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“HORROR!”,
“MISÉRIA!”,
“ASSOMBRO!”,
“CURIOSIDADE!”:
O OUTRO E O
FENÔMENO
DA IMAGEMBUMERANGUE

FABIANA MORAES

O mundo é um espaço muito restrito, apertado, no
qual a maioria da população é formada por uma identidade
tão una quanto fragmentada. O nome dela é O Outro.
São pessoas que você conhece bem, mesmo
estando às vezes a milhares de distância: são mexicanos
e mexicanas alegres, efusivos – às vezes, traficantes.
São indígenas distantes, apartados da civilização, muito
engraçados quando vistos portando um celular. São
pessoas pretas às vezes “lutadoras”, às vezes raivosas, às
vezes muito bonitas (“que negra linda”). São refugiados
magros e escuros que atravessam, levando como única
posse a melanina na pele, o mar. Procuram algum possível
conforto na costa europeia. São pessoas pobres com
seus hábitos folclóricos, ótimos para serem usados nas
novelas e programas de humor: falam alto, se desesperam
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alto, riem alto, trepam alto. Comem
muito, se desesperam, fazem trambiques
espetaculares (Maria de Fátima, em Vale
Tudo), são honestíssimos e ilibados (Raquel,
na mesma novela).
Como podemos conhecê-los tanto?
Porque temos à nossa mão, diariamente e
há mais de um século, um aparato técnico
que nos permite viajar continentes e
conhecer esses modos de existência tão
variados quanto estereotipados: cinema,
rádio, publicidade, novelas, livros, jornais,
internet, revistas, games. Lugares por
excelência da difusão dos modos de vida
desses unos e fragmentados.
Este mesmo aparato também nos
oferece os modelos “normais” de vida
que tornam, justamente, os outros em
Outros: o médico de sucesso, o empresário
eficiente, a administradora criativa, o casal
de excelente coração que foi até a África
adotar crianças em real risco alimentar.
De maneira geral, são pessoas “neutras”:
sotaques universais, cor de pele muito
clara, habitando espaços sem marcadores
lidos como exóticos, estranhos. Você pode
14
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encontrá-las, por exemplo, na publicidade
de imóveis, viagens e carros, nos bancos de
imagem (digite “mulher bonita” no Google
ou banco de imagens como o iStock e veja
o resultado), nas campanhas de hotéis
nacionais e internacionais. Para elas, as
pessoas neutras, se dirigem as imagens e
vantagens do Cartão Diamante, do upgrade
para a classe executiva, da escola bilíngue
que forma “cidadãos do mundo”, das férias
no exterior. É uma pequena parte da
população que representa aquela realmente
que importa: ocidentalizada, branca,
cisgênera, quase sempre heterossexual,
quase sempre proprietária, quase sempre
habitando centros urbanos. São os
Referentes.
A eles também estão opostos,
formando aquela grande nação d’O Outro),
um público bastante conhecido em todas
as mídias já citadas: são os nordestinos e
as nordestinas, gente que é aferrada às
suas tradições, gente alegre e espirituosa,
gente que adora receber de braços abertos,
sempre solícita, gente que mora em lugares
ora paradisíacos (“nordeste? que delícia”),
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ora muito secos e desoladores.
Tenho, nos últimos anos, me debruçado
nas imagens/discursos sobre os Outros
e um bocado sobre este povo morador
de nove estados brasileiros – habito um
deles, Pernambuco. Muitos já fizeram e
fazem o mesmo caminho que eu. Nessa
busca, encontrei, por exemplo, como
somos espécies de campeões nacionais
no consumo alimentício de palmas, cactos
e mandacarus. Como, midiaticamente,
passamos não só também a ser grandes
apreciadores de tatus, lagartos e
outros bichos rastejantes – mas a nos
transformarmos em um deles, o gabiru.
Como o menino magro fugindo da seca
do sertão em 1877 é o mesmo menino
que tenta tirar o óleo do mar em 2019.
Veremos.
No século 18, o Nordeste foi acometido
de sete grandes secas, a mais severa delas
entre 1791 e 1793. Neste momento,
o vereador Manoel Esteves D’Almeida
caminhava pelo Ceará, atingido de
morte – muitas mortas – pela estiagem.
No Registro de Memória dos Primeiros
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Estabelecimentos Factos e Casos Raros
Accontecidos nesta Villa da Santa Cruz do
Aracaty, eita Segundo a Ordem de S. M., de
27 de Julho e 1782 pelo Vereador Manoel
Esteves D’Almeida Desde a Fundação da
Dita Villa, Até o Anno Presente de 1795,
ele escreveu:
“desta sorte sahiram os habitantes dos
sertões de suas moradas, deixando os
seus bens a procurar recursos da vida,
e no caminho encontravam a morte
pela fome em que laborava o tempo, de
sorte que se comiam bixos e taes que
nunca fora mantimento humano, como
seja corvos, carcarás, cobras, ratos,
couros de boi, raizes de ervas, como
fossem o chique-chique, mandacarus,
mandioca brava etc.”

