
Méditerranée et le Monde Méditerranéen à l’Époque de Philippe II). 
A ditadura de 1964-1985 foi outro desses momentos, como o aberto 
em 2019, quando a máscara da estrutura colonial cai por terra e 
tudo fica claro: as elites querem apenas, e a qualquer custo, seus 
lucros máximos, para elas e para seus parceiros metropolitanos. 
Repetindo as palavras indispensáveis de Césaire: “No fundo do 
capitalismo, ansioso por sobreviver, há Hitler”. Não por acaso 
esses governos foram e são tão humilhantemente subservientes 
aos interesses norte-americanos. As elites sem máscaras, que 
batem palma ante falas e atos racistas, que instigam biopolíticas 
genocidas, que exigem a destruição das leis trabalhistas, que 
transformam o Brasil em um misto de campo de trabalho forçado 
e de necrópole, essas elites são as continuadoras da empresa 
colonial com sua exploração sem limites dos trabalhadores e da 
terra. Todo o discurso desenvolvimentista revela-se cantilena 
encantatória. Impõe-se a narrativa segundo a qual existem países 
“em desenvolvimento”, que na verdade estão condenados, caso 
esse sistema neocolonial não seja explodido, a ser eternos “países 
do futuro”. Vendemos nossa liberdade e dignidade em nome de um 
monumental Eldorado futuro de pés de barro. 

Construir paraquedas coloridos

Ailton Krenak, em seu livro Ideias para Adiar o Fim do 
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Mundo, publicado em 2019, anotou de forma quase profética: 
“Vamos aproveitar toda a nossa capacidade crítica e criativa 
para construir paraquedas coloridos. Vamos pensar no espaço 
não como um lugar confinado, mas como o cosmos onde a gente 
pode despencar em paraquedas coloridos” (KRENAK, 2019, p. 
30). Krenak, com essas palavras, indica uma janela, desenha uma 
brecha no confinamento que estamos sendo obrigados a vivenciar 
desde 2020, para tentar superar a crise produzida pela pandemia. 
Lendo a passagem, pensamos: vamos sair do espaço confinado 
com a potência de nossa mente, expandindo-o para a dimensão do 
cosmos onde voaremos em nossos “paraquedas coloridos”! Essa 
formulação, que permite estabelecer uma ponte que vai do terrível 
ao maravilhoso, rompe com a clausura, rachando as paredes de 
nossos “claustros”. Podemos dizer que ela é autoperformática, na 
medida em que Krenak, ao formular sua tese, já está produzindo 
em nossas mentes aberturas, expansões para além de nosso 
confinamento. Mas não se trata, é claro, apenas do confinamento 
imposto pela Covid-19. Krenak formulou essa ideia antes da 
pandemia e a partir de uma poderosa reflexão sobre os caminhos 
e acidentes da história da humanidade. O espaço confinado a que 
ele se refere nessa passagem é o confinamento dentro da razão 
instrumental de origem humanista e iluminista que está na base de 
sustentação da empresa colonial. Essa razão que elegeu um modo 
de progresso que entroniza a “primeira técnica”, destruidora que 
se alimenta da terra e das pessoas, está nos levando rumo ao “fim 
do mundo” a que se refere o título de seu livro. 

A razão instrumental nos lançou em uma aporia, em um 
impasse, numa incerteza profunda que nos paralisa. Fechou as 
portas e estamos sem saída. Aporia vem do grego áporos e deriva, 
conforme o dicionário Houaiss, do prefixo a- (privação; negação), 
somado ao grego póros (passagem). Em meio à clausura produzida 
por esse modelo de desenvolvimento – e que agora gerou uma 
gigantesca e avassaladora pandemia – as palavras de Krenak, um 
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líder indígena que vem de uma cultura que vive há milênios nas 
Américas sem nunca ter chegado à situação semelhante, sugerem 
a necessidade de uma pausa para reflexão: vamos construir 
saídas criativas, façamos os nossos “paraquedas coloridos”.

Krenak descreve essa aporia enfrentada pela sociedade 
contemporânea, mas ao mesmo tempo se separa de tal sociedade; 
mostra que vem de outra tradição, de uma história multicentenária 
de sobrevivência e de muita luta:

Em 2018, quando estávamos na iminência de ser assaltados por 
uma situação nova no Brasil, me perguntaram: “Como os índios 
vão fazer diante disso tudo?”. Eu falei: “Tem quinhentos anos 
que os índios estão resistindo, eu estou preocupado é com os 
brancos, como que vão fazer para escapar dessa”. A gente resistiu 
expandindo a nossa subjetividade, não aceitando essa ideia de 
que nós somos todos iguais. Ainda existem aproximadamente 250 
etnias que querem ser diferentes umas das outras no Brasil, que 
falam mais de 150 línguas e dialetos. (KRENAK, 2019, p. 31)

Ao invés de cair na posição melancólica, na prostração 
paralisante, Krenak nos fala de um outro registro de pensamento, 
para além de nossos parâmetros cartesianos, que veem no 
raciocínio lógico o ápice do saber. E motivos para a melancolia 
é que não faltam, quando observamos a história de destruição 
e de violência contra os indígenas no Brasil por conta da longa 
história da empresa colonial. Claude Lévi-Strauss, no livro 
Saudades do Brasil, apresentou sucintamente essa história 
como a de um fantástico acúmulo de barbáries. É a extensão do 
massacre indígena que o antropólogo destaca nessa obra, mas ao 
mesmo tempo, aponta para a grandeza das culturas indígenas 
que vivem em terras brasileiras, revertendo a hierarquia 
tradicionalmente atribuída aos povos originários nas Américas: 
“a Amazônia”, ele escreve, “poderia ser o berço de onde saíram 
as civilizações andinas” (LÉVI-STRAUSS, 1994, p. 13). Lévi-Strauss 
surge como uma testemunha de populações que sobreviveram 
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a “um monstruoso genocídio” que se estende desde a chegada 
dos europeus até hoje. Ele viu “os últimos sobreviventes desse 
cataclismo que foi para seus antepassados o descobrimento e as 
invasões que se seguiram” (LÉVI-STRAUSS, 1994, p. 16). Calcula-se 
que entre 5 a 9 milhões de indígenas foram assassinados graças à 
empresa colonial, seja por meio de epidemias, de massacres ou da 
escravização. Trata-se de um dos maiores genocídios da história 
da humanidade.

Krenak, partindo dessa gigantesca e pesada herança de 
genocídios, etnocídios e de lutas pela sobrevivência, dá uma 
virada e propõe a resistência pela imaginação. Enxerga nela uma 
poderosa “esburacadora” de brechas, que permite a abertura de 
caminhos, de inúmeros “poros”, que facultam sairmos de nossa 
aporia. Esse comutador que nos lançaria para fora do buraco em 
que nos encontramos tem como uma de suas faces os sonhos:

Para algumas pessoas, a ideia de sonhar é abdicar da realidade, 
é renunciar ao sentido prático da vida. Porém, também podemos 
encontrar quem não veria sentido na vida se não fosse informado 
por sonhos, nos quais pode buscar os cantos, a cura, a inspiração 
e mesmo a resolução de questões práticas que não consegue 
discernir, cujas escolhas não consegue fazer fora do sonho, mas 
que ali estão abertas como possibilidades. (KRENAK, 2019, p. 52)

Esses sonhos são locais privilegiados que descortinam um 
novo olhar sobre nossas vidas. Além dessa abertura que permite 
estruturarmos uma outra leitura do real e construir outras 
subjetividades, os sonhos são, em si mesmos, locais de moradia 
sem paredes. Krenak nos fala: “De que lugar se projetam os 
paraquedas? Do lugar onde são possíveis as visões e o sonho. Um 
outro lugar que a gente pode habitar além dessa terra dura: o 
lugar do sonho” (KRENAK, 2019, p. 65). Habitar os sonhos, viver 
para além “dessa terra dura”, na plasticidade multiforme dos 
sonhos, abrir poros entre o mundo onírico e nossa vigília, quebrar 
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as paredes da “instituição total” e totalitária a que o sistema da 
colonialidade reduz a Terra inteira. Antes que a Terra toda fique 
dura e seca, Krenak propõe, com toda a leveza do mundo, sem 
gritos revolucionários, sem clamores a derramamento de sangue, 
que reconheçamos nos sonhos um lugar de expansão de nossas 
vidas, um espaço para sairmos da aporia. 

Com a já mencionada Grada Kilomba, proponho unir esse 
clamor de Krenak (e de muitos ameríndios) a favor do sonhar 
empoderador ao projeto de se “criar novos papéis fora dessa 
ordem colonial”. Essa recriação assenta-se também em uma 
reimaginação do mundo. Daí Kilomba encadear a essas palavras 
a frase: “Isso é o que Malcolm X chamou de ‘descolonização de 
nossas mentes e imaginações’: aprender a ver tudo com ‘novos 
olhos’, a fim de entrar na luta como sujeitos e não como objetos” 
(KILOMBA, 2019, p. 69).8 

Durante o mês de abril de 2020, ou seja, alguns meses após o 
início da pandemia de Covid-19, Krenak publicou outras falas em 
seu pequeno opúsculo O Amanhã não está à Venda.9 Novamente ele 
volta ao tema da falta de saída, agora radicalizada pela pandemia, 
para aqueles que apostam no modelo de humanidade consagrado 
pela tradição Humanista, Iluminista e pela entronização da 
“primeira técnica” como agente de dominação e destruição da 
natureza. A Modernidade, na qual confluíram essas tendências, 
sempre foi marcada por uma biopolítica que reduz grande parte 
da humanidade à categoria de sub-humanos, pelo preconceito 
étnico-racial, por políticas de escravidão e genocídio, e por 
uma relação de espoliação com a natureza. Por outro lado, os 
povos ameríndios, como escreve Krenak, apresentando a sua 

8   Walter Benjamin, em um artigo de 1929 sobre o surrealismo, afirmava ser necessário 
“organizar o pessimismo” a partir da construção de um novo espaço de imagens, Bildraum. 
Apenas assim seria possível livrar o debate político de sua falsa moralização pela direita 
fascista (em sua eterna e meramente hipócrita luta contra a “corrupção”). Ele propunha 
uma guerra de imagens e de imaginações. Cf. sobre esse ponto meu ensaio SELIGMANN-
SILVA, 2019, p. 57.

9   Republicado em KRENAK, 2020.
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cosmovisão, não percebem “que exista algo que não seja natureza. 
Tudo é natureza” (KRENAK, 2020, p. 83). Assim, eles recusam o 
binarismo que marca – desde a visão de mundo clássica, nascida 
na Grécia – a dualidade que reproduz a relação de objetificação e 
coisificação com essa natureza dominada pela “cultura”. 

O antropocentrismo e o especismo são parte central do 
projeto que culminou no Antropoceno, ou seja, a era na qual a 
humanidade molda o planeta e constrói as bases para a eliminação 
de sua possibilidade de sobrevida. Nas Américas, as populações 
ameríndias são as grandes responsáveis pela conservação dos 
territórios da biodiversidade. As populações originárias no Brasil 
são guardiãs de um dos maiores patrimônios de biodiversidade 
do mundo, assim como também (conforme lemos acima, nas 
palavras de Krenak) de um dos mais ricos patrimônios culturais 
da humanidade, com suas 250 etnias e cerca de 150 línguas e 
dialetos. Assim, Krenak aponta para o fato de que esse vírus coloca 
em xeque um modelo destruidor de relação com a natureza. 
Como Césaire, ele também critica a coisificação, a “abstração 
civilizatória” que caracteriza a modernidade (neo)colonial:

Esse vírus está discriminando a humanidade. Basta olhar em volta. 
O melão-de-são-caetano continua a crescer aqui do lado de casa. A 
natureza segue. O vírus não mata pássaros, ursos, nenhum outro 
ser, apenas humanos. Quem está em pânico são os povos humanos 
e seu mundo artificial, seu modo de funcionamento que entrou 
em crise. [...] Somos piores que a Covid-19. Esse pacote chamado 
de humanidade vai sendo descolado de maneira absoluta desse 
organismo que é a Terra, vivendo numa abstração civilizatória 
que suprime a diversidade, nega a pluralidade das formas de vida, 
de existência e de hábitos. (KRENAK, 2020, p. 81-82)

Em Ideias para Adiar o Fim do Mundo, Krenak ironiza um 
certo alarmismo acerca do “fim do mundo” e lembra que os povos 
indígenas convivem com mais de cinco séculos de epidemias 
introduzidas pelos brancos. Ele apresenta um modo de vida que 
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escapa às nossas visões de mundo judaico-cristãs (marxistas ou 
não), que apostam em um “fim do mundo”, em uma revolução, 
em uma redenção pontual. A sabedoria cultivada nos sonhos 
e nas danças e no diálogo com os espíritos do passado ensina 
que a revolução está na capacidade de frearmos e sairmos do 
caminho aporético. Nesse sentido, recordo a frase de Walter 
Benjamin escrita nos “Manuscritos: Esboços e Versões”, em torno 
de seu livro Sobre o Conceito de História: “Marx afirma que as 
revoluções são as locomotivas da história do mundo. Mas talvez 
isso seja totalmente diferente. Talvez as revoluções sejam o 
acionar do freio de emergência pela humanidade que viaja neste 
trem” (BENJAMIN, 2020, p. 202). Com Krenak devemos aprender 
a perfurar nossos muros, a cavar pontes e túneis, encher de 
poros uma sociedade e as mentes fechadas e programadas para 
um projeto em si entrópico, que aposta na exploração infinita 
dos recursos naturais. Aposta também no fim da pluralidade da 
biodiversidade e das formas de vida e cultura, as verdadeiras 
bases da vida na Terra. Em seu O Amanhã não está à Venda 
Krenak destaca justamente a importância de não lutarmos, agora, 
por uma “volta à normalidade”, ou seja, ao mesmo caminho que 
vínhamos trilhando e que produziu essa situação.

Tomara que não voltemos à normalidade, pois, se voltarmos, é 
porque não valeu nada a morte de milhares de pessoas no mundo 
inteiro. [...] Não podemos voltar àquele ritmo, ligar todos os carros, 
todas as máquinas ao mesmo tempo. Seria como se converter ao 
negacionismo, aceitar que a Terra é plana e que devemos seguir 
nos devorando. Aí, sim, teremos provado que a humanidade é 
uma mentira.  (KRENAK, 2020, p. 91)

Outra grande voz do mundo ameríndio, que tem trazido uma 
série de preciosos e urgentes ensinamentos no nosso contexto de 
radicalização entrópica da empresa colonial que culminou na 
pandemia, é a de Davi Kopenawa. Em seu livro A Queda do Céu: 
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Palavras de Um Xamã Yanomami (coescrito com o antropólogo 
Bruce Albert) ele descreve em centenas de páginas o martirológio 
dos Yanomamis provocado pelo contato com os brancos, 
sejam militares em missões de demarcação das fronteiras, ou 
operários construindo estradas, mas sobretudo garimpeiros em 
busca dos minérios sob a terra Yanomami. Kopenawa tem uma 
clareza absoluta com relação ao fato de que essas explorações 
dos minérios em si produzem epidemias. Ou seja, não apenas 
o contato com esses brancos traz doenças, mas a destruição da 
floresta, dos rios e do solo produz epidemias. Fatos que nossos 
cientistas recentemente confirmaram.

As coisas que os brancos extraem das profundezas da terra com 
tanta avidez, os minérios e o petróleo, não são alimentos. São 
coisas maléficas e perigosas, impregnadas de tosses e febres, 
que só Omama [o deus criador] conhecia. Ele porém decidiu, 
no começo, escondê-los sob o chão da floresta para que não nos 
deixassem doentes. Quis que ninguém pudesse tirá-las da terra, 
para nos proteger. Por isso devem ser mantidas onde ele as deixou 
enterradas desde sempre. A floresta é a carne e a pele de nossa 
terra, que é o dorso do antigo Hutukara [nome xamânico do antigo 
céu] caído no primeiro tempo. O metal que Omama ocultou nela 
é seu esqueleto, que ela envolve de frescor úmido. São essas as 
palavras dos nossos espíritos que os brancos desconhecem. Eles 
já possuem mercadorias mais do que suficientes. Apesar disso, 
continuam cavando o solo sem trégua, como tatus-canastra. Não 
acham que, fazendo isso, serão tão contaminados quanto nós. 
Estão enganados. (KOPENAWA & ALBERT, 2015, p. 357)

Sem dúvida, estamos pagando caro por esse engano, cada 
um em sua prisão domiciliar. Segundo narra Davi Kopenawa, 
recordando o saber que lhe foi passado em conversas com os 
antigos xamãs, em sonhos e nos transes xamânicos, os metais 
foram criados não por Omama, mas sim por seu malévolo irmão 
Yoasi, o deus que também introduziu a morte. Omama enterrou 
os metais para nos proteger, e debaixo da terra eles devem ficar. 
Esses metais, ademais, seguram os esteios que sustentam o céu, 
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mantêm “a terra no seu lugar”. Ou seja, retirá-los do solo, destruir 
a floresta que os isola, implica em liberar epidemias fatais:

Agora sabemos de onde provém essa fumaça maléfica. É a fumaça 
do metal, que também chamamos de fumaça dos minérios. 
São todas a mesma fumaça de epidemias xawara,10 que é nossa 
verdadeira inimiga. Omama enterrou os minérios para que 
ficassem debaixo da terra e não pudessem nunca nos contaminar. 
Foi uma decisão sábia e nenhum de nós [Yanomami] jamais teve 
a ideia de cavar o solo para tirá-los da escuridão! [...] O sopro 
vital dos habitantes da floresta é frágil diante dessas fumaças 
xawara. [...] Quando essas fumaças surgiram, não tiveram forças 
para se defender. Todos arderam em febre e logo ficaram como 
fantasmas. Faleceram rapidamente, em grande número, como 
peixes na pesca com timbó. Foi assim que os primeiros brancos 
fizeram desaparecer quase todos os nossos antigos. (KOPENAWA 
& ALBERT, 2015, p. 363-364)

Kopenawa afirma também que apesar de nossas cidades 
estarem infestadas dessa fumaça mortal, não desistimos, 
continuamos destruindo a floresta, criando cidades gigantescas. 
Nosso pensamento, afirma, “está todo fechado”, em uma 
expressão que lembra a imagem do “lugar confinado” da fala 
de Krenak que lemos acima. Kopenawa estabelece uma relação 
entre essas epidemias e as mercadorias trazidas pelos brancos: 
“a doença e a morte golpeiam os habitantes da floresta assim que 
estes começaram a desejar as mercadorias. [...] De modo que, para 
nós, as mercadorias têm valor de epidemia xawara” (KOPENAWA 
& ALBERT, 2015, p. 368). Esse raciocínio é fundamental e parte 
central da contra-antropologia do autor: os brancos, que ele 
denomina de “povo da mercadoria”, são também, de certo modo, 
o povo que traz e produz as epidemias, com sua sanha de arrancar 
os metais que seguram os esteios do céu sobre nossas cabeças e a 

10   Mais adiante Kopenawa define: “O que chamamos de xawara são o sarampo, a gripe, a 
malária, a tuberculose e todas as doenças de brancos que nos matam para devorar nossa 
carne” (KOPENAWA & ALBERT, 2015, p. 366).
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gana de produzir mercadorias, com o que esgotam os metais da 
terra. “Hoje, os seres maléficos xawarari não param de aumentar”, 
escreve de modo quase profético, mas que na verdade explicita 
simplesmente a percepção dos povos que vivem nas florestas 
e são as vítimas mais atingidas dessas epidemias há séculos. E 
continua: “Mas as orelhas dos brancos não escutam as palavras 
dos espíritos! Eles só prestam atenção no seu próprio discurso 
e nunca se dão conta de que é a mesma fumaça de epidemia 
que envenena e devora suas próprias crianças” (KOPENAWA & 
ALBERT, 2015, p. 370). Esse raciocínio não deixa de lembrar as 
palavras de Césaire que vimos acima, quando afirmava que os 
empreendedores da empresa colonial não deveriam se sentir 
seguros e a salvo da violência que essa empresa utiliza. Aos 
poucos a mesma violência os destrói. Assim como Krenak fala 
da necessidade de despertarmos para o que está acontecendo 
com a Terra,11 antes que seja tarde demais, Davi Kopenawa fala 
da necessidade de ouvirmos os clamores do planeta. Temos 
que sair de nossa zona de conforto – que se tornou uma “zona 
de desconforto” – pois estamos, sim, cavando o chão sob nossos 
próprios pés. 

Para concluir, voltemos às palavras do Discurso Sobre o 
Colonialismo de Aimé Césaire. Desenvolvendo essa ideia de uma 
autodestruição programada no código genético da violência 
colonial (e da “primeira técnica” que vimos com Benjamin), 
Césaire acreditava em 1950 que uma reviravolta estava por vir 
para retirar a elite colonialista do poder. Muitos países africanos 
se descolonizaram desde então. Mas a empresa colonial, a 
colonialidade com seus longos tentáculos, ainda estão presentes. 
Assim, é importante retomar essas palavras poderosas do autor. 
Sua contemporaneidade corrosiva justifica a citação:

11   “O que aprendi ao longo dessas décadas é que todos precisam despertar, porque, se 
durante um tempo éramos nós, os povos indígenas, que estávamos ameaçados de ruptura 
ou da extinção dos sentidos das nossas vidas, hoje estamos todos diante da iminência de a 
Terra não suportar a nossa demanda” (KRENAK, 2019, p. 45).
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Pois, enfim, precisamos nos decidir e dizer, de uma vez por 
todas, que a burguesia está condenada a ser cada dia mais hostil, 
mais abertamente feroz, mais desprovida de vergonha, mais 
sumariamente bárbara; que é uma lei implacável que toda classe 
decadente se transforme em um receptáculo para o qual fluem 
todas as águas sujas da história; que é uma lei universal que toda 
classe, antes de desaparecer, deva primeiro desonrar-se de forma 
completa, omnilateral, e que, com as cabeças enterradas sob o 
estrume, as sociedades moribundas emitem seu canto de cisne. 
(CÉSAIRE, 2020, p. 55)

Que assim seja.
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ANTONIO LEAL   Agora vou chamar o Tom Zé, o Sr. Antônio José 
Santana Martins. O homem de Irará. Cantor, compositor, 
criador, autor, Tropicalista, vanguardista, difícil classificá-
-lo. Tem uma entrevista com a Hannah Arendt em que 
perguntam a ela: “Mas você é filósofa, você é socióloga, o 
que você é?”. E ela fala: “Eu não me encaixo”.

Que alegria tê-lo aqui. Tenho certeza que falo por mim e 
por toda a equipe de produção. Desde o primeiro momento 
da concepção do Festival, seu nome veio à nossa cabeça. 
E é muito bom poder ter essa conversa com você. É muito 

O QUE NOS CONSTITUI E SINGULARIZA*
tom zé

* Copyright © Tom Zé, 2021. 
O compositor, arranjador e cantor Tom Zé participou da mesa on-line A Urgência de Pensar 
a Partir de Nós: o que nos constitui e singulariza durante o Festival Cajubi, no dia 23 de 
fevereiro de 2021, com a presença de Márcio Seligmann-Silva (página 18) e mediação do 
idealizador e curador científico do evento, Antonio Leal de Oliveira. O presente texto é uma 
transcrição parcial de sua fala na ocasião, autorizada pelo autor. Para assistir à mesa na 
íntegra, acesse o canal www.youtube.com/festivalcajubi e o site www.festivalcajubi.com.br. 
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bom estar diante do homem que veio nos confundir para 
explicar. Ou veio explicar para nos confundir, né, Tom Zé? 
Seja muito bem-vindo, é muito bom ter você aqui.

TOM ZÉ      Muito obrigado, Antonio, a você e ao Seligmann, por 
nos trazer o Krenak, o Davi Kopenawa, o Eduardo Viveiros 
de Castro… e por ter nos lembrado também do professor 
Rosenfeld.

ANTONIO LEAL     Eu queria começar provocando você; ouvindo 
você a respeito disso: uma coisa que me chamou a atenção 
estudando sua história, sua carreira e tudo mais, é como, 
em vários momentos da sua trajetória, aparece algo que foi 
o que buscamos desde o começo do Festival Cajubi, que 
é promover um espaço de intersecção entre teoria e arte. 
E eu me lembro que desde Estudando o Samba, na década 
de 1970, até os anos 2000, com Estudando o Pagode (com 
produção do Jair Oliveira), e em 2014, com Estudando a 
Bossa, você acabou, naturalmente, promovendo isso que a 
gente pretende com o Festival. Ou seja, você traz um estudo 
de elementos artísticos tipicamente brasileiros. Eu queria 
te ouvir a respeito disso, dessa tentativa de promover essa 
intersecção, essa fusão, entre reflexão intelectual, estudos – 
ou seja qual for a forma como você nomeia os seus discos –, 
e arte.

TOM ZÉ   Essa educação brasileira, para mim, que nasci em 
1936, em Irará, e fui educado nos anos 40 e 50… até o 
começo do ginásio, a gente tinha uma presença muito forte 
da invasão árabe que ocupou a Península Ibérica do século 
VIII ao fim do século XV. 

O povo árabe era, naquele momento, o povo mais inteligente 
do mundo: medicina desenvolvida, estavam divulgando 
a invenção do zero, tinham uma arquitetura que hoje é o 
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principal item de turismo de Barcelona, Madri, Lisboa, etc. 
E foram até agricultores, ou seja, sua influência se estendeu 
também a classes menos intelectualizadas.

Em 1501, 1502, as Bandeiras (logo depois do “Descobrimento”) 
iam a Mato Grosso, Goiás, Argentina, Bolívia, Peru, voltavam 
para São Paulo. Mas elas, que expandiram o território 
brasileiro, só foram ao Nordeste em 1570. Seus participantes 
que lá chegaram nunca voltaram para o Sul. Naquele ambiente 
de terreno semiárido eles empobreceram, tornaram-se 
analfabetos. Mas eram apaixonados pela cultura herdada dos 
antepassados e, conforme testemunhou Euclides da Cunha 
(que o jornal O Estado de São Paulo enviou como repórter 
para cobrir a Guerra de Canudos em 1898), tentavam 
manter a cultura de origem tanto em hábitos sociais quanto 
em canções ou cordéis. E muito constantemente na fala. 

Em todo o Brasil o fanatismo dos que seguiam Antonio 
Conselheiro foi tomado como uma campanha guerreira 
contra a República, recém-proclamada. Nessa ocasião, todos 
os jornais do mundo enviavam repórteres para cobrir a 
Guerra de Canudos. 

Como Salvador era o último pouso civilizado antes de 
se embrenharem nas caatingas, quando Euclides estava 
nessa cidade, o Secretário de Segurança da Bahia convidou 
os jornalistas, pois tinham aprisionado uma criança do 
“bando do Conselheiro”, que seria inquirida por delegados 
e autoridades. Quando perguntaram à criança “por que eles 
faziam isso”, ela respondeu: “para salvar a alma”. 

Para todos os ouvintes, isso não queria dizer nada. Mas 
como Euclides era uma criatura muito fina, essa resposta 
levantava a pergunta: então isso é um movimento religioso, 
e não tem nada a ver com o que pensam no Sul? E desconfiou 
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que se tratava de uma apaixonada crença na qual um 
fanatismo pelo líder religioso, o Conselheiro, tentava dar 
esperanças ao nordestino, naquela vida espinhosa que até 
hoje prevalece por lá. 

- o - 

Quando eu, nos anos 40, atendia o povo da roça na loja 
de meu pai, tinha contato com os descendentes desses 
nordestinos. Nessa ocasião, comecei a ler Os Sertões, livro 
em que Euclides da Cunha descreve o acompanhamento 
e as descobertas sobre a vida e o povo nordestino que fez 
durante a cobertura da Guerra de Canudos. 

Peguei para ler: “A Terra”, primeira parte, é muito 
complicada. Saltei para a segunda seção do livro, chamada 
“O Homem”. Meu espanto foi muito grande, quando 
desconfiei que Euclides estava falando do freguês que eu 
atendia na loja de meu pai, e que tanto eles quanto eu éramos 
descendentes daqueles seguidores de Antonio Conselheiro, 
que passariam a ser meus tataravós, bisavós, avós… 

Em alguns segmentos, os hábitos culturais daquele mundo 
tiveram muita influência em minha educação, antes da 
escola primária, que naquele tempo só frequentávamos 
depois dos oito anos de idade. Eram o bumba-meu-boi, a 
lavagem da igreja, o desafio, o improviso, os cordéis e até a 
chegança, uma dança dramática que representava os cristãos 
abordando navios dos assim chamados infiéis muçulmanos. 

Os modos de fala dos fregueses que eu atendia na loja e 
até do quintal da minha casa com pessoas de origem mais 
humilde, tudo isso mostrava que aqueles “fanáticos” do 
Conselheiro eram meus ancestrais.

Eu, sem perceber, comecei a simpatizar com o homem da 
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roça que vinha no balcão, eu não entendia por quê. Ele 
geralmente vinha uma vez fazer a compra anual. 