Este não seria um caso tão
“raro”: os jornais, as novelas, os filmes,
mostrariam.
Passaram-se dezenas de “grandes
secas”, registradas em diários, documentos
oficiais, cartas. Mas, caminhando para o
fim do século 19, uma estiagem nos fez
espécies de pop-stars do “real sofrimento”
brasileiro: ela se deu entre 1877 e 1879.
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Naquele momento, vários jornalistas
estiveram em terras semi-áridas para
narrar ao resto do Brasil a nossa dor,
entre eles, José do Patrocínio e Euclides
da Cunha. O primeiro, a serviço do jornal
Gazeta de Notícias, levou para o Rio de
Janeiro os cartes de visite nos quais vemos
as imagens registradas por Joaquim
Antônio Correa: nelas, estão crianças e
adultos esqueléticos, famintos, fugindo da
seca e chegando até Fortaleza em busca
de sobrevivência. Essas imagens foram
reproduzidas, em ilustração, na revista O
Besouro, em 1878. Um escândalo. Como o
império podia deixar aquilo acontecer?
Em 1902, Euclides, cinco anos depois
de voltar de Canudos, lançaria Os Sertões
e legendaria o sertanejo (lido comumente
como sinônimo de nordestino), como
“antes de tudo, um forte”. Tornaria épica
e mesmo romântica a nossa condição
da falta. Uma falta não percebida como
construída, nascida também pela omissão,
mas “natural”. É o que percebe Joana
Barros no livro Sertão, Sertões (editora
Elefante, 2019): para ela, essa frase, mítica,
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[...] o menino
magro fugindo da
seca do sertão em
1877 é o mesmo
menino que tenta
tirar o óleo do mar
em 2019
“cumpre o papel de petrificar, de amarrar
tais sujeitos em seu próprio destino já
determinado pelas condições do sertão”.
Joana foi precisa: sua observação pôde
ser conferida, por exemplo, nas milhares
de manifestações a respeito do óleo que
atingiu as praias nordestinas em setembro
e outubro de 2019. Nas redes sociais, as
fotografias exibindo voluntários sujos de
petróleo, trabalhando exaustivamente sob
o sol, eram acompanhadas de comentários
como “guerreiro povo nordestino”, “bravos”
etc. Somos fortes como as mulheres negras
“batalhadoras” que lutam para sustentar,
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muitas vezes sozinhas, suas famílias;
fortes como as pessoas desempregadas
que “lutam” se virando em trabalhos mal
remunerados para sobreviver. A pergunta
é: quem é que cuida dessas batalhadoras
e desses batalhadores? Ou o seu destino
é o sofrimento, a luta que parece agradar
principalmente os espectadores desejosos
por narrativas épicas – e reais?
Os nordestinos são protagonistas
históricos das fábulas da falta consumida
midiaticamente: depois no final da Guerra
de Canudos, em 1897, o fotógrafo Flávio de
Barros, que acompanhou com os militares
a última investida contra Conselheiro e
seus seguidores, exibiu na rua Gonçalves
Dias, Rio de Janeiro, as fotografias que
demonstravam aos sudestinos quem eram
aqueles Outros. A mais célebre delas
talvez seja a chamada 400 jagunços, que, a
despeito do título, traz mulheres e crianças
em sua maioria. Exauridas, famintas,
feridas. Todas foram mortas pelo Exército
brasileiro momentos depois do registro. No
jornal, a chamada para a atração continha
palavras e exclamações como “horror!”,
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1

1 Notícia sobre a Campanha de Canudos.
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“miséria!” e “curiosidade!”.
Estes espantos foram mantidos vivos
através de um trabalho bem realizado
e várias vezes bem-intencionado, mas
não menos violento discursivamente. Os
“bixos e taes que nunca fora mantimento
humano”, por exemplo, se repetiram
exaustivamente ao longo do tempo
na imprensa, nos carimbando para a
posteridade como aqueles que, a qualquer
aperto na barriga, recorremos aos répteis
e demais animais rastejantes para nos
salvar. Em 1991, deixamos de comer
lagartos e tatus: ali, em uma reportagem
da Folha de S. Paulo, havíamos, estranhos,
desinformados, famintos, miseráveis, nos
tornado Gabiru.
Lembro que mostrei essas imagens
durante uma palestra em São Paulo. Quase
todo mundo já ouvira falar do homemgabiru (o canavieiro Amaro da Silva,
morador da zona da mata pernambucana).
Quase todo mundo acreditava que no NE
se come palma e cactos, comida de boi e de
vaca, como forma de não morrer de fome –
desconheciam que a palma é, por exemplo,
22
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2

3

4

2, 3 e 4 Jornal do Brasil
(1983); Isto É (1998); Folha de
S. Paulo (1991).
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O que sobra
do Nordeste
imaginário se
dele tirarmos
a “tradição”, a
resiliência, a seca
ou, mais ainda, a
fome?
um alimento comum em regiões como a
Chapada Diamantina, na Bahia, e que é tão
estranho comê-la quanto consumir palmito,
macaxeira ou acelga.
A questão é: o que sobra do Nordeste
imaginário se dele tirarmos a “tradição”,
a resiliência, a seca ou, mais ainda, a
fome?
É preciso que estes Outros continuem
existindo dentro dessas lógicas, pois, assim,
terminam servindo para que os Referentes
turbinem suas próprias narrativas, em
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especial aquelas que mostram heroísmo
e benevolência. Pode-se conferir isso
periodicamente nas campanhas políticas,
quando candidatos em busca de votos,
principalmente vindos de outras regiões
do país, tentam sintetizar o Nordeste
vestindo um chapéu de vaqueiro (ou
cangaceiro). A foto vista na campanha
de Geraldo Alckmin em 2018 é um ótimo
exemplo da construção desse super homem
que virá finalmente nos salvar: o olhar
para o horizonte, o sol batendo no rosto
firme, a camisa social (urbana, masculina,
“eficiente”) contrastando com o chapéu de
couro (rural, masculino, tradicional). Nas
mãos, um pequeno recipiente de alumínio.
O que há ali? Água? Comida? Não sabemos
ao certo. Mas o que se promete é que
nosso merecido descanso está nas mãos
daquele homem branco vindo do Sudeste.
O mesmo pode ser percebido nas imagens
postadas no Instagram da ex Big Brother
Brasil Adriana Sant’Anna, cuja presença
foi registrada em 2019 no sertão da Bahia.
Acompanhada pelo marido, também BBB,
Rodrigão, ela levou cestas básicas – e um
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fotógrafo – para lugares como Lapão e
Jacarezinho. Em seus Stories, apareceu
falando com o marido que, naqueles
lugares, tinha gente indo dormir para
“não passar fome”. Antes de embarcarem,
usaram as redes sociais para anunciar os
feitos: “Estamos indo para o meio do nada”,
postou ele. “Estamos nos preparando para
uma outra realidade”, postou ela. Poucos
dias depois, era possível ver Adriana com
crianças negras no colo, crianças pobres,
adjetivadas pelos seguidores da BBB
como “fofas”, enquanto a ex participante
do reality show era descrita como “boa”,
“abençoada”, “iluminada”. Há várias
menções a esse lugar pobre, mas digno
e que merece os cuidados daquele casal.
Lembram bastante a pobreza romântica,
folclórica, descrita pela ex-colunista da
Folha, Danuza Leão, ao comparar a pobreza
do centro do rio, “urbana e agressiva”,
a uma pobreza idílica do Nordeste
brasileiro:
“Fiquei pensando nos pobres do
Nordeste, que se veem na televisão
e em alguns filmes brasileiros; eles
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moram em casebres com chão de terra
batida, sempre muito bem varrido. E
têm uma dignidade; não sei bem de
onde ela vem, mas ela existe. Talvez por
terem um pedacinho de chão só deles,
talvez”.

O candidato e o casal BBB são
exemplos mais recentes de um antigo
fenômeno (gestado também pela própria
elite nordestina, como bem demonstra
Durval Albuquerque): fomos alçados ao
posto dos que precisam ser eternamente
salvos. De preferência, não por políticas
públicas estruturantes que minem a
desigualdade, mas por pessoas e indústrias
muito benevolentes que investem na região
algum dinheiro, uns donativos e muita
condescendência. A manutenção de um
povo que sempre precisa ser salvo significa
também a manutenção de um herói.
Não seria isso o que explicaria a
imagem bastante reproduzida do menino
Everton Miguel dos Anjos, saindo do mar
sujo de óleo enquanto o fotógrafo Leo
Malafaia o registrava? O sucesso da foto
daquele adolescente negro, nordestino,
sofrendo, não é o sucesso das fotografias
27
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5

6

7

8

5, 6, 7 e 8 Adriana Sant’Anna, ex BBB, (2019); Geraldo Alckmin, político (2018); Fotografia
de J. Correia, jornal O Besouro (1877-1878); Everton Miguel dos Anjos fotografado por Leo
Malafaia (2019).