Quando chove, tem fumo e vende fumo; quando não chove, 
não tem fumo e não vende fumo. Eles vão dar satisfação 
porque não podem pagar a conta do ano passado. E toda a 
cidade baixa de nível de vida, é um tipo de ética inacreditável. 
Todo mundo baixa de nível e acompanha a necessidade que 
o homem da roça está passando. Eu fui assim durante todos 
os anos na loja do meu pai, de 1940 até 49, depois eu voltava 
nas férias. 

- o - 

Então, vamos dar um salto para este momento em que caiu 
aqui em casa o “paraquedas colorido”, dessa vez manejado 
pelo Seligmann; foi uma excitação! Aprendi, também com 
o Seligmann, que a gente para poder saber de uma coisa tem 
que procurar um filósofo, uma pessoa formada que está 
trabalhando naquilo. Senão você fica com as informações 
muito tolas, muito “manchetezinhas”, que não te levam a 
encontrar razão para sentir responsabilidade e começar 
a estudar. 

Comentamos aqui [na mesa], mais coisas que fomos 
encontrando por acaso.1  É engraçado que Thomas Mann, 
em José e Seus Irmãos, comenta que os filhos de Lia eram 
muito orgulhosos; diz José: “Mas como é que o homem pode 
ser tão orgulhoso? Deus criou isso, aquilo, criou até a mosca 
varejeira antes do homem. Por que é que o homem pode ser 
tão metido a bobo?”. 

1   Tom Zé se refere aqui ao texto e à palestra do professor Márcio Seligmann-Silva 
intitulados: Para uma Nova Crítica da Razão Colonial. O texto está publicado neste volume e 
a palestra está disponível no canal de YouTube do Festival Cajubi, conforme nota anterior.
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A Neusa2 pesquisou uma afirmação do professor Rosenfeld, 
que fazia muitas conferências aqui em décadas passadas, 
lembrando que existem diferentes espécies: as plantas, 
as pedras, os seres humanos. E que o ser humano criou o 
especismo. Especismo é uma forma de discriminação contra 
quem não pertence a uma espécie, similar ao racismo, ao 
sexismo, e outros tipo de preconceito. O especismo utiliza 
argumentos que são de base científica ou moral para 
validar a exploração e a subjugação de uma espécie em 
relação à outra. Como no caso do que acontece quando a 
razão colonial é convocada – e só ela existe no Brasil desde 
o Descobrimento.

ANTONIO LEAL  Eu queria aproveitar uma parte da sua primeira 
intervenção, quando você volta à sua Irará da infância, 
volta a essa herança que você disse, árabe, das Bandeiras… 
você usou uma expressão que me marca muito quando 
você fala: “Lá estávamos a pensar que o mundo não sabia 
da gente”. E uma das propostas dessa mesa é “pensar a 
partir de nós e daquilo que nos constitui e singulariza”. Eu 
queria ouvir como você situa a importância do folclore, da 
cultura popular, das tradições e heranças mais primitivas, 
para o enaltecimento, para o reconhecimento daquilo que 
nos constitui e singulariza. Ou seja, qual é o valor que essas 
culturas ditas populares têm para definir aquilo que somos?

TOM ZÉ    Quanto a isso eu fiz um esquema, que por acaso não 
está aqui, mostrando como o Tropicalismo tirou o Brasil da 
Idade Média, com Gil e Caetano, e botou o país na Segunda 
Revolução Industrial. A cultura é assim, faz milagres dentro 
do tempo. Lá em Irará, quando eu entrei no curso primário, 
a gente era educado como árabe, com a cabeça árabe, com as 

2   Companheira, assessora e empresária de Tom Zé, sempre presente e atuante em suas 
palestras, entrevistas e apresentações.
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tradições árabes que trouxemos através das criaturas que, 
em 1570, foram jogadas naqueles terrenos semiáridos e que 
se tornaram analfabetas (mas, pelo que eu vi em Euclides da 
Cunha, tive uma percepção de que esses caras gostavam de 
cultura). Porque quando eles iam fazer as compras anuais, 
meu pai botava uma cadeira fora do balcão para a mulher, 
o senhor, alguém mais idoso na família, e eles iam lá falar. 
Eles iam lá falar. E a conversa era extremamente rica. Mas 
eu só vim a ter certeza disso quando li o Euclides da Cunha. 
Imagine, eu tinha perdido as aulas de ginástica naquele ano, 
1953. Então só podia fazer as provas, como castigo, depois 
do fim do ano, depois do fim das férias. Minha mãe me 
trancava por uma hora à tarde lá num quarto (e a casa era 
de assoalho); quando ela vinha, eu ouvia a um quilômetro de 
distância e tirava o gibi [Euclides da Cunha] de cima da mesa, 
botava os livros da escola. Muito bem, está certo, eu perdi o 
ano e fiquei em Irará no ano seguinte por causa disso. Mas 
o que eu aprendi lendo Euclides da Cunha não se paga com 
nada. Isso foi uma introdução ao interesse, à curiosidade. E 
quando eu comecei a desconfiar que ele estava falando de 
mim, também comecei a ficar emocionado, e a cada hora 
lia com mais ansiedade. De repente eu tive certeza que era 
eu, e era o homem da roça. Aí uma criança só pode chorar. 
Choro não dava aumento de audiência. Choro dava outra 
coisa: se o pai ou a mãe vissem, batiam para o menino tomar 
juízo, porque estava ficando doido. A gente, se fosse pego 
chorando, apanhava! Ninguém podia imaginar que eu tinha 
uma sensibilidade de moça.

ANTONIO LEAL  Aproveitando isso, você me deu outro gancho 
quando disse que a Tropicália, “com Caetano e Gil”… com 
Tom Zé também, né? Com os Mutantes, com Rogério Duprat, 
enfim, com todos os outros, colocou o Brasil da Idade Média 
na Segunda Revolução Industrial. 
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TOM ZÉ    Foi escrito, não me lembro agora onde, que foi a 
Semana de 22, e depois o Zé Celso (que realmente virou 
o teatro de cabeça para baixo)… ou a presença de Júlio 
Medaglia, de Duprat… que fizeram o Tropicalismo em 
nossas cabeças. Não, não foi. Essa força pegou o que estava 
no hipotálamo, porque o que nós aprendemos esteve no 
cérebro até que a gente conheceu Aristóteles. Quando a 
gente vai para o curso primário, a gente diz: “Puxa, é assim 
que se raciocina? Nossa Senhora!”. Mas eu compreendo 
também. Então fui jogando fora tudo o que eu já tinha e isso 
ficou no hipotálamo, porque o cérebro não joga nada fora. 
Quando os meninos aqui (Caetano e Gil) foram pressionados 
por todas essas figuras de quem eu falei – Duprat, Cozzella, 
Medaglia, Zé Celso –, toda a pressão fez disparar uma 
espécie de projétil que entrou no hipotálamo deles, que 
recuperou os conhecimentos antigos, jogou na parte frontal 
do cérebro, e eles começaram a ver o Brasil com duas 
visões, duas lentes. E foi isso. Além do mais, houve o reitor 
Edgard Santos, que transformou a Bahia em um estado 
culturalmente inacreditável. Salvador tornou-se uma cidade 
civilizada, que também incentivou essas criaturas a fazer 
essa metamorfose gigantesca na alma da gente, compondo 
as coisas do Tropicalismo.

ANTONIO LEAL   Achei interessantíssimo que você mencionou a 
Semana de 22, a subversão que o Zé Celso faz até hoje e o 
Tropicalismo como momentos transformadores, e fiquei na 
expectativa de você falar daquele momento que, em 1958, 
inventou o Brasil, como você mesmo coloca. Você lembrou o 
Júlio Medaglia. E lendo aquele texto dele que está no seu site3  

3   Texto do maestro Júlio Medaglia intitulado: “A BN, a Ponte e o Poderoso Feminino”. 
Disponível em: <http://tomze.com.br/antigo/disco/estudando-a-bossa>
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(acho que é o texto que está também no Estudando a Bossa), 
é interessante ver como ele diz que é uma transformação 
brutal, porque o Brasil era uma país agrário, exportador, de 
uma economia extremamente primitiva... que, de repente, 
a partir de “Chega de Saudade”, começa a exportar arte, a 
ponto de “Garota de Ipanema” ser a terceira canção mais 
tocada no mundo.

TOM ZÉ     Não existe, na história da humanidade, nem na Idade 
Moderna, nem na Antiguidade, um fato que aconteceu com 
o Brasil, um país analfabeto. Quando você ia à Europa, 
perguntavam: “Ah, o Brasil como é? A capital de vocês é 
Buenos Aires, é La Paz, é não sei o quê?”. Muito bem, esse 
país que em 1958 era exportador de matéria-prima, o grau 
mais baixo da aptidão humana – é o que se aborda em 
Crítica da Razão Colonial, pelo Seligmann –, um ano depois, 
graças ao que aconteceu nas “Águas de Março”, com Jobim, 
e depois quando João Gilberto gravou “Chega de Saudade”, 
o Brasil começou a exportar arte. Não há país que tenha, no 
ano anterior, exportado matéria-prima, que é o grau mais 
baixo da aptidão humana, e que venha no ano seguinte, 
nesse espaço de tempo, a exportar arte, que é o grau mais 
alto da capacidade humana.

Deixa eu dizer logo uma coisa: o Tropicalismo, depois, e 
ainda mais, o Rock dos anos 70 e os meninos que hoje fazem 
pop, funk, etc. são muito bons. Eu fico admirado quando os 
ouço. Eu tenho paixão por eles. Os amigos me mandam os 
discos dessas bandas novas, e é claro que tem chanchada 
pra caramba, tem parada de sucesso que é um desastre. Não 
é disso que estou falando. Eu falo do que eles produzem, até 
o exterior se interessa e compra. 

ANTONIO LEAL  Ainda aproveitando isso que o Júlio Medaglia 
escreve no seu site, sobre Estudando a Bossa, me vem 
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uma outra ideia sobre a qual queria te ouvir. Nós temos, 
aparentemente, uma grande dificuldade de reconhecer 
esses nossos enormes valores. Você qualificou muito bem 
que a Bossa Nova, ali em 1958, aquela famosa batida do 
violão, inventou um Brasil, pariu um Brasil. E ali na década 
de 1990, naquele famoso show que João fez com Caetano 
na inauguração de uma casa de show em São Paulo, a 
impaciência da elite paulistana com o – para muitos, 
exagerado – perfeccionismo de João, acabou culminando 
numa vaia que teve como resposta um João Gilberto tocando 
um samba ali ao vivo, dizendo que vaia de bêbado não vale. 
Enfim, como você avalia essa nossa dificuldade de reconhecer 
e enaltecer isso que o mundo inteiro conhece, reconhece e 
valoriza? Eu me lembro de uma vez, num balcão de um bar 
em Paris, que o cara reconheceu o idioma e falou: “Você é 
estrangeiro?”. Eu falei: “Sim, sou brasileiro”. E ele: “Você 
conhece o Tom Zé?”. Um francês, que tinha vindo do Brasil, 
que morou aqui, encantado com a sua música. Coisa que, 
muitas vezes, brasileiros não valorizam, não reconhecem, 
não dão o devido mérito a essas pérolas e esses diamantes, 
que são tão presentes na nossa cultura e nas nossas vidas.

TOM ZÉ     A Universidade de Londres tem uma escola chamada 
King’s College, onde já existia um centro de estudos da 
cultura latino-americana. Depois que as canções brasileiras 
fizeram a Bossa Nova, eles resolveram fundar um Connect 
Center chamado “Estudo da Cultura Brasileira”. E a principal 
fonte de pesquisa e de informação é a canção brasileira. 
Meu Deus do céu, a gente não reconhece aqui uma coisa a 
que o mundo todo dá importância! Um centro de estudos, 
na London University, onde a canção brasileira é o objeto de 
pesquisa da vida da civilização brasileira. Vocês hoje deram, 
de uma maneira muito mais forte, para nós, um paraquedas 
colorido, porque eu vou me amarrar nele e subir um pouco 
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para poder estudar o Seligmann e depois posso descer em 
qualquer lugar.

ANTONIO LEAL  Isso acaba remetendo a gente a esse grave 
problema de memória que temos nesse país. A memória 
das coisas maravilhosas, riquíssimas e interessantíssimas 
que nos fazem ser o que somos – ao ponto de aceitarmos 
passivamente, por exemplo, tratando de algo da cultura 
popular brasileira, que se venha a dizer no mundo que existe 
um jogador de futebol melhor que o Pelé – é uma das mais 
evidentes demonstrações da nossa dificuldade em termos 
de memória. Como você avalia o impacto dessa dificuldade? 
Seja dos nossos traumas, dos nossos traumas mais terríveis, 
como o da ditadura, o das heranças escravocratas, e tudo 
mais, seja dos nossos grandes valores, dos nossos enormes 
escritores: João Guimarães Rosa, Carlos Drummond de 
Andrade, Euclides de Cunha, como você mencionou agora 
há pouco, ou até João Gilberto.

TOM ZÉ   Eu compus uma música que diz: 

“Quando me sorris

Visigoda e celta

Dama culta e bela

Língua de Aviz” 4 

Quando Bilac fez o verso “inculta e bela”,5  o Brasil ainda se 
sentia pequeno. Mas depois de 1922 e depois de 1970, depois 
da poesia concreta, que é uma influência mundial, as coisas 
mudaram. Augusto [de Campos] foi à Hungria em 2017 

4   “Língua Brasileira”, de Tom Zé.
5   “Última flor do Lácio, inculta e bela”: verso do poema “Língua Portuguesa”, de Olavo 
Bilac.
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pra receber um prêmio que é julgado o Nobel da poesia, e 
também já recebeu vários outros que às vezes não são nem 
noticiados aqui. Mas agora, no aniversário de 90 anos dele, 
foi uma maravilha. As reportagens do Estadão, da Folha, da 
Veja. Nós ficamos muito contentes.

ANTONIO LEAL     Repercussão é muito importante. Falando nisso, 
o que você guarda das suas participações no Festival da 
Canção, Tom Zé?

TOM ZÉ     Acho que a principal coisa minha no Festival, de arte 
consistente, foi a parceria com Rita Lee: “Dois Mil e Um”.

“Astronauta libertado

minha vida me ultrapassa

em qualquer rota que eu faça” 6 

Que por sinal foi lindamente cantada como música caipira.