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de J. Correa reproduzidas na capa do jornal
O Besouro no apagar das luzes dos 1800?
Não reatualizamos a fotografia do menino
fugindo do semi-árido com a imagem do
menino saindo do mar coberto por petróleo
e um saco de lixo?
A pobreza no Nordeste é real e sua
manutenção opera, nos mostram essas
imagens de fortes/sofredores e heróis
que constantemente surgem na mídia,
pela omissão. E ela, percebam, não é
apenas uma falta de ação: é também
uma forma sofisticada de ataque. Aqui, a
operação se completa com a manutenção
da irracionalidade que acomete aqueles
cujo estômago está vazio – ou forrado
com tatus, lagartos. Que acomete os
“menos letrados”, gente que não sabe votar
(“nordestino não é gente – faça um favor a
SP, mate um nordestino afogado!”). Notese que somos caracterizados, como dito,
comumente por nossa força, algo que no
imaginário está distante da racionalidade.
É preciso sempre lembrar que Euclides da
Cunha, o militar e escritor civilizado do
Rio de Janeiro, foi enterrado com a sua
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cabeça. Antonio Conselheiro, o “fanático”
monarquista de Quixeramobim, no Ceará,
não.
Há um aspecto regional fundamental
para ler estas imagens de pobreza no país:
como através também de documentos
históricos, leis e, claro, do equipamento
midiático, a pobreza do NE tem uma cor
oposta às imagens de pobreza do Sudeste.
Quem vai perceber essa distinção é o
historiador Carlos José Ferreira dos
Santos na excelente pesquisa mostrada
no livro Nem Tudo Era Italiano – São
Paulo e Pobreza (1890-1915). Ali, ele
chama atenção para um aspecto: onde
estava a população ex cativa, aquela dos
negros e das negras libertos após o final
da escravidão em 1888? Por qual razão
aprendemos que a pobreza sudestina,
e especialmente a de SP, foi formada
por italianos e outros imigrantes? O
pesquisador demonstra que os negros
estavam, sim, trabalhando: ocupavam
as funções menos prestigiadas, como
lavadoras de roupas – ou, no caso deles, de
cavalos; limpadores de trilhos; faxineiras;
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prostitutas. Enquanto isso, em 1901, os
italianos formavam 90% dos trabalhadores
empregados na indústria paulistana.
Também estavam nos cafezais, trabalhando
remunerados nos espaços nos quais antes
trabalhavam pessoas escravizadas. Foi
comum vê-los, pobres, lutadores e brancos,
em novelas como Terranostra, Passione,
O Rei do Gado (Globo) e Poder Paralelo
(Record).
Essas construções são próprias de um
racismo que, nos dizem essas imagens,
mescla classe, região e raça, com a última,
nos mostra a pobreza branca de SP, sendo
determinante. É importante lembrar, já
que aqui nosso exercício é o de procurar
craquelar imagens e discursos, que só
há raça por conta do racismo, e não o
contrário, como escreveu o jornalista
Ta-Nehisi Coates na abertura do livro A
Origem dos Outros, de Toni Morrison:
“quando dizemos ‘raça’ em oposição
a ‘racismo’, nós materializamos a ideia
de que raça é de alguma forma um
elemento do mundo natural, e o racismo
seu resultado previsível. Apesar de toda
31
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a literatura acadêmica demonstrar que
essa formulação está no sentido contrário,
que o racismo precede a raça, os norteamericanos ainda não entenderam direito.
Assim, é comum falarmos em “segregação
racial”, “abismo racial”, “divisão racial”,
“filtragem racial” ou “diversidade racial”,
como se cada um desses conceitos
estivesse fundamentado em algo que não
foi criado por nós mesmos. O impacto
disso não é insignificante. Se “raça” é obra
genética dos deuses, ou de ambos, então
podemos perdoar nós mesmos por nunca
termos solucionado o problema.”
Não deixa de ser interessante, assim,
perceber como tanto o Nordeste quanto
seus tantos pares que formam O Outro –
indígenas, faveladas, bichas, mexicanos,
nigerianos etc. - sofrem uma tripla forma
de morrer através do discurso histórico
e midiático: a que se dá pela supressão
de rostos e corpos (como percebemos
na pesquisa de Carlos José Ferreira); a
que se dá pelo aparecimento seguido
pela distorção (basta pensar nas imagens
das travestis ao longo das décadas); a