“São São Paulo, Meu Amor” foi assim: no dia 21 de abril de 
1968, eu morava numa pensão aqui na Rua Conselheiro 
Brotero. Eu saio a pé, chego na Alameda Barros. Caminhei 
uns 20 metros e vi, numa banca de jornal, uma manchete 
em Notícias Populares: “Prostitutas invadem o Centro da 
cidade”. Eu estava tremendo de frio, comecei a tremer de 
emoção. Naquela hora fiz o esquema da música “São São 
Paulo, Meu Amor”, que era uma canção importante, criativa 
e interessante daquele tempo. Hoje envelheceu, não tenho 
nada com isso, continuei fazendo música. Primeiro eu fiquei 
com vergonha de botar no Festival. Fui à casa de Augusto 
Boal e, por acaso, cantei essa música, e ele disse: “Por que 

6   “Dois Mil e Um”, Rita Lee e Tom Zé.
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você não bota essa no Festival?”. Daí botei. Ganhou o Festival. 
E interessante é que Augusto de Campos conta que, como 
o pessoal do júri era amigo dele, ele foi lá na reunião em 
que estavam escolhendo as 36 músicas. E na hora em que 
ele ia chegando, iam jogando “São São Paulo, Meu Amor” 
fora. Ele disse: “Peraí, vocês escutaram essa música direito? 
Essa música tem coisa”. O fato é que as pessoas não estavam 
ligando, mas incluíram a música. Dizem que tem muitos 
festivais em que a música que veio a ganhar ia sair, e entrou 
por acaso.
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O MALANDRO

Entidade poderosa dos terreiros de canjira, baixando em 
diversos ramos e linhas das macumbas brasileiras, Zé Pelintra 
nos coloca desafios. Há quem afirme que, originalmente, Seu 
Zé é um mestre do culto do catimbó nordestino que acabou se 
manifestando em outras vertentes das encantarias. 

O culto do catimbó é de difícil definição. Abrange um 
conjunto de atividades místicas que envolvem desde a pajelança 
indígena até elementos do catolicismo popular, com origem no 
Nordeste. Tem como seus fundamentos mais gerais a crença no 

PELINTRAS E PADILHAS: A DANÇA DOS CORPOS ENCANTADOS* 
luiz antonio simas

* Copyright © Luiz Antonio Simas, 2021. 
O escritor, professor, historiador e compositor Luiz Antonio Simas participou da mesa on-
line O Sujeito em Posse da Sua Narrativa, durante o Festival Cajubi, no dia 24 de fevereiro de 
2021, com a presença de Tiganá Santana (página 83) e mediação do idealizador e curador 
científico do evento, Antonio Leal de Oliveira. O presente texto é uma obra inédita escrita 
especialmente para o livro. Para assistir à mesa na íntegra, acesse o canal www.youtube.
com/festivalcajubi e o site www.festivalcajubi.com.br. 
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poder da bebida sagrada da Jurema e no transe de possessão, em 
que os mestres trabalham tomando o corpo dos catimbozeiros. 

Dizem os juremeiros que os mestres foram pessoas que 
durante suas vidas desenvolveram habilidades no uso de ervas 
curativas. Com a morte, passaram a habitar um dos reinos 
místicos do Juremá. Lá são auxiliados pelos Caboclos da Jurema, 
espíritos de indígenas que conhecem as artes da guerra e da 
cura. 

O Juremá é um lugar composto de reinos, aldeias e cidades, 
como nosso mundo real. Há, dependendo da linha do catimbó, 
quem trabalhe com cinco ou sete reinos, formados por aldeias ou 
cidades e habitados pelos mestres. Para a linha de cinco, os reinos 
são os do Vajucá, Urubá, Josafá, Juremal e Tenemé. Para a linha de 
sete, temos os reinos de Vajucá, Juremal, Urubá, Tigre, Canindé, 
Josafá e Fundo do Mar. Os praticantes do culto consideram que 
Alhandra, no litoral sul da Paraíba, é a cidade que representa 
os reinos do Juremá na Terra; onde os poderes dos Mestres da 
Jurema teriam sido anunciados.

A Jurema, sem o acento agudo, é uma bebida tirada da 
árvore de mesmo nome, bastante utilizada nos ritos de pajelança 
dos tupis. É ela que dinamiza o catimbó e práticas similares, como 
o babaçuê e o toré. 

Feitas essas breves observações sobre o catimbó, vamos a Seu 
Zé. Dizem muitas coisas e contam as mais mirabolantes e distintas 
histórias sobre certo José de Aguiar. Contam, por exemplo, que 
ele nasceu na Vila do Cabo Santo Agostinho, cresceu em Afogados 
da Ingazeira e posteriormente foi para o Recife, morando na Rua 
da Amargura, próximo à Zona Boêmia da cidade. Sofrendo de mal 
de amor, apaixonado perdidamente por Maria Luziara, Zé teria 
resolvido percorrer os sertões e praias do Nordeste, para esquecer 
o infortúnio. Esteve na Paraíba e em Alagoas. Até hoje os terreiros 
cantam o desamor e sua sina: 
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“Na Rua da Amargura 
Onde seu Zé Pelintra morava
Ele chorava por uma mulher
Chorava por uma mulher que não lhe amava.”

Nessa peregrinação, teria sido iniciado nos ritos da Jurema 
sagrada por Mestre Inácio, por sua vez iniciado no culto pelos 
índios Caetés. Após se encantar ou morrer (há controvérsias), 
Zé de Aguiar baixou um dia no juremeiro José Gomes da Silva 
e disse que era José Pelintra, Príncipe da Jurema e Mestre do 
Chapéu de Couro. 

Quando baixa como entidade do catimbó nos terreiros 
nordestinos, Zé Pelintra é, portanto, um mestre. Com bengala e 
cachimbo, usa camisa comprida branca ou quadriculada e calça 
branca dobrada nas pernas, com um lenço vermelho no pescoço. 
Sempre trabalha descalço.  

Ao chegar ao Rio de Janeiro, provavelmente trazido pelo 
traslado de inúmeros migrantes nordestinos atraídos para a 
cidade que, na primeira metade do século XX, era a capital federal, 
Seu Zé se transformou. O mestre de Jurema curador nasceu 
em Pernambuco, foi para a Paraíba, passou por Alagoas, virou 
carioca e teve seu culto incorporado pela linha da malandragem 
na umbanda. Há quem diga que foi morar na Lapa, farreou 
à vontade e morreu numa briga no Morro de Santa Teresa. 
Abandonou as vestes de mestre da Jurema e hoje baixa nos 
terreiros da Guanabara trajando terno de linho branco, sapatos de 
cromo, chapéu panamá e gravata vermelha. Seu Zé se adaptou a 
essa nova circunstância. A viagem do Pelintra é até hoje retratada 
em um de seus pontos mais famosos:

“Ô Zé, quando vem de Alagoas
Toma cuidado com o balanço na canoa
Ô Zé, faça tudo que quiser
Só não maltrata o coração dessa mulher.”
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A MOÇA

Zé Pelintra é a figura icônica do malandro nos terreiros do 
Brasil. Já a figura feminina que ocupa um lugar de protagonismo 
nas rodas da malandragem e nas giras dos exus é a pombagira. Se 
o Zé é o catimbozeiro que se fez malandro nas curimbas cariocas, 
quem são as moças formosas – maneira pela qual as pombagiras 
são conhecidas nas umbandas? Há que se raspar o fundo do tacho 
para, palidamente, acariciar os saberes que podem nos levar a elas.

Do ponto de vista da etimologia, a palavra pombagira certamente 
deriva dos cultos angolo-congoleses aos inquices. Uma das manifestações 
do poder das ruas nas culturas centro-africanas é o inquice Bombojiro, 
ou Bombojira, que para muitos estudiosos dos cultos bantos é o lado 
feminino de Aluvaiá, Mavambo, o dono das encruzilhadas, similar ao 
Exu iorubá e ao vodum Elegbara dos fons. Em quimbundo, pambu- 
-a-njila é a expressão que designa o cruzamento dos caminhos, 
as encruzilhadas. 

Os cruzos religiosos entre as várias culturas de origens 
africanas, ritos ameríndios, tradições europeias, vertentes do 
catolicismo popular, etc. dinamizaram no Brasil vasta gama de 
práticas religiosas fundamentadas em três aspectos básicos: a 
possibilidade de interação com ancestrais, encantados e espíritos 
através dos corpos em transes de incorporação (é o caso da 
umbanda) e expressão (é o caso dos candomblés); um modo de 
relacionamento com o real fundamentado na crença em uma 
energia vital – que reside em cada um, na coletividade, em objetos 
sagrados, alimentos, elementos da natureza, práticas rituais, na 
sacralização dos corpos pela dança, no diálogo dos corpos com o 
tambor; e na modelação de condutas estabelecidas pelo conjunto 
de relatos orais e pela transmissão de matrizes simbólicas por 
palavras, transes e sinais.

A pombagira é resultado do encontro entre a força vital do 
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poder das ruas que se cruzam e a trajetória de encantadas ou 
espíritos de mulheres que viveram a rua de diversas maneiras 
(a corte das pombagiras é vasta), tiveram grandes amores e 
expressaram a energia vital através de uma sexualidade aflorada 
e potencialmente livre. 

A energia pulsante dessas entidades cruzadas, como se o 
domínio delas já não fosse as encruzilhadas, é libertadora, mas 
nunca descontrolada. Ela é sempre controlada pela própria 
potência do poder feminino e se manifesta em uma marcante 
característica da entidade: a pombagira é senhora dos desejos 
do próprio corpo e manifesta isso em uma expressão corporal 
gingada, sedutora, sincopada, desafiadora do padrão normativo. 
A pombagira, como diz um antigo ponto de umbanda, é uma 
ventania que se encanta nos corpos:

“Naquela ventania, ô Ganga
Que sopra ao pé da serra
Vejo Maria Padilha, ô Ganga
Que vem girar na terra.”

PELINTRA ENCONTRA PADILHA

No carnaval de 2016, Zé Pelintra deixou os terreiros de 
macumba e ganhou a Marquês de Sapucaí, avenida onde as escolas 
de samba do Rio de Janeiro desfilam durante o Carnaval. Não 
precisou alterar as cores de sua vestimenta, já que a escola que 
o homenageou, o GRES Acadêmicos do Salgueiro, veste vermelho 
e branco, feito a gravata e o terno do malandro encantado. As 
pombagiras também tomaram conta do sambódromo. 

O enredo da agremiação, “Ópera dos Malandros”, partia do 
musical de Chico Buarque de Holanda para falar da malandragem. 
Nesse aspecto, trazia referências ao icônico Rio de Janeiro da 
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década de 1930, território por excelência do “malandro histórico”, 
e referências ao “malandro divino”, cujo território de atuação é o 
terreiro de santo. 

O enredo do Salgueiro causou celeuma, confirmada pelo 
desfile. Na frente da escola vinha Seu Tranca Rua, exu de 
umbandas e quimbandas, com sua desconcertante multiplicidade 
cruzada de quem cozinha a gambá na hora que quer. Atrás dele, 
a turma da guma, da curimba, da raspa do tacho, da beleza 
desconcertante e amedrontadora da rua, dos feitiços da Jurema, 
dos catimbós, das tabernas ibéricas e biroscas cariocas; daqueles 
que correram gira pelo Norte.

Dias antes do desfile oficial, a escola se apresentou em um 
ensaio geral na avenida. A rainha de bateria, Viviane Araújo, 
veio representando as pombagiras em sua performance. O fato 
gerou uma enxurrada de comentários preconceituosos nas redes 
sociais, especialmente de neopentecostais que acusaram Viviane 
de emprestar seu corpo ao diabo.

No dia do desfile, contrariando expectativas, Viviane não 
veio representando uma pombagira. Foi a vez de os adeptos das 
religiões afro-brasileiras acusarem o Salgueiro de ter recuado em 
virtude dos ataques evangélicos.

O fato é que o malandro batuqueiro e a dama da noite 
incomodaram de todas as formas. Para desamarrar o nó dessa 
polêmica, nos resta tentar responder à pergunta que o desfile 
salgueirense escancarou: Quem tem medo de Seu Zé Pelintra e de 
Dona Maria Padilha?

A GIRA

As reflexões que o encontro entre Seu Zé Pelintra e as 
pombagiras sugerem, com toda a controvérsia provocada pelo 
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desfile do Salgueiro, devem ser dimensionadas a partir de uma 
constatação: a exclusão social no Brasil é um projeto de Estado. 
A afirmação simples apenas constata que, com momentos raros 
de relativização desse processo, o Brasil foi um país que articulou 
estratégias em relação à pobreza, fundadas na experiência que 
é o maior marco da nossa formação: a escravidão. A dominação 
do outro se articulava em estratégias de controle dos corpos 
com inúmeras variantes: o corpo amansado pela catequese, pelo 
trabalho bruto, pela chibata e pelo confinamento em espaços 
precários: porões de navios negreiros, senzalas, canaviais e cadeias.

O fim da escravidão exigiu redefinições nas estratégias de 
controle dos corpos e coincidiu com os projetos modernizadores 
que buscaram estabelecer, a partir da segunda metade do século 
XIX, caminhos de inserção do Brasil entre os povos ditos civilizados. 
Tomo o Rio de Janeiro como horizonte dessas reflexões.

A relação das elites e do poder público com os pobres, dentro 
dessa aventura modernizadora, era paradoxal. Os “perigosos” 
maculavam, do ponto de vista da ocupação e reordenação do espaço 
urbano, o sonho da cidade moderna e cosmopolita. Ao mesmo 
tempo, falamos dos trabalhadores urbanos que sustentavam – 
ao realizar o trabalho braçal que as elites não cogitavam fazer 
– a viabilidade desse mesmo sonho: operários, empregadas 
domésticas, seguranças, porteiros, soldados, policiais, feirantes, 
jornaleiros, mecânicos, coveiros, floristas, caçadores de ratos, 
desentupidores de bueiros. 

Novas e velhas estratégias de confinamento dos corpos 
então se articularam, agora em favelas, subúrbios, vagões lotados 
e cadeias. O ideal era que os pobres não estivessem nem tão perto, 
a ponto de macular a cidade restaurada e higienizada, e nem 
tão longe, a ponto de obrigar a madame a realizar os serviços 
domésticos que, poucas décadas antes, eram tarefas das mucamas 
de Sinhá.

Aqui vem a questão que precisa ser levantada com mais 
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clareza: o controle dos corpos se articula permanentemente 
ao projeto de desqualificação das camadas subalternas como 
agentes incessantes de invenção de modos de vida. Esse projeto 
de desqualificação da cultura atua em algumas frentes. Dentre 
elas, vale citar a criminalização de batuques, sambas, macumbas, 
capoeiras; e a repressão aos elementos lúdicos do cotidiano dos 
pobres (o jogo do bicho – reprimido por ser, no início do século XX, 
uma loteria dos mais humildes – é exemplo disso). 

Essa prevenção contra a pobreza articulou-se também no 
campo do discurso em que atua a história como espaço de produção 
de conhecimento. Apenas elementos externos aos pretos, indígenas 
e pobres em geral – a ciência, o cristianismo, a democracia 
representativa, a economia de mercado, a inclusão pelo consumo 
de bens, a escola ocidental, etc. – poderiam inseri-los, ainda que 
precariamente e como subalternos, naquilo que imaginamos ser 
a história da humanidade.

Os corpos Pelintras e pombagirados, nesse contexto, 
funcionam como antinomias ao projeto colonizador. Escapam da 
normatividade pelo transe, questionam em suas gingas e narrativas 
performáticas o estatuto canônico, levam ao limite da exasperação 
um projeto civilizatório que não consegue lidar com tamanha 
radicalização na alteridade. 

A estranheza repulsiva que Seu Zé e Maria Padilha, Dona 
Molambo, Dona Sete Saias, e tantas outras pombagiras causam, 
revela assim, desmantelando os velamentos cordatos, o pano de 
fundo da formação brasileira: o racismo de base colonial. É evidente 
que raça aqui não é o conceito biológico já superado. Penso, e não 
há novidade nisso, a raça como categoria política-social-cultural 
historicamente constituída, que continua atuando com vivacidade 
em nossas ruas, cadeias e cemitérios. 

O racismo, nesse sentido, opera de três maneiras: na 
impressão mais direta da cor da pele; na desqualificação dos 
bens simbólicos daqueles a quem o colonialismo tenta submeter; 
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e no trabalho cruel de liquidar a autoestima dos submetidos, 
fazendo com que introjetem a percepção da inferioridade de suas 
culturas. A discriminação, portanto, vai além do corpo físico (mas 
parte dele) e também se estabelece a partir da inferiorização de 
bens simbólicos daqueles a quem o colonialismo tenta submeter: 
crenças, danças, comidas, visões de mundo, formas de celebrar a 
vida, enterrar os mortos, educar as crianças, etc.

O desfile do Salgueiro se localiza, portanto, no campo 
explicitamente oposto ao daquele em que os mecanismos coloniais 
atuam, ao trazer para o centro da perspectiva o catimbozeiro 
virado em malandro e as pombagiras de corpos ajustados, 
paradoxalmente, na lógica do desajuste normativo da experiência 
dos corpos livres. Zé Pelintra e as pombagiras, nesse sentido, não 
são sobreviventes. Nossa proposta é entendê-los a partir de outra 
categoria: a de supraviventes. 

Valemo-nos, para definir a supravivência, da artimanha 
mandingueira das palavras, esticando a percepção da linguagem 
para o campo da poesia no qual o arrebatamento, inclusive 
conceitual, atua. Nossa hipótese é a de que somente a encantação 
da língua pode dar conta dos corpos malandreados no samba.   

O projeto de normatização da vida pressupõe, para que 
seja bem-sucedido, estratégias de desencantamento do mundo 
e aprofundamento da colonização dos corpos. É o corpo, afinal, 
que sempre ameaçou, mais do que as palavras, de forma mais 
contundente o projeto colonizador fundamentado na catequese, 
no trabalho forçado, na submissão da mulher e na preparação 
dos homens para a virilidade expressa na cultura do estupro e 
da violência: o corpo convertido, o corpo escravizado, o corpo 
domesticado e o corpo poderoso. Todos eles doentes. Nenhum 
deles, corpos de Pelintras e Padilhas salgueirenses.

A colonização (pensada como fenômeno de longa duração, 
que está até hoje operando suas artimanhas), gera sobras 
viventes, gentes descartáveis que não se enquadram na lógica 
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hipermercantilizada e normativa do sistema. Algumas sobras 
viventes conseguem virar sobreviventes. Outras, nem isso. Os 
sobreviventes podem se tornar supraviventes; aqueles que 
foram capazes de driblar a própria condição de exclusão (as 
sobras viventes), deixaram de ser apenas reativos ao outro 
(como sobreviventes) e foram além, inventando a vida como 
potência (supraviventes).

É na supravivência que o malandro divino e a dona das 
tabernas e encruzilhadas atuam. Eles trazem em seus corpos 
o grande signo da malandragem, a capacidade de se adaptar 
aos espaços do precário, e acabam subvertendo esses próprios 
espaços ao praticá-los como terreiros de saberes encantados, 
sacralizando o mundano e profanando o sagrado. São os corpos 
de Pelintras e Padilhas, em interação fantástica com seus cavalos 
de santo, que operam na mais radical oposição ao projeto 
colonial. São, por isso mesmo, talhados para o exercício sublime 
da liberdade. É como tal que incomodam, desafiam e, sobretudo, 
amedrontam os normatizados na lógica da contenção dos corpos 
ao insistir gargalhando na vida.

Laroiê!
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I

O gorjeio do curió, ao tempo em que me remete ao que 
reincide, remete-me à inauguração da areia com pegadas novas. 
Fica-se entre o que se dá e o que não se dá. Há um mestre de 
capoeira na minha cidade nativa, Salvador (capital da Bahia), 
que, por herança do avô capoeirista e por iniciação no seu 
próprio capoeirar, traz o nome desse pássaro. Na capoeira, 
recebe-se um nome a designar um certo modo de se colocar no 
mundo e ante a verticalidade de si (telama lwibanganga – na 
língua bantu-africana kikongo). Por outro lado, na “capoeira do 
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pensamento” (expressão que retomo a partir de uma tradução 
de Emmanuel Carneiro Leão da obra Introdução à Metafísica, de 
Martin Heidegger), nomeia-se, isto é, inaugura-se um mundo com 
orientação própria, de ar já existente, num jogo imprescindível 
para a vitalidade, a conjuntar, incontornavelmente, o já chegado 
e a partida para outridades traduzidas na variedade de lugares-
-tempo por se fazer. A invenção de Bimba – figura alocada entre 
as aberturas atlânticas e o duro trabalho da estiva, unindo a 
um fragmento angolano o ethos (no sentido grego de morada) 
para onde se deslocaram os seus antepassados, como também 
marcialidades asiáticas – é a invenção singular da pessoa negra 
em coletivo; é a assunção de que a experiência da vitalidade-morte 
faz-se, de maneira negra, tendo o inacabamento, a fenda, o fluxo 
como base, sobre cujos pendores versou, instigantemente, Paul 
Gilroy no seu O Atlântico Negro (com tradução para o português 
brasileiro de Cid Knipel Moreira). Esse atlântico-linguagem das 
correntes cruzadas inventa outras correntes e destinações, ou, 
ao menos, tem podido adir camadas outras a certas tendências 
históricas. Inventaram-se candomblés, palos, chulas, candombes, 
ferramentas, agriculturas, edificações, rosários, moçambiques, 
cânticos de trabalho, pontos riscados, imagens, enunciações, 
performances e inteligências. 

Justamente, não sendo eu um capoeirista (em acepção 
funcional), é pela capoeiragem própria que me interesso, isto é, 
por sua invenção, tendo experiências coletivas pregressas como 
referências, atravessamentos e possibilidade de agradecimento 
direcionado ao que não sou. Ao mesmo tempo, é a consideração 
de que não há um substrato a trazer um sentido prévio para o que 
seja existir, além de existir como inércia ontológica. 

Reporto-me a tempos de infância em que aprendi a cantar 
as ladainhas de capoeira com meu pai, acompanhando as rodas, 
concorrências, esvaziamentos e renascimentos, e podia intuir a 
atuação do pensar da ginga à solene paragem aos pés do berimbau, 
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em que o tempo desacelera e propõe que a roda recomece, 
sendo outra. A horizontalidade interrogativa de Pastinha e a 
verticalidade afirmativa de Bimba formam o cruzamento bantu 
que propõe poéticas. Pensar pode ser transitar em meio a essas 
poéticas; transitar entre as possibilidades de poéticas (no sentido 
de fazeduras); transitar entre as poéticas das possibilidades; não 
chegar nunca por já se ter chegado desde o haver. A capoeira do 
pensamento é a ocupação do corpo no ar do mundo de forma 
simultânea à irrupção de um mundo a partir de um corpo – a 
partir, portanto, da encarnação da mobilidade do que vive: as 
passagens de fora dão-se dentro, num duplo que opera no fazer 
existir. Assim, a pergunta de Pastinha e a afirmação de Bimba não 
são voltadas a respostas – o que seria antifilosofia –, mas jogo de 
respiração nos pulmões a que se chama de experiência. 

II 

A capoeira do pensamento a que me volto aqui considera o 
território do jogo tão importante e transitório-movediço quanto 
a vivência do tempo no (e do) jogo. É a particularidade que 
atua, não a “teoria de tudo”, a ordem universal ou o arquétipo. 
A coreografia ainda não plasmada porque o acontecimento-
momento se impõe rascante; a memória de uma tábua de 
gestos que oferecem um vocabulário, mas parecem exortar ao 
“inascido”; não saber se, após a “volta ao mundo”, ainda haverá 
mundo, mesmo que o mundo seja o próprio corpo em relação. É a 
essa direção que ruma a presente abordagem quanto à relevância 
do território do jogo – território como dimensão de manifestação 
de ntu (étimo que, em línguas bantu-africanas, pode designar de 
“cabeça” e “inteligência” a “autonomia ontológica vivente”) e 
jogo como dinâmica, dinâmica como maré, maré como epifania 
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e desaparecimento, lusco-fusco multiplicado pelas percepções 
diversas. A capoeira do pensamento não é um conjunto de ideias 
que habitam uma certa perspectiva do que seja a mente. Parece 
ser o corpo acocorado, híbrido, entre a fuligem vinda da queima do 
sol e a algaravia do absurdo, o corpo na injustiça, o corpo na seiva 
das folhas como lembrança de origem, o corpo com sudorese de 
estreia, na expectativa de extinção do adverso ou do mais familiar. 
A capoeira do pensamento não é o pensamento (descritivo) sobre 
a capoeira. Trata-se, pelo que me ocorre, de cantar (em sentido 
latino de declarar), com a própria matéria, a dança das matérias 
que há. Note-se que haver, aqui, é o que se consegue apreender, 
sem que exista, para isso, uma automática oposição em relação 
ao não haver quando não se logra apreender. Haver é o haver de 
quem observa, mas pode sofrer, no âmbito da dúvida aporética, 
um deslocamento colocado pelo que não se coloca, pelo que sai do 
binômio observador-observado. 

O pensador congolês Bunseki Fu-Kiau, importante 
sistematizador contemporâneo de aspectos fundantes da 
cosmologia bantu-kongo, já versara sobre o capoeirar quando 
esteve no Brasil. Aliás, o seu contato mais concreto com o Brasil, 
é bom lembrar, deve-se objetivamente à capoeira. Rememorara 
o pensador dos sete movimentos afirmados pelo dikenga dia 
kongo (cosmograma kongo) que, tendo tal cosmograma uma 
encruzilhada como coluna vertebral, aponta para distintos 
estágios de ser/viver, os quais, via de regra, estão sempre 
encontrados. No despontar, habitam o morrer, o não capturável, 
o clímax; e assim recombinam-se continuamente as partes do 
jogo ontológico. A expressão da entidade – se assim a nomearmos 
provisoriamente – é uma combinação de outras além daquela 
que se vê dentro de uma perspectiva. É, precisamente, o furta-
-cor do que vive o assunto da capoeiragem. A entrada é saída 
e algo não compreensível; a cruel exatidão de preencher um 
lugar é retirar-se; golpear é um recuo do corpo; acalmar-se é 
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matar violentamente. Não há lado, quando o pensamento é de 
roda. Entre aús, negativas, meias-luas de compasso, armadas, 
galopantes, chapas, ponteiras, a ginga vai mediando o que vem e 
as ressonâncias do que acabou de ser. Aos pés da orquestra, uma 
ideia de fonte; mas do começo não se sabe, porque a capoeiragem 
não tem início na roda. A roda desmantela os inícios e os fins. A 
roda não metafísica é sem meta. É luta sem vencedor e dança 
sem solista; ao mesmo tempo é o que só pode acontecer diante 
da expressão singular. Dos sete movimentos a que se refere o 
cosmograma reapresentado por Bunseki Fu-Kiau, temos aqueles 
de ir para frente e para trás, os laterais e os de ir para cima e para 
baixo. O pensador, contudo, chama a atenção para o movimento 
de ir para dentro, sétimo movimento, como aquele para o qual 
o capoeirar desperta. Todas as extroversões intermediadas pela 
estética do golpe dirigem-se à escura madrugada (nem início 
nem fim) da interioridade – isso que é, de algum modo, exaltado 
pela reverência-regresso-engrenagem de duas pessoas que 
travam um código aguerrido e filosófico de coexistência, quando 
curvadas na morada preexistente dos primeiros voos, aos pés 
da mencionada orquestra, à escuta dos primeiros cânticos, no 
esboço dos seus minutos sondáveis. A roda indica que, dentro 
daquele espaço delimitado por uma comunidade (não fixa), 
é o entendimento que se limita, não as ocorrências. É no não 
entendimento, portanto, que o pensamento pode capoeirar, bem 
como nas interações estabelecidas com o que entra em cena. 
Pensar faz-se, assim, viver e aperceber-se vivente; não mortal. 
Não é morrer que importa e centraliza o jogo do pensamento, 
mas viver. Capoeirar é incluir na vida o corte profundo da “nafe” 
lançada com elástico – antiga corruptela capoeirística baiana da 
palavra inglesa knife (faca, navalha) –, porque jorra sobre o linho 
branco o sangue que se esconde sob a ordem dos comportamentos. 
É no jorro do sangue que o bicho abatido fala da vida-processo 
enquanto coisa-última; coisa-última enquanto coisa-primeira; 
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qualquer coisa enquanto jorro de vida; vida enquanto jorro; ou a 
broca do tempo passando na jugular. 