32

FABIANA MORAES

que se dá pela repetição de discursos
únicos (como o da pobreza nordestina),
esta fundamentalmente conectada
com a segunda forma de invisibilização.
Acredito que estas são as mais potentes
formas de manutenção de poder: as
batizei de imagens-bumerangue depois
de perceber seu retorno programado e
permanente. Aqui, sigo Rancière em seu O
Desentendimento:
“a invisibilidade política não é a
ausência de aparecimento público e
é nisso que reside a maior força desse
aniquilamento (…) a invisibilidade
política acontece justamente pela
superexposição dos grupos sociais a
cuja reivindicação de viver segundo
os seus próprios termos se imputam
valores e sentidos”

É momento de segurar esse objeto
– e de definir como vamos lançá-lo de
volta.
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A VIDA
OLHANDO
PARA MIM

“Adentrando na única realidade de signos onde eu
mesmo sou um signo”
Trinh T. Minh-ha

Localizada entre o Centro e a área nobre de Boa
Viagem, Brasília Teimosa, no Recife, recebeu esse nome
porque a sua ocupação aconteceu no mesmo período em
que o ex-presidente Juscelino Kubitschek trabalhava no
projeto de Brasília. A teimosia é uma alusão à resistência
dos moradores, comerciantes e pescadores que ocuparam
aquele território e, mesmo sendo expulsos pela polícia e
pelo Estado, sempre voltavam a ocupá-lo, mesmo que em
condições insalubres em palafitas. Mas e se Brasília Teimosa
narrar-se de outros modos, contando uma história que não
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passa única e exclusivamente pela chave
da pobreza? O que existe naquele local que
escapa do enquadramento condescendente e
estigmatizante da imprensa?
E mais adiante: e se expressões culturais
como o maracatu tivessem a liberdade de
serem reconhecidos e tratados para tocar,
dançar e cantar para além dos enclaves
da tradição, do folclore, do regional? E
se os MCs, produtores e dançarinos da
música brega do Recife pudessem falar
sobre economia criativa, transformações
tecnológicas e ideias de “belo” em vez de
serem colocados como sucessos excêntricos
do mau gosto, objetos cafonas do kitsch?
Em “Obsessão”, a banda Vício Louco
sabiamente nos alerta: “é tudo ilusão”. Mas a
ficção, vale ressaltar, não se trata de propor
engodos e sim de criar mundos inteligíveis. É
uma brincadeira séria. A arte é poderosa não
por retratar o real, mas sim por intensificar
zonas escuras do real e pela capacidade de
vibrar em torno do inominável, tornando
visível aquilo que era até então impensável.
Não é reproduzir do visível, mas fazê-lo
visível.
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No trabalho dos artistas visuais,
diretores e fotógrafos Bárbara Wagner
e Benjamin de Burca, a ficcionalidade, a
teatralidade e o ato de encenar/posar
operam como um corte nas perspectivas
embrenhadas em determinismo social/racial/
econômico. No filme Estás Vendo Coisas,
uma boate de brega transforma-se em um
planeta fantasioso que serve de um cenário
de ficção científica futurista. Em Faz Que
Vai, os movimentos corporais de bailarinos
de frevo quebram as domesticações de uma
tradição alheia (que lhes foi imposta) para
transformar-se em vogue, funk, swinguera e
electro. Na série de fotos Brasília Teimosa,
vemos uma periferia que nas palavras da
própria Bárbara Wagner, “tem tudo, menos
pena de si própria”. Em A Corte, outro
trabalho solo de Bárbara, os brincantes
de maracatus alegoricamente invertem
relações sociais ao representar papéis de
damas da corte, baianas, príncipes, princesas,
embaixadores, damas-do-paço, rei, rainha e
vassalos.
Um aspecto técnico do torna-se
elemento poético: a luz forte e o flash
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Cidadania reside
também no
âmbito cultural
como um modo de
se fazer notado e
de criar modos de
narrar o mundo à
sua volta
(usado até em ambientes claros) têm como
fatura cores saturadas e uma imagem
hiperestetizada, sintética, com ares de
artificialidade que vão na contramão
do documental – ainda que o trabalho
seja muito preciso ao evidenciar uma
transformação econômica e cultural no
“corpo popular” do Brasil pós-Lula e sua
democratização do consumo e levante das
classes C e D. Colocando os holofotes em
pessoas – e, consequentemente, seus gostos,
perspectivas, subjetividades – que costumam
ser varridas para debaixo do tapete, esses
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jogos de luz encenam um star system que
se revela vigorosamente nas poses, roupas e
selfies de trabalhos como A Corte (o sorriso
aberto e a lata de coca-cola), nos MCs de
Mestres de Cerimônia e no citado Estás
Vendo Coisas. Fica ainda mais destacado
em À Procura do Quinto Elemento, em que
Bárbara acompanha um concurso/reality
show de MCs da produtora de funk KL,
de São Paulo, que registrou mais de 300
concorrentes do Brasil inteiro. O painel de
fotos destes jovens que sonham em construir
carreira no mundo artístico transmuta-se
em hall da fama: o que delimita o anonimato
da fama? E qual lugar ocupa a ideia de
celebritização para esse corpo popular, em
termos políticos e estéticos?
O exercício de cidadania também não
se resume ao RG, ao CPF, à certidão de
nascimento fornecida pelo Estado. Não
diz respeito somente a ir votar de dois em
dois anos ou nos direitos essenciais à vida,
educação, saúde etc. Cidadania reside
também no âmbito cultural como um modo
de se fazer notado e de criar modos de narrar
o mundo à sua volta e o contexto em que se
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está inserido. “Ser reconhecido e estar nas
telas midiáticas é condição para a felicidade
e a autoestima do sujeito nesta sociedade do
espetáculo”, pontua o comunicólogo Omar
Rincón. Por que só podem aparecer nas telas
os que têm poder através do dinheiro, da
formação acadêmica, da posição de classe?
Por que os cidadãos comuns – aqueles que
transitam nas vielas, que andam de ônibus,
que pedalam por horas a fio no Rappi – devem
ser “agendizados” pelos enunciadores dos
meios públicos e privados como sujeitos
do medo, sujeitos-problema, sujeitos que
se queixam? Apropriar-se da narrativa é
apropriar-se do imaginário político.
Decodificar, transtornar e refundar
os clichês é um procedimento estético
estrutural da obra de Bárbara Wagner,
solo ou em parceria com Benjamin de
Burca. “O clichê”, descreve o pesquisador
de cultura pop Thiago Soares, “é uma
referência estética posta em prática nos
produtos mercantilizados da cultura.
Precisamos entender o clichê como parte
de uma linhagem que tenta dialogar com
o senso comum, com o ‘gosto médio’, com
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as formas simples de dizer”. Deste modo,
compreender o clichê é compreender as
engrenagens das máquinas da indústria
cultural. O filósofo Gilles Deleuze argumenta
que vivemos não na era da imagem, mas
na era do clichê, o qual ele define como
a imagem que tem alguma coisa oculta,
porque “todos os poderes teriam interesse
em nos encobrir as imagens”, em “encobrir
alguma coisa na imagem”. Se o clichê
esconde, ele pode também revelar e ser
manipulado como um Cavalo de Troia.
Bárbara trabalha em uma investigação de
ordem estético-discursiva para modular e
desregular o clichê, hackeando o seu arsenal
discursivo para produzir então um outro
ideal de povo e de popular, consolidada como
contraimagem.
Por que “contraimagem”? Porque
desafia a História única e faz proliferar
sentidos múltiplos e possibilidades que não
são determinadas pela estrutura. Porque em
vez de capturar, de enclausurar, de tornar
imóvel, é um som e movimento no fluxo
libertário da experimentação. Porque não
pretende falar sobre, mas falar próximo, falar
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ao lado. Porque não pretende tornar a vida –
e o desejo, o afeto, a paixão, a dança, a festa
– um material a ser conservado. Porque não
pretende observar, preferindo mergulhar,
misturar, remodelar, remontar – práticas
que foram excluídas do fazer acadêmico
e do jornalismo corporativo. Porque não é
só imagem, mas também o som, a dança,
o suor e o calor. Inverte-se o caminho do
documentário: em vez de viver um fato para
fazer um filme, é fazer um filme para viver
um processo. E o que vemos é a vida olhando
para nós. Às vezes, sorrindo, entre amigos e
famílias, na praia de Brasília Teimosa.
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BIONE
ENSAIO FOTOGRÁFICO

POR PRISCILLA BUHR

Eles vao rir
do meu sotaque
mas nao podem
falar mal da letra
e sabem que eu
sou destaque
poeta, nordestina
e preta
e se mexer
e treta