III 
 

Pensar gingando é assumir uma estética que já se instaurou, 
dependente e independentemente do ato de assumi-la. Gingar 
é desfazer a ideia de contrário e jamais pensar-se maior que a 
própria translação; é ser menor que a roda, mais que a roda e 
como a roda. E, desfeita a circunstancial roda do dia, o pensamento 
vai comer moqueca, vai invocar Popó, vai ser puxada-de-rede, 
vai ser um xaréu cadenciado e aceso. O pensamento estará sem 
camisa e enramado na cancela, frequentará a feira, tropeçará e 
pegará condução para fazer nova roda dois dias depois. Pensar é 
também “pensar uma ferida”, no sentido de dela cuidar e aplicar-
-lhe um curativo. Em kikongo, pensar é yindula/banza – na língua 
kimbundu, é kubanza – e “pensar ferida” é kanga mputa. Pensar, 
de um modo ou do outro, é ter cuidado – amálgama que se deve 
equilibrar entre afeto e razão. Cuidar é lunga-lunga (entre outras 
acepções kongo), ou seja, “ter razão” (lunga) repetidamente. Mas 
“ter razão” não é possuí-la, e sim também por ela compor-se, 
apresentar-se na justeza do que é, tendo e não tendo podido ser 
outramente: a ser/viver o que se apresenta (não havendo outra 
coisa para ser/viver) e tendo podido ser/viver qualquer outra coisa 
que não a que se apresenta. Razão, aqui, relaciono-a a certa ideia 
de medida (proporção, cálculo) – do rationem latino oriundo de 
ratio/reor (determino). Essa medida e esse “determino/estabeleço” 
seriam da perspectiva; viriam de uma morada particular do 
singular (em relação) que vive. 

Ao pensar o pensamento, tratando do “fim da filosofia” e 
da “tarefa do pensamento”, Heidegger, numa conferência cujo 
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texto foi traduzido para o português brasileiro, dessa vez, por 
Ernildo Stein, fala-nos das bordas, do acabamento da filosofia 
(como metafísica) – demarcado pelas ciências (e pelas posteriores 
tecnicizações) –, assim como da “questão mesma do pensamento”. 
Fala-nos da tarefa de se pensar o impensado, pensar a clareira 
(e nela se demorar), pensar o que nela se faz desvelamento (em 
consonância com a Alétheia presente na construção poético- 
-filosófica de Parmênides), pensar o velamento do que se desvela. 
Capoeirar o pensamento, de distintos modos e por diferentes 
trilhas e topografias do continente africano, há alguns milhares 
de anos, vem-nos indicando vivências a partir das quais morar no 
que se desvela e relacionar-se com o velado. Em kikongo, morar 
(kala) é viver (kala), tal como ser (kala). O ser mora no viver e 
dele não se desassocia. Não há o que não seja morada, o que nos 
exige, ao pensarmos o pensamento, isto é, ao capoeirarmos, uma 
demora. Trata-se da demora que não vislumbra “um ter outro 
lugar para onde ir depois” e tampouco “um ter vindo de outro 
lugar antes”. Lugar – que é kuma – é causa (kuma) e razão (kuma). 
A razão como medida não se priva no humano; pode manifestá-
-lo. E não é tão somente aquilo que, na experiência humana, 
existe como método de pensamento afastado da emoção, numa 
subjetividade incorpórea, na lâmina translúcida das análises e 
fracionamentos. A medida-lugar-causa se move e não explica, 
dizendo por meio da sua manifestação; acessa, separa-se e não 
traz sentidos nem alicerces. A razão é ntu entregue à própria 
ubicação de viver. Mais uma vez, por outra raiz, ainda dentro 
da língua kikongo, atenho-me à demora, já que viver – que, além 
de kala, é zinga – forma demorar (zingila). O fato é que razão, 
assim como lugar e causa, é uma relação e não um brotamento 
da subjetividade unitária. Um/a capoeirista sem outro/a não pode 
capoeirar. Pensar não é sair do estacionário ao movimento ou o 
contrário, pois que o movimento é o que se coloca como possível. 

Já se nasce no jogo. Capoeirar o pensamento é viver no 
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mundo ao acordar e demorar no mundo ao dormir. A cada sono, 
determinada dimensão do corpo diz “Iê” – o reverente pedido para 
que se encerre a cena na linguagem da capoeira –, ensaiando um 
jogo com o que poderia ser o esquecimento da morte e a lembrança 
do sonho. No ressurgimento cotidiano e casual que vem com o 
despertar, outra dimensão do corpo vai aos pés da orquestra para 
continuar o jogo ritmado das experiências. São tantas cantigas 
com “viva” e com “camará” porque cada ente que vive fora do 
corpo apercebido, na recência de cada manhã anunciada pelo 
curió, é conviva de câmara, é camarada a compartilhar o quarto 
(câmara) de existir vivendo: íntimo lugar (razão ou causa), onde 
adormecem e desadormecem o espanto e os fluxos. “Iê, viva 
meu mestre/ Iê, viva meu mestre, camará”. Meu mestre é o meu 
corpo, relacionando-se com o “camará” que me ensina a cair e a 
levantar. A capoeira do pensamento é a reivindicação primordial 
da vadiagem. 

IV 

A “tarefa do pensamento” enunciada por Heidegger é, na 
língua alemã, Die Aufgabe des Denkens. A tradutora e pesquisadora 
Susana Kampff Lages, em sua tradução do ensaio de Walter 
Benjamin, Die Aufgabe des Übersetzers – mais comumente 
traduzido para o português como “A Tarefa do Tradutor” – 
destaca a ambiguidade tradutória implicada na palavra Aufgabe 
ao designar tanto “tarefa” quanto “renúncia”. A sua tradução 
do referido texto de Benjamin – publicado nos primeiros anos 
da década de 1920 –, deste modo, chega-nos, em 2001, como “A 
tarefa-renúncia do tradutor”. Acompanhando a reflexão de Lages, 
eu rumaria a esse “o que é dado a partir de cima” (Auf+Gabe) 
como renúncia, abandono, “abrir mão” – expressão encontrada 
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no Brasil, cuja imagem leva-me a uma ação, simultaneamente, de 
doação e de desistência. Nos próprios termos de Heidegger, pela 
tradução de Ernildo Stein, no seu O Caminho do Campo, é dito 
que “Tudo fala da renúncia que conduz ao Mesmo. A renúncia 
não tira. A renúncia dá. Dá a força inesgotável do Simples”. O 
abandono no simples do que é, permitindo a própria abertura da 
clareira, parece ser a tarefa do pensamento. É, precisamente, um 
abandono-renúncia à vadiagem, com a diferença fundamental 
de que esta se abandona/demora/mora/entrega ao que vive, 
muito mais do que ao que é. Importa o que pulsa como coração e 
aguarda como árvore. Importam a festa do vento e a abrangência 
do oceano. A capoeira do pensamento, naturalmente, é como o 
samba do pensamento. O simples (do latim, sine plica, isto é, “sem 
dobra”) é a presença, sem quaisquer dobras além da presença 
presente; não se reveste de dobras tal como o faz o que com-plica 
e muito menos as coloca para fora como o que ex-plica. A capoeira 
e o samba do pensamento quiçá tenham dobras internas que os 
tornam im-plicados. As dobras de dentro são a possibilidade de a 
voz sair des-dobrada e direta. O não ter dobras do simples pode 
significar que dobras são, justamente, o que o simples vela. “Não 
ter” pode querer dizer “resguardar”. 

Quando o compositor Candeia compôs, para Clementina de 
Jesus, o samba “PCJ – Partido Clementina de Jesus”, cujos versos se 
conhecem, principalmente, pelo diálogo iniciado por “Não vadeia, 
Clementina” (na voz de Clara Nunes) e pela inescapável resposta 
do pensamento negro, por meio da voz da homenageada, “Fui 
feita pra vadiar”, deparamo-nos com uma relevante exposição 
sobre a vadiagem, enquanto o rigoroso oposto do que o Estado 
brasileiro concebeu para violentar. A vadiagem afirmada na 
canção é a tarefa vinda do alto. Não de um céu por deliberação de 
algum deus. Refiro-me à tarefa vinda do alto do corpo, da cabeça 
(ntu), da autonomia coletiva, da liberdade e do chão – entidade 
mais elevada para quem, ao vadiar, semeia a ancestralidade e o 
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próximo passo. Entre o tanto que não se sabe e o tanto já visitado 
pelas abstrações e tangibilidades, um tonitruante e gargalhado 
“sim” parece chegar de todas as partes para nos presentear com o 
fato de que, definitivamente, o pensamento “foi feito pra vadiar”. 
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Boa noite, todos e todas, ou todas e todos. Como tem havido 
uma correção de linguagem aqui no nosso português do Brasil, 
agora nós nos dirigimos a um eventual auditório dizendo “todes, 
todas, todos”. Eu até li um artigo sobre isso, sobre como a nossa 
língua portuguesa é inventiva. 

Agradeço muito aos organizadores desse Festival com 
um nome tão bonito, Cajubi, e que homenageia, obviamente, a 
tradição dos povos originários, dos mais antigos habitantes daqui 
desse continente. Parabéns por essa persistência em realizar um 
evento voltado para essa visão da cultura, da crítica da cultura e 
da celebração da vida, engajado na realidade que nós vivemos. 
Estamos mesmo precisando desse tipo de olhar sobre a nossa 

IDEIAS PARA UM MUNDO EM DESENCANTO*
ailton krenak

*Copyright © Ailton Krenak, 2021. 
O líder indígena, ambientalista, filósofo, poeta e escritor Ailton Krenak participou da 
mesa on-line Ideias para um Mundo em Desencanto durante o Festival Cajubi, no dia 25 de 
fevereiro de 2021, com a presença de Elisa Lucinda (página 114) e mediação do idealizador 
e curador científico do evento, Antonio Leal de Oliveira. O presente texto é uma transcrição 
parcial de sua fala na ocasião, autorizada pelo autor. Para assistir à mesa na íntegra, acesse 
o canal www.youtube.com/festivalcajubi e o site www.festivalcajubi.com.br. 
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realidade pra gente não ficar entre o desespero da pandemia e 
a euforia daqueles negacionistas que acham que podem fazer 
eventos com duas mil pessoas, três mil pessoas, fazer uma farra 
e depois lotar os nossos leitos, e deixar muitas pessoas morrendo 
sem assistência. Então, um festival cultural que acontece num 
tempo de reflexão como esse, obviamente, implica uma discussão 
sobre como nós estamos produzindo cultura, como estamos 
consumindo cultura. Como estamos reproduzindo, a partir da 
perspectiva de cada comunidade, de cada coletivo, dessa gente 
que nós chamamos “os brasileiros”? Como é que nós estamos nos 
comportando diante de uma tragédia, da perda de milhares de 
vidas em um período tão curto? Nós estamos indiferentes a isso?

O tema sobre o qual tive a oportunidade de refletir e trazer 
para compartilhar com vocês, queridos amigos, agradecendo 
ao Antonio esse convite – que desde o começo, obviamente, me 
vinculou ao encontro, por utilizar um livro meu para inspirar a 
edição do Festival – é a nossa identidade. Eu falei: “Bom, estou 
sendo homenageado com essa escolha, e fico honrado”. Então 
muito obrigado!

Quero falar sobre a nossa identidade, sobre cultura, sobre 
as diferentes escolhas que as nossas culturas nos levam a fazer. 
Eu estava pensando no dilema que nós vivemos nesses últimos 
anos, mas todo o século XXI também é caracterizado por isso, que 
é a movimentação de pessoas pelos continentes, pelos países, que 
resultou nisso que nós chamamos de refugiados. Nós estamos 
vivendo um tempo em que os moradores do planeta Terra não 
conseguem dar conta de compartilhar a vida, produziram muita 
pobreza, desigualdade. Tem gente vivendo como refugiado 
ambiental em várias regiões do planeta. Um refugiado ambiental 
é aquele que perdeu seu território, sua ecologia, seu modo de 
vida, e teve que perambular pelo mundo sofrendo discriminação 
e violência, que é uma marca, também dura, desse começo do 
século XXI.
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Se nós estamos produzindo refugiados ambientais é porque 
estamos salgando a terra, no mau sentido. Ela está se tornando um 
lugar impossível para as comunidades se constituírem e viverem 
continuadamente, como a gente chama os povos tradicionais – 
aqui no Brasil, a gente tem esse termo, “povos tradicionais”, que 
se refere aos quilombolas, comunidades indígenas, os ribeirinhos, 
os seringueiros, os extrativistas da Amazônia, que vivem em 
comunidades. Uma característica comum dessa constelação de 
povos é que eles vivem em comunidade, o seu acesso ao território 
é comunitário. E existe um cultivo de uma prática comunitária que 
proporciona um tipo de autoajuda, de constante solidariedade, 
compartilhamento entre as pessoas, da roça, da horta, da pesca, 
da comida, do campo, da caça, dos lugares que percorrem, são 
todos territórios comunitários. Quilombo é comunitário, terra 
indígena é comunitária, reserva extrativista é comunitária. 

Esses modos de vida comunitários incentivam desde a 
criança, desde a formação mais tenra de alguém, a formação 
de uma pessoa coletiva, uma pessoa que se interessa por tudo 
que pode ser compartilhado, que pode ser experimentado como 
um comum, um território comum, uma água, uma vida. Essas 
perspectivas constituem pessoas coletivas. E contra isso, temos 
cerca de 70 a 80% da população do nosso país, mas a gente 
poderia falar do planeta, que vive concentrada em grandes 
centros urbanos. E alguns grandes centros bem antigos, na 
Europa, principalmente, mas na Ásia também. Gente que já vive 
em condição urbana há séculos, há milênios. E essa forma de vida 
altamente desenvolvida e concentrada nas grandes metrópoles 
do mundo, e também aqui no Brasil, nas nossas grandes cidades, 
criou uma cultura de individualidade. As pessoas moram 
individualmente. Mesmo em uma família, o avô, o tio, os primos, 
os cunhados, os entes mais próximos, além do irmão, do pai e 
da mãe, não vivem juntos, eles vivem separados, às vezes numa 
outra cidade, às vezes até num outro país. 
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Esse sentido gregário da vida comunitária, essa fricção entre 
as pessoas, cria um ambiente de construção de mundo, que são as 
cosmovisões. De vez em quando você vê alguém falando sobre 
a cosmovisão do ocidente, ou a cosmovisão do povo oriental, 
ou a cosmovisão dos nativos. Em Antropologia é muito comum 
chamarem de cosmovisão esse conjunto de noções que um povo, 
uma comunidade, compartilha sobre o mundo. Então é muito 
demarcada a diferença da forma de vida das pessoas que vivem 
em comunidades históricas, que sempre tiveram a possibilidade 
de continuar resistindo dentro de um território, mesmo que a 
vida se torne insuportável. À semelhança daquelas comunidades 
que vivem à beira do rio Tapajós, que está sendo envenenado 
pelo garimpo. O território dos Yanomami tem uma população 
inferior ao número de invasores garimpeiros que estão dentro 
do território deles; tem mais de 20 mil garimpeiros dentro da 
floresta, predando o território Yanomami, envenenando as suas 
águas, destruindo sua floresta e furando barranco na beira do rio, 
caçando ouro. 