ENSAIO FOTOGRÁFICO BIONE POR PRISCILLA BUHR

Sai da

Frente
< OUVIR >

Julgaram demais isso tudo, eu sei
por causa das verdades que eu falei
meus súditos querem pagar de rei
meus últimos focos, eu alcancei
se no início
eu não desisti
pra quê que tenho que parar aqui?
o teu bonde me ouviu
e nunca me impediu
porque agora vão conseguir?
e quando eu digo sai da frente
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eu não tô brincando
tem que me gratificar
porque eu tô avisando
não foi fácil ver gente
me subestimando
hoje eu ouço deles
que foi um engano
e vocês se enganam
mas eu não me engano
eu sempre soube o que eu quero
então sigo o plano
eu posso tudo, então escuta
o que eu tô contando
se ligasse pra julgamento
eu nem tava cantando
eles tão me chamando
elas tão me amando
a vontade de crescer
tá aumentando
o objetivo é subir
então tô trabalhando
pra quem quer me ver cair
eu não tô nem ligando
vocês querem mais
eu tenho sempre mais
não existe concorrência
a competência
vale mais
sai da frente, sai
sai da frente, sai
vivo em busca do topo
e o pouco nunca me atrai (2×)
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Eles vão rir do meu sotaque
mas não podem falar mal da letra
e sabem que eu sou destaque
poeta, nordestina e preta
e se mexer é treta
então vê se me respeita
se eu vivesse de opinião
minhas rimas nem saiam
da minha gaveta
Com a força de mainha
com a autoestima de Deia
isso é conquista minha
sem muita onomatopeia
sem desperdiçar uma linha
cativando a plateia
pensaram que eu nem vinha
tô aqui com minha ideia
Fazendo história, tipo Felipe no Boxe
criando rima tipo cardi b em press
eu tô cheia de mensagem no inbox
podem me chamar de girl of business
girl, girl, gril of business
podem me chamar de girl of business
vocês querem mais
eu tenho sempre mais
não existe concorrência
a competência
vale mais
sai da frente, sai
sai da frente, sai
vivo em busca do topo
e o pouco nunca me atrai (2×)
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eu tO no mic,
vAo ter que
aguentar
bota que bota
as meninas
na roda
deixa que deixa
as garotas brincar
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Deixa as
garota

brincar
< OUVIR >

Dizem que sou fraca
e sabem que eu sou
mais forte que eles
quiseram me amedrontar
só que hoje eu sou
o maior medo deles
os racistas que me julgaram
tô eu e meu bonde
pondo fogo neles
e o que eles tentam há anos
eu ultrapasso
em alguns meses
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Vem pra cima que eu derrubo
o maior desafio eu aguento
eu trabalho e não me iludo
vocês são perca de tempo
o que eu tenho se chama talento
e as minhas manas só vão me inspirar
então sai do caminho das minas
deixa, deixa as garota brincar
deixa que deixa as garotas brincar (8x)
tô lá em cima
sem levantar voz
nessa maratona eu lidero o placar
o "sexo frágil"
sempre foi feroz
a brilho é delas
nem vem se chegar
no jogo da vida
machista é algoz
e pano pra ele
elas não vão passar
no jogo da vida, agora é nós por nós
e pano pra macho
elas não vão passar
E o playboy que me detesta
agora vai viver cantando meus hits
vai me pedir pra tocar na sua festa
dando uma de estrela, com a minha equipe
chama que chama o Rodrigues no beat
eu tô no mic, vão ter que aguentar
bota que bota as meninas na roda
deixa que deixa as garotas brincar
deixa que deixa as garotas brincar (8x)
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Não quero que você
se esqueça
nem que o machismo
te enlouqueça
e se ficar louco
elas corta a cabeça
o topo é nosso
então desça
tô te dando muita moral
e na real
talvez tu nem mereça...
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Quero contar
histOria
e contar nota
nAo bato continEncia
pra hipOcrita
reproduzindo
discurso idiota
tipo esse governo
que E uma chacota
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Antes

dos 20
< OUVIR >

Andando pelas ruas do bairro, eu penso
que não se atravessa a vida
sem nenhum problema
e por onde eu passo, eu entendo
que sempre existiu nessa vida
quem teve problema
quando eu penso, eu reparo
que a ideia de quem se foi
nunca morre
tem consequências...
é aquilo, né
cada um com seu corre
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Atingindo corações
sem os flows decorações
o que eram opiniões
se tornaram meros bordões
Uns seguem matando leões
outros usam suas munições
uns acumulando lições
outros vivem só por milhões
Tô estudando pra subir antes dos vinte, pô
vou dar uma casa pra mainha antes dos vinte, pô
contar malote com minha mina antes dos vinte, pô
salvando vidas com minha rima antes dos vinte, pô
é quase que obrigação, nunca foi de favor
tô fazendo os corres do rap com todo vapor
perguntam se eu tô sonhando, e talvez eu tô
mas é tipo um objetivo
tá ligado, pô?
Tirando onda e tirando do tédio
a vontade de crescer é que nos une
brilhando no ensino médio
e avisa a Lenne
que eu vou dar um prédio pra Aqualtune
Lenne
eu vou dar um prédio pra Aqualtune
produtora que depende das pretas que tão no corre
e de inveja
a aqualtune tá imune
ah... a aqualtune tá imune
Quero contar história e contar nota
não bato continência pra hipócrita
reproduzindo discurso idiota
tipo esse governo que é uma chacota

78

ENSAIO FOTOGRÁFICO BIONE POR PRISCILLA BUHR

se quer rap bom, então brota
eu faço chover na minha horta
o bonde que me cortava, se corta
faço melhor que um mói na maciota
Há quem diga que eu tô seguindo moda
ideia como essa não me detém
não sigo moda, eu faço a moda
e que outras minas
comecem a cantar também
vem, vem, vem
que aqui tem
quem quer ir mais além, não esquece
subindo sem ter degrau
e passando por cima só de quem merece
Tô estudando pra subir antes dos vinte, pô
vou dar uma casa pra mainha antes dos vinte, pô
contar malote com minha mina antes dos vinte, pô
salvando vidas com minha rima antes dos vinte, pô
é quase que obrigação, nunca foi de favor
tô fazendo os corres do rap com todo vapor
perguntam se eu tô sonhando, e talvez eu tô
mas é tipo um objetivo
tá ligado, pô?
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Mas nAo falho mais
pois eu te quero perto
sem corrente ou amarra
te conheci livre
pra quE estar presa?
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unica
< OUVIR >