Então temos essas comunidades humanas, que adaptaram 
suas formas de vida ao coletivo e ao uso comum do território. Eles 
são o principal alvo, nesse tempo em que nós estamos vivendo 
agora, de um tipo de violência que inclui a discriminação, uma 
violência cultural, e que também passa por outras violências, 
como a invasão desses territórios e um incentivo a um tipo de 
desenvolvimento e ocupação de algumas áreas onde esses povos 
vivem, pelo projeto colonial. É construir rodovias, estradas, 
portos, aeroportos. É transformar o rio numa linha reta para ele 
servir de transporte, as hidrovias. Então, esses territórios estão 
sendo, na Terra, no planeta, aqueles pontos de resiliência, aqueles 
pontos de do-in no planeta. É como se fosse um do-in no corpo 
da Terra. Essa Terra que nós já sabemos que não se limita a um 
conjunto de geografias; esse organismo vivo que é a Terra, essa 
que os nossos irmãos chamam de Mãe Terra, que nossos irmãos 
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andinos chamam de Pacha Mama, porque entendem que é um 
organismo vivo, que tem um tipo de humanidade que quer 
viver profundamente recriado e com vida nos seus territórios. 
Protegendo os rios, morrendo por causa disso. Protegendo as 
florestas, morrendo por causa disso. Enfrentando a invasão 
nas fronteiras dos seus territórios com os seus próprios corpos. 
Demonstrando um voluntariado que ninguém ressalta. Eu acho 
muito bacana a gente celebrar essas iniciativas que são de bem 
comum, de interesse comum, que protegem o oxigênio que nós 
respiramos, as águas que nós bebemos. 

O nosso querido Antônio Nobre fez uma pesquisa sobre 
a formação dos ciclos de chuvas e transferência de água dos 
Andes, passando pela Amazônia, até chover no Rio Grande do 
Sul, para o pessoal poder cultivar trigo. Ele chama essa pesquisa, 
numa maneira de divulgar, de Rios Voadores. Essa ideia de “rios 
voadores” é uma imagem poética de rios que, ao invés de virem 
pelas bacias, andam lá em cima nas nuvens, formando as nuvens 
e caindo sobre a nossa floresta, produzindo chuvas de novo, 
caindo sobre os nossos rios, criando abundância, fazendo a nossa 
agricultura e toda a riqueza que a Terra proporciona para as 
comunidades humanas. Esse evento sempre aconteceu, mas nós 
só observamos e os cientistas só conseguiram descrever muito 
recentemente, nos últimos 10, 15 anos. Os rios voadores, sobre 
esses territórios de florestas onde vivem comunidades, são uma 
bênção que vem do céu para dar peixe, para dar abundância, 
para dar produção às roças, para sustentar a vida, que é essa 
maravilhosa bênção de a gente ter água.

Eu estou falando com vocês a 500 metros do leito do rio 
Doce, esse rio que os Krenak chamam de Watu ou Uatu. É o nosso 
avô, o avô ancestral, é alguém a quem levamos nossas crianças 
pequenas, quando estão com 40 dias de vida, para enfiar dentro 
da água e fazer uma “vacina” daquele ser, para que ele possa 
ficar protegido no mundo, inclusive contra o vírus. Porque os 
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antigos acreditavam que esse banho, esse batismo – a gente não 
chama de batismo porque não tem um ritual que implica sentido 
compartilhado de algum sentido espiritual – é uma comunhão 
com a água. É a comunhão do humano com a água. Essa água 
que desce ali na calha do rio, para nós ela é remédio, é comida, 
medicina, ela é transcendente no sentido físico. Talvez alguém 
diga: “Ah, a água é H2O”. Mas aquela entidade que passa ali, ela 
cura, dá comida, dá sonhos e tem para nós uma transcendência. 
E nós cantamos para o rio: “Oh, Watu Erreré. Oh, Watu Erreré”. 
Falando com ele nesse sentido de nosso avô que tem a boa água, 
a minha água.

Essa é uma transcendência de pessoas que vivem numa 
bacia de um rio e sofrem todo tipo de ameaça e violência, têm 
o seu território predado, mas ficam ali junto, sofrendo junto. 
É um sentido de comunidade que a maioria das pessoas não 
consegue partilhar. As pessoas, talvez, idealizem comunidades 
em diferentes contextos, até no contexto urbano. Mas eu estou 
falando dessas comunidades históricas que sempre viveram 
agarradas nos seus rios, nas suas montanhas, nas suas florestas, 
nos seus mangues, nos litorais de onde tiram a pesca, onde vivem, 
e que, aliás, estão todos predados. A maioria das comunidades 
ribeirinhas está sofrendo essa violência. 

Ao mesmo tempo em que me refiro a esse modo comunitário 
de viver, me refiro à reprodução social e cultural desses povos: 
quilombolas, indígenas, ribeirinhos, seringueiros… comunidades 
tradicionais que elencam uma relação de dezenas… Eles são os 
últimos membros dessas sociedades que decidiram que não 
querem ter propriedade da terra, mas querem ter o território 
como um lugar para ser habitado e compartilhado. Que não 
precificam a terra. 

Existe uma declaração do movimento ambientalista no 
mundo, desde o começo do século XX, que é baseada naquela 
carta do grande chefe indígena Seattle, que, ao ser perguntado 
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por um oficial do governo dos Estados Unidos se eles cediam 
aquela terra em que estavam vivendo em troca de dinheiro, se 
eles fariam uma troca, uma venda, se admirou e perguntou para 
o oficial: “Você não sabe que um dia você vai morrer e vai ser 
enterrado aqui na terra? Como vocês imaginam que o homem 
pode ser dono da terra, comprar a terra?”. Para o “pele vermelha” 
[se referindo à maneira que os americanos chamam seus povos 
nativos], a Terra é sagrada e nós precisamos pisar suavemente 
nela. Imagina um pensador indígena falando isso para um oficial 
da cavalaria americana, a raiva que aquele homem branco ficou? 
Ele ficou mesmo muito chateado. E o passo seguinte foi expulsar 
os parentes Suquamish (ou Duwamish) dali da beira do Pacífico, 
foi expulsar e tomar o território deles, e fazer eles migrarem.

Essa lembrança de que a terra é pra gente pisar suavemente, 
pra não ser propriedade, é um princípio geral desde muito 
tempo. É uma cosmovisão de que nós somos filhos da Terra. 
E nós podemos compartilhar a vida sem ser proprietários. 
Infelizmente, 70 ou 80% da população do nosso planeta tem que 
ser proprietária, nem que seja de um apartamento. Que é um 
lugar onde a pessoa vai viver separada dos seus netos, das suas 
gerações passadas e também vai diminuir muito o fluxo com isso 
que nós chamamos de ancestralidade. O sentido de ancestrais para 
alguém que vive uma vida tão individualista, tão constrangido 
por uma mentalidade de consumidor ao invés de participante da 
vida, cria uma separação enorme entre o modo de vida das nossas 
comunidades e o modo de vida dessa população tão grande do 
planeta, que escolheu viver separada da terra e constrangida pela 
necessidade de ser proprietária de alguma coisa. Isso nos põe 
num mundo muito desigual. 

Penso que, para além da identidade, nós também temos 
personalidade. Um conjunto de famílias, de pessoas que 
historicamente sempre viveram juntas, é capaz de constituir 
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uma identidade coletiva. Cada um tem uma personalidade. A 
personalidade é única. 

Tive a oportunidade de fazer essa fala tão extensa e fui muito 
estimulado a me sentir em casa, mas parece que eu me estendi 
para além do tempo de fala. Quero concluir dizendo que a poesia 
da vida real – objetiva, cotidiana, de quem reparte o pão, o peixe, 
quem reparte o ar que respira, quem é cúmplice e solidário num 
sentido comum, coletivo – pode ser o melhor remédio para esse 
mundo em desencanto. Que tanto a crise sanitária quanto a crise 
política têm nos obrigado a um estado de baixa frequência sensorial 
diante de tanta hostilidade, a ponto de sermos impedidos no Brasil 
até de fazermos o funeral dos nossos mortos. O que parece uma 
evocação muito trágica da realidade, mas se você perguntar para 
quem perdeu duas, três pessoas da família em Manaus, Belém 
ou Boa Vista, você vai ver que não é exagero dramatizar a morte 
de 250 mil brasileiros, de todas as culturas, de todas as etnias, 
sendo que morreram, principalmente, as pessoas que não tinham 
como estar num leito, numa infraestrutura, geralmente urbana, 
e que também discrimina. Ela discrimina os pobres. E a poesia é 
a maneira de nos encantarmos com a vida, apesar de tudo. É ela 
que faz a gente se encontrar aqui nesse Festival, celebrando a 
vida e evocando a memória daqueles que não estão mais junto 
com a gente.

Erreré!
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“Fruta madura que cai 
Da árvore desse cangaço
Eu também quando morrer
Quero deixar o que eu faço
Vou deixar minhas modinhas
Todas feitas no compasso
Pra depois de minha morte os invejosos 
Não dizer que eu fiz fracasso

Vou deixar moda bonita 
De amor, de beijo, de abraço
Falando da minha vida
Vou contar esse pedaço
Já tentaram me matar

AGARRADA NA SAIA DA POESIA*
elisa lucinda

 * Copyright © Elisa Lucinda, 2021. 
A poeta, escritora, cantora e atriz Elisa Lucinda participou da mesa on-line Ideias para 
um Mundo em Desencanto durante o Festival Cajubi, no dia 25 de fevereiro de 2021, 
com a presença de Ailton Krenak (página 100) e mediação do idealizador e curador  
científico do evento, Antonio Leal de Oliveira. O presente texto é uma transcrição 
parcial de sua fala na ocasião, autorizada pela autora. Para assistir à mesa na íntegra, 
acesse o canal www.youtube.com/festivalcajubi/ e o site www.festivalcajubi.com.br. 
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Por inveja com um balaço
Eu sou que nem boi arisco
Não sai do mato pra não cair no laço

Eu gosto do mês de agosto
Que tem tarde de mormaço
Eu passo a mão na viola
E nas moda dou repasso
O meu pinho é de primeira
Não falha os dedos nos traço
Eu canto em qualquer altura
Eu quando canto 
Meu peito não tem cansaço 

O meu racho é pequenino
Nele não tem muito espaço
As paredes são de taipa
Misturada com bagaço
A minha cama é couro
Dos bicho que eu mesmo caço
Rancho puro e sertanejo
Mas ele é meu
Não tem ferro nem tem aço”1 

 
Muito boa noite! Muito boa noite!
Olha, Antonio, eu realmente tenho o maior prazer em estar 

aqui a seu convite, saudações capixabas. Mas é assim, você está 
do lado do rei: o Ailton Krenak! Seu pensamento, sua presença, 
são pra mim uma grande oportunidade pro mundo fazer uma 
manobra. Uma manobra em que o homem seja possível. Porque 
há uma ilusão de que o homem vai acabar com o mundo. Mas 
quem é o homem pra acabar com o mundo? Em 15 dias, um mês, 
a natureza se regenerou na nossa cara sem a nossa presença 
tóxica. Quando a gente foi pra dentro de casa, como quem é posto 

1     Letra da música “Promessa de Violeiro”, composição de Raul Torres e Celestino Levestem.
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de castigo, não foi uma condenação de algum deus que nos pôs de 
castigo, não. Foi o efeito de nossa desastrosa ocupação da nossa 
casa. A primeira vez que escutei o Ailton Krenak, eu nem sabia que 
Krenak era um povo das margens do Rio Doce. Eu nem sabia disso, 
sendo eu capixaba, nem sabia que éramos quase parentes. Foi um 
corte epistemológico na minha vida conhecê-lo. Chacoalhou umas 
certezas frágeis que eu não sabia nem que eram certezas, nem 
que eram frágeis. Falou coisas que eu nunca tinha pensado, como 
por exemplo, questionar a palavra futuro. Que palavra é essa, não 
é? “É um delírio branco”, eu acho que o Ailton falou. Então, é uma 
honra estar num debate em sua presença, batendo essa bola com 
você. O Festival todo está lindo. É uma atividade antibélica! Não 
parece, mas o que detém as guerras não faz o barulho das armas, 
nem das bombas, mas nem por isso tem menos poder. 

O que eu queria dizer, por onde é que eu quero caminhar…? 
Partindo da ideia das identidades que o Krenak nos ofereceu, é 
como se o mundo tivesse andado pra longe de si mesmo. Fazendo 
um recorte do Brasil, a gente tem uma educação que não serve 
pra vida, não está calcada no encontro – que a escola é a segunda 
família, que você sai do seu núcleo e vai pra escola aprender com 
as outras pessoas das outras famílias. É um ensaio da vida adulta. 
Nesse ensaio não está posto o coletivo, pelo contrário, está cada 
vez menos posto. A criança entra num turbilhão, numa máquina 
de tirar essência, especialista em tirar essência. Tirar a essência 
do que faz com que ela seja ela, a sua referência em relação à sua 
casa, seu lugar, seu avô, sua cultura. Os costumes da sua história. 
Tudo isso, digamos, fica desencaminhado. 

Eu sempre presto muita atenção. Há muito tempo eu venho, 
na minha vida, preservando a minha liberdade. Há muitos anos 
eu luto por ela. Qual liberdade? A mais simples, de poder falar 
assim numa live, ou numa conversa: “Peraí, gente, que eu vou 
fazer cocô” – e isso não ser um absurdo. “Ah, é de mau gosto”, 
“Aquilo foi de mau gosto”, dizem. Como assim de mau gosto? Mas 
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não é de mau gosto falar “Estou com fome, quero comer”. Ora, 
o que é o cocô senão o futuro da comida, entende? Desse jantar 
chique. E esse desprezo, esse mau olhar que nós desenvolvemos e 
impingimos às crianças, sobre o que nos forma. É tão importante 
o excremento pra terra, é tanta nutrição, transformação. Mas a 
gente tem um desprazer com a nossa essência. E essa, pra mim, 
foi a pegada da supremacia branca no mundo, que vem na 
contramão de tudo o que dizem os povos originários. 

Então a criança tem uma educação torta. Torta, mesmo, 
em relação à vida. Aprende a mentir. “Se estiver com fome, diz 
que não tá, hein? Se a Dona Santinha oferecer bolo, diz que não 
quer”. Isso é o certo, é mentir, entende? A criança não entende o 
que é aquela fúria só porque ela peidou. A criança não entende. 
Por que isso tudo? O menino coça o ânus, é um problema: “Você 
tira a mão daí, que coisa feia, menino!”. Uma loucura. Os alunos 
assistem a um ataque ao que nós somos. E aí as crianças, que 
têm a exuberância dos desejos, a exuberância daquilo que não se 
compra no shopping, que são os nossos sentidos, nossas emoções, 
essa fartura sofisticada que é o ser humano, se sentem inibidas 
de sê-lo. Nós somos uma riqueza. São sinapses, são organizações 
oníricas, um negócio que é muito bem bolado como experiência, 
como acontecimento biológico, cosmovisionário. A gente é muito 
potente. E isso é destruído sistematicamente. Então, a criança que 
entra na escola, que sai da sua casa... “Oba! Sorvete! Eba, adoro 
manga! Pitanga!”. Uma alegria! Essa alegria, que os adultos acham 
que a criança está meio boba, ela está comemorando aquela 
pitanga. Já comeu a pitanga ontem, mas hoje é a nova pitanga e 
ela está sendo contemporânea. A criança é perfeita. Ela joga vinte 
vezes aquela bolinha e a gente joga de novo pra ela e ela fala: 
[feliz] “Outra vez!”. Essa sabe o que quer dizer “outra vez”, essa 
não burocratiza o “outra vez”, não lhe tira o inédito. Ela cresce, 
vai sendo aquela exuberância. Ela é o corpo. Tudo dela é ela. Meu 
pé também é Elisa. Minha canela é Elisa. E minha avó também 
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é minha canela. Eu não estou sozinha, eu sou um conjunto de 
interseres, da minha estirpe, de onde eu vim. Eu venho de muito 
longe. As crianças vêm com essa potência toda, formando o país 
da inocência. Elas gritam, se vão chorar: “Não! Isso não!”. O pé 
das crianças também diz não, antes de se tornarem esse homem 
adulto com essa dicotomia de existir só do pescoço pra cima. 
Então ela está ali, exuberante. 

E aí aprende a segurar a sua natureza. Tem gente que 
segura gargalhada. “Gargalhada é muito indecente”. O que é 
uma gargalhada indecente? Coitada dessa pessoa. Passou a vida 
segurando um fluxo, porque a gargalhada é um fluxo. Poxa, dar ré 
numa gargalhada, eu não sei o efeito disso. Essas pessoas crescem 
vendo no seu colega o seu inimigo. “Eu vou ter que superá-lo! 
Meu pai vai me colocar naquela faculdade famosa: ‘Faculdades 
Narciso, seu filho em primeiro lugar’. E o filho do meu vizinho? 
É em segundo, terceiro, é em último? Não me importa, só tem 
lugar pra um”. O que é isso? Isso é o oposto da filosofia africana 
Ubuntu, que é “eu sou porque nós somos”. Isso é o oposto dos 
povos indígenas, pra quem um só não é nada, só se é no coletivo. 
Olha como é que nós vamos sendo encaminhados pra um projeto 
fracassado de sobrevivência do homem. Do homem! Em um mês 
já tinha tartaruga na Baía da Guanabara, que é um lugar poluído. 
A gente deu uma saidinha e a natureza falou: “Aí, que bom que 
eles ficaram quietos em casa”. Pequim nunca teve um céu como 
o que teve com a nossa saidinha. Então eu confio que a natureza 
sempre dará conta. 

Me preocupa nós, que temos essa potência criativa 
imensa, sermos tragados por essa filosofia da civilização: “Isso 
é civilização”. Aí o menino cresce e aquela exuberância de “oba, 
sorvete, oba, pitanga!”, aquilo tudo se perde, eu não sei como, 
o cara entra na universidade, faz pós-graduação e participa 
de bancas chatíssimas de exibicionismos e de formalidades. 
E é muito doido… você faz a sua tese e perde a utopia, que era 
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o motivo da tese. “Minha tese é sobre a sustentabilidade das 
populações ribeirinhas e a influência predatória do garimpo”, 
entende? Essa é minha tese! Caramba! Aí começa a professora 
orientadora dizendo: “Não! Você não devia ter dito isso dessa 
maneira”, e começa a mexer na forma, tem que caber tudo 
naquela forma. Vira um fetiche estranhíssimo da forma e se 
esquece o motivo. Então toda aquela utopia se transforma numa 
coisa chatíssima. As pessoas acabam casamento fazendo tese, 
acabam amizades, desenvolvem depressões. São humilhadas 
pelos seus orientadores. Claro que há exceções, eu estou falando 
em tese. Eu quando vou às universidades, digo: “Gente, cuidado! 
A gente entra aqui fumando maconha, cheio de sonhos, e depois 
fica chato assim. Como muitos acadêmicos aqui, chatíssimos. 
E aquela exuberância de ‘oba, pitanga’ se transforma num 
burocrático: ‘muito gratificante.’ ‘Você gostou da palestra?’, 
‘Achei muito gratificante’”. Conhece frase mais vazia do que 
essa? Parece que tem tudo ali dentro, menos gratificação, menos 
gratidão, menos grandeza dessa ordem. Parece alguma outra 
coisa. Eu lembro quando o meu pai morreu… Eu sou muito ligada 
na palavra, eu acho a palavra ancoradora de muitas das intenções 
de uma sociedade, das utilizações daquela sociedade… Então, eu 
estava sofrendo muito, despedindo do meu amor, meu pai era 
um grande homem. E apareciam as pessoas, não sei nem quem 
eram, mas pessoas que estavam lá no enterro e falavam pra mim 
assim: “Meus pêsames”, “meus sentimentos”. Mas era um negócio 
falado muito sem sentimento, sabe? Era só pró-forma, era só 
uma palavra. É porque eu estava ocupada chorando, mas minha 
vontade era falar sobre aquilo na hora, se eu pudesse, no meio 
do enterro. Porque é um negócio desconectado. É igual ao “muito 
gratificante”, meio que não serve pra nada. Às vezes eu vejo que 
a pessoa nem tem o que falar num congresso, e ela tem meia hora 
pra falar e usa 15 minutos cumprimentando cada um e fazendo 
longas pausas pra encher o tempo: “Gostaria... de agradecer… ao 
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nosso… honroso… e honrado… Ailton… Krenak…”. Cara, ela gasta 
metade do tempo falando nada, apenas se enrolando no vazio dos 
pronomes de tratamento. Chatíssimo! Ninguém gosta. Os jovens, 
então, querem sair correndo. 

É nessa onda que as pessoas estão imersas quando se 
fala de educação, em especial no Brasil. Crescemos com essa 
individualidade acirrada. Em contraponto a um tempo de 
coletividade, que é o que nós deveríamos viver, nós estamos 
vivendo um tempo de selfie. Nós vivemos um tempo em que as 
pessoas são “mães de selfie”, “casal de selfie”, “amigos de selfie”. 
Estou estarrecida com a quantidade de “blogueirinhos infantis”. 
Eu acho que deve haver uma reação da UNICEF, da Organização 
Internacional do Trabalho. O que é isso? Isso é trabalho infantil. 
Muitos pais vivem do trabalho dessas crianças. Não posso afirmar, 
assim, esse ou aquele, mas já ouvi rumores. Não acho difícil. Umas 
crianças sinistras do ponto de vista do que é ser criança, eu acho, 
mas tudo bem que isso é subjetivo. Mas eu acho, sobretudo, que 
uma criança de quatro anos fazendo selfie...? A criança mal sabe que 
ela é ela! Há três anos nem dente tinha, nem andava, entende? 
Fernando Pessoa fala isso, muito interessante, de a gente, na 
natureza, só se olhar no espelho no lago. Porque antigamente, o 
homem tinha que se botar de quatro pra poder olhar o lago, pra 
poder olhar a cara dele no lago. Mesmo assim, Narciso engole, 
Narciso desencaminha. Ele dá informações que não interessam 
pro jogo. Eu não quero estar aqui falando de poesia pra vocês, 
pensando: “Essa expressão me deixa com uma ruga, vão pensar 
que estou velha”. Ora, o que esse assunto está fazendo aqui dentro 
do nosso assunto? São desencaminhamentos do Narciso. O que 
Fernando Pessoa dizia é que quando a gente ficava de quatro pra 
ver a própria imagem, a gente ficava mais humilde, numa posição 
mais humilde; no entanto, o inventor do espelho envenenou a 
alma humana, porque o pôs de pé diante de si mesmo a adorar a 
própria imagem. Esse é o grande perigo. Mas aí eu já sou grande, 
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já sou adulta. Estamos falando de uma criancinha. E a criancinha 
de hoje está postando tudo. Ela é uma tela. Ela nem tem condições 
psicológicas de se ver desse modo, dentro dessa prisão. Isso é 
tortura. Isso faz algum mal que ainda não sabemos. De uma coisa 
temos certeza: não é o caminho da vida. Vida! Porque, no frigir 
dos ovos, o que estamos falando é de vida. E o que é a dimensão 
das palavras dentro da vida.

Nós temos os ricos como referência de felicidade… os pobres 
achando que os ricos são a referência dessa felicidade, quando 
nós sabemos que não o são. Há muitos infelizes ricos e isso não é 
muito divulgado. Olha só, mas é que são os ricos que têm dinheiro 
pra fazer propaganda. Os ricos não querem que saibam quantos 
deles se matam, cometem suicídio, os ricos não querem que 
falem da pobreza da riqueza. O “podre de rico”, olha bem essa 
expressão, “o podre de rico”. Tem muita pobreza na riqueza, no 
sentido de falta de riqueza dentro de uma vida rica. O sujeito tem 
40 iates. Ele não tem como desfrutar de 40 iates. E, pra ter 40 iates, 
só se tem um prazer: contar pro outro. Tem que ter alguém pra 
assistir aquilo. É muito perverso o negócio. E esse cara tá fodido. 
Esse cara, esse “bem-sucedido”, ele tá muito mal. Ele dorme com 
remédio, ele acorda com remédio. Ele não sabe, ele nunca teve 
acesso aos antigos saberes. Os que vieram antes dele, talvez 
tivessem tido, mas ele não viu, ou não recebeu, ou jogou fora esse 
saber. Cresceu sem aprender a ler a montanha, ler o rio. Cresceu 
pobre de natureza, nós descobrimos só agora os rios voadores, 
mas eles sempre estiveram aí. Esse acervo, essa riqueza de escola 
que a natureza é, dela nós fomos privados. E esse cara rico, em 
geral, é emocionalmente muito pobre. 

Por isso, essa minha primeira viagem aqui quer fazer um 
chamado pra que a gente coloque as nossas narrativas em cena. 
Por isso que os manifestos são muito importantes. O Antonio 
falou bem, do que o Krenak tem nos escrito; esse A Vida não é 
Útil, é maravilhoso… são as suas palestras. É muito incrível 
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a gente escutar, imagina, um indígena que tem acesso a essa 
“ciência oficial”?! Por isso que eles, os brancos, nunca quiseram 
que a gente tivesse esse acesso; porque aí fica muito puxado. 
Fica a ancestralidade com o domínio dos “argumentos oficiais”. 
E aí, tudo comprova, pra mim, que os povos originários é que 
estavam certos. E é a falta das nossas narrativas na gestão do 
mundo que está fazendo o mundo sofrer. Não que a gente queira 
ver o mundo só dominado por indígenas, ou só por negros. Não! 
Eu quero pluriversalidade, assim como o mundo é. Desejo gestão 
culturalmente compartilhada. Tá na cara que é isso que falta. Olha 
só, um pequeno exemplo: o achincalhe que se faz com as religiões 
de matriz africana produz uma grande derrota coletiva. Porque 
o terreiro é um lugar de acolhimento, o terreiro é um lugar de 
tolerância total, de amor! 

A palavra tolerância não é boa. Em vez de tolerar, prefiro dizer 
amar, prefiro dizer amor. O sujeito chega no terreiro e ninguém 
vai perguntar de que tribo que ele é, de que povo ele é, que sexo 
ele é, e muito menos de que religião ele é. Num terreiro ninguém 
pergunta nada. Acolhe! Se chegar uma mulher que foi machucada 
pelo marido com seus três filhos, o terreiro tem que acolher. É 
do fundamento. Ela vai encontrar comida, dormida e saída pro 
seu encalacrado momento. Isso pra dar um aspecto. Agora que o 
mundo está “descobrindo” e discutindo a homossexualidade no 
Vaticano. Ainda perdura a cumplicidade do Vaticano e da igreja 
como um todo, com os casos de abuso sexual, usando a fé, usando 
a confiança pra fazer as suas covardias, enquanto nos terreiros 
nunca ninguém questionou a questão da sexualidade. Ninguém 
fala assim: “Ah, cuidado que aquele pai de santo é gay”. Não 
tem esse negócio, não se ouve. É da natureza humana. Ser gay 
no candomblé e na umbanda não compromete o sagrado. Só pra 
dar um exemplo de como é que a gente dá lição de uma prática 
tão necessária pro mundo, porém clandestina: Um filho de Oxóssi 
não desmata, ele é a mata! Uma filha de Yemanjá não vai poluir 
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o mar, porque ela é o mar. E é assim! O mangue é de Nanã. Você 
entende que o candomblé é ecológico? É sustentabilidade? Foi 
tirado de cena, oficialmente, mas resiste e vive. 

Então a minha proposta é a seguinte: o rio do Krenak, ao 
qual Krenak pertence, é o avô da nova criança. E esse oráculo, 
esse feixe de saberes, sempre funcionou fortalecendo a memória 
e sendo farol do presente. Da mesma maneira que um terreiro 
sempre foi o farol da vida de muita gente, inclusive de muitos 
brancos, procurando saúde, sucesso, prosperidade. Foram buscar 
a sabedoria no terreiro. Então está na hora do mundo ouvir o rio 
e ouvir o terreiro. Não fizemos consultas particulares? Vamos 
fazer consultas coletivas. É isso aí. 

Eu vou falar uma coisinha que eu tinha esquecido. É que 
o Krenak falou da poesia, e na hora que ele falou, me veio uma 
poesia minha na cabeça, e eu não falei e quero falar agora. Pra ele 
e pra todo mundo. Chama-se “Credo”.

CREDO

“De tal modo é que eu jamais negá-lo poderia
Sou agarrada na saia da poesia
Pra dar um passeio que seja
Montanha, praia ou campo
Uma viagem de carro, avião, a pé ou trem
Uma ida ao consultório
Uma possibilidade ínfima que seja de espera
Passo logo a mão nela pra sair
Um Quintana, uma Adélia, um Solano, uma Conceição, um Pessoa
Qualquer outra a quem eu ame me unir
Porque sou um humano e creio no divino da palavra
Pra mim é um oráculo da poesia
É meu tarô, meu tricô, meu i ching
Meu búzios, meu cristal clarividente, meu copo com água
Meu colo de avô
A explicação ambulante pra tudo que pulsa e arde
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A poesia é síntese filosófica
Fonte de sabedoria e bíblia dos que, como eu, creem
Na eternidade do verbo
Na ressurreição das tardes
E na vida bela
Amém.”
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