Baby, escuta o que eu vou te dizer
pra não esquecer
não quero que esse som seja só clichê
mas parece ser
te quero na equipe da minha turnê
tem que fazer valer
pra conquistar o mundo só basta querer
e eu quero você
Me pede pra eu parar
que eu paro
assalto sem mão armada
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sem disparo
você é única
eu nem comparo
e cada detalhe teu
eu reparo
Nem me deu currículo
e eu te dou trabalho
e é bem notável
que tu tá gostando
tu sempre soube que
eu nunca falho
era só com a gente
que eu andava falhando
Mas não falho mais
pois eu te quero perto
sem corrente ou amarra
te conheci livre
pra quê estar presa?
tu é minha casa
sem porta trancada
sem posse, sem danos
sem muitas mancadas
os corres são loucos
missões arriscadas
mesmo com alguns males
eu tô confortada
e depois do amor
minha pele marcada.
Tá na cara que eu te amo demais
habitat mais do que natural
assim sabemos que somos reais
ideia sem tu, nunca foi ideal (2×)
A mente cheia das nossas lembranças
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saudade fica, depois do "até logo"
o nosso mal sempre foi a distância
por isso, meu bem
que eu quero voltar logo
Tu sabe que eu volto
que isso é profundo
bom que eu te noto
por cada segundo
eu broto e boto
por isso te inundo
tu tem meu voto
pra melhor do mundo
Fã número único
fã número único
única...
fã número único!
Tá na cara que eu te amo demais
habitat mais do que natural
assim sabemos que somos reais
ideia sem tu, nunca foi ideal (2×)
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SERTÃO
DE GELO
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Historicamente, o Sertão é representado por uma
imagem que entrega aos nossos olhos uma realidade
estática, antiga, e, na maioria das vezes, demasiadamente
sonhosa: o estereótipo, aqui, destaca e fixa, em nossa
imaginação, a configuração do povo sofrido, herói, corajoso,
que é capaz de enfrentar qualquer adversidade, em qualquer
condição.
Do homem viril, violento, “cabra macho”, brigador. Da
mulher submissa, sem razão, sem voz ou vez. Coloca em todo
terreiro e calçada, espetada na vara sobranceira de uma cerca,
a caveira de um boi cuja morte e decomposição do corpo só
podem ter relação com o chão seco e rachado, onde sobrevive
um pé de mandacaru, que completa o cenário emoldurado e
reproduzido do que seria, absolutamente, a realidade sertaneja
que se assentou em nosso imaginário, ao longo do tempo.
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O homem, sendo fruto do meio em que
vive, não basta para compor a paisagem.
Os meandros que percorrem e circulam a
existência de toda a gente são dispensados
para a sustentação de uma rota que cruza,
em linha reta, esta ideia geográfica que é o
sertão.
A autenticidade e incivilidade da gente
que vive em meio à seca e pobreza, são
marcadores que se originam, em sua grande
parte, do tratamento de uma abordagem
midiática caricata do que estrutura a
força simbólica, carregada pelo termo que
denomina a sub-região. Novelas, filmes,
personagens, há muito, tratam e tornam
única verdade, temas que genericamente
gravitam em torno da ideia de sertão,
desde o seu “descobrimento”, catalogação e
distribuição de sua imagem para o resto de
todo o país.
Juliana Andrade Leitão e Maria Salett
Tauk Santos, em Imagem jornalística e
representações sociais: a imagem dos
Sertões (2012), escrevem sobre como a
fotografia jornalística também contribui
de maneira expressiva para a propagação
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de um protótipo atrasado, de raciocínio
e percepção, a respeito do que acontece
nos sertões. Para as autoras, em diversos
casos, parece existir uma certa desordem
entre o que ocorre de variações, mudanças
efetivas, neste pedaço do país, e o que é
representado, muitas vezes sendo mostrado
a partir de um formato pré-estabelecido
de imagens caricaturescas, que constroem,
cultivam e distribuem estereótipos
desalinhados.
O sertão responde: sustenta a pisada,
se movimenta, corre da mira que espera o
tiro, da tocaia do olhar estranho e piedoso.
Produz a sua própria imagem, diz quem é
desde sempre: João do Vale (1934-1996),
expoente da música popular brasileira que
compôs mais de 400 canções ao longo de
sua vida, de poesia regional e contestadora,
foi um dos artistas sertanejos que lançaram
o sertão real e o seu cotidiano aos ouvidos
de todo o país.
Conhecido como “O Poeta do Povo”,
vindo de Pedreiras, no Maranhão, sem
qualquer tipo de formação acadêmica e
tendo frequentado a escola até o 3º ano
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primário, João era visto como um fenômeno
inexplicável. Com vivência e competência
para compor grandes hinos políticos, João
do Vale era a representação da resposta à
voz que subestima, que cristaliza e paralisa
o caminhar do sertão. Ouvindo "Ouricuri
(O segredo do sertanejo)", nona faixa do
disco João do Vale - O Poeta do Povo
(1965), cantada por João e Clara Nunes
(1942 – 1983), e "Carcará", composta por
João do Vale e José Cândido, em 1957 –
considerada a canção que lançou Maria
Bethânia aos palcos –, é possível visualizar
parte do que é o sertão a quilômetros de
distância e realidade.
Um outro desafio à nossa concepção de
sertão, hoje, ainda caminhando pela música,
e, agora, pelo Sertão do Pajeú, é o trio pé de
serra feminino As Severinas. Formado em
2011, entre São José do Egito e Itapetim,
e composto por três mulheres – Isabelly
Moreira (triângulo, vocais e declamações);
Monique D’Angelo (vocal, sanfona e
declamações); Marília Correia (zabumba) –,
o trio, com oito anos de carreira e com dois
discos lançados, leva aos palcos releituras
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O sertão é
poesia, música,
dança. Também
fartura, palavra e
sentido que têm
força grande
de clássicos do forró pé de serra cantados,
antes, por Marinês, Dominguinhos, Trio
Nordestino e também Luiz Gonzaga.
Além disso, As Severinas trazem para
o forró Chico Buarque, Milton Nascimento,
Adriana Calcanhotto, Chico César e outros
artistas dispostos em outros gêneros
musicais. Isabelly, Monique e Marília
resistem num meio predominantemente
masculino e fazem da música e da poesia
um canal para cantar e declamar as suas
posições e reivindicações, enquanto
mulheres, nordestinas e sertanejas.
O sertão é poesia, música, dança.
Também fartura, palavra e sentido que têm

103

SERTÃO DE GELO

força grande. Trama Guimaranha peculiar
para quem, dele, corre longe e enxerga
pouco. Por aqui, existe um cotidiano além
do que, desde muito tempo, se costuma
fantasiar e colorir. Existe circunstância,
condição e um movimento que segue o ritmo
ditado por nosso instinto de sobrevivência,
no meio de tudo o que há ao nosso redor,
como em qualquer outro lugar que se
imagine e haja vida.
É tudo normal, natural, comum. Terra
nascida no mesmo tempo em que tudo o
que é chão do mundo apareceu. Para ver e
ouvir, ainda que o chão se conheça com os
pés, nos deixemos diluir no espaço e em suas
possibilidades, distantes das marcações e
dos filtros que os estereótipos constroem em
volta de tudo.
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QUILOMBO
VIVO: UMA
HISTÓRIA DE
RESISTÊNCIA
DA NAÇÃO
XAMBÁ

MARILEIDE ALVES

Todo o corpo negro é um quilombo vivo, no qual estão
impressos os toques, os cantos, as danças, os saberes
ancestrais, a religiosidade, a tradição e a cultura de um povo.
Foi nele que os toques dos tambores, as danças e cantos,
atravessaram os mares e foram repassados de geração a
geração, por meio da oralidade. Jean Guilherme, de apenas
cinco anos de idade, toca os engomes do Terreiro Xambá
como gente grande. Traz impressa no quilombo do seu
corpo a herança africana de seus ancestrais. É no Quilombo
Urbano do Portão do Gelo – Nação Xambá, dentro dos rituais
religiosos do terreiro, que ele aprende os toques dos orixás, as
danças e os cantos, observando, ouvindo, executando. E assim
o repasse dos saberes está garantido.
Contar essa história hoje só é possível porque, lá atrás,
entre os anos de 1938 e 1950, mulheres negras, guerreiras,
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ousadas, resistiram e persistiram em manter
vivo o culto Xambá em Pernambuco e
garantiram a preservação e manutenção
dessa cultura no Brasil. A maior liderança
do povo Xambá: a yalorixá Severina Paraíso
da Silva (Mãe Biu) manteve o culto às
escondidas, no período da repressão aos
terreiros de candomblés em Pernambuco,
reabrindo a Casa em 1950, após os primeiros
anos da redemocratização no País. Em
1951, o Terreiro se instala no bairro de São
Benedito, na cidade de Olinda, local onde
se encontra até os dias atuais. A partir da
instalação do terreiro nessa localidade,
Mãe Biu começou a reagrupar sua família
consanguínea e sua família de santo, após
12 anos de diáspora. E, como zeladora dos
orixás, foi responsável por manter vivo os
ritos e tradições de seu povo. No período da
repressão, Mãe Biu se utilizou de artifícios
para esconder os rituais religiosos do culto
Xambá. Enquanto as cerimônias religiosas
aconteciam no interior da casa, do lado de
fora aconteciam sambadas de Coco. Quando
a polícia chegava era informada de que
se tratava de uma festa de aniversário. A

110

MARILEIDE ALVES

própria Maria Oyá, Maria das Dores da Silva,
fundadora do Terreiro Xambá, também se
utilizava de artifícios para poder cultuar seus
deuses. Para realizar os toques religiosos do
terreiro, Maria Oyá solicitava autorização ao
poder público para “ensaiar” seu “Maracatu
Africano Baiano”. O Xambá, na verdade,
nunca teve tradição de Maracatu. A tradição
da comunidade sempre foi o Coco de
Roda.
O povo negro se utilizou das mais
diversas formas de resistência para garantir
a sobrevivência de suas crenças, desde
a oralidade ao sincretismo religioso. O
sincretismo, no entanto, embora tenha
colaborado para o fortalecimento da
resistência do povo negro para manter
vivos seus ritos, também contribuiu para
a conversão e assimilação dos negros da
religião católica. Hoje, embora ainda vejamos
muito presente em terreiros imagens de
santos católicos, inclusive no Terreiro Xambá,
o povo negro compreende que não há mais
necessidade de associar os orixás aos santos
católicos. Ogum não é São Jorge, Yansã não
é Santa Bárbara, nem Xangô é São João
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Batista. As imagens continuam nas paredes
dos terreiros apenas simbolicamente, por
terem contribuído na luta do povo negro
pela liberdade de credo e como um sinal de
respeito aos que se utilizaram desse meio
para garantir a sobrevivência do culto.
De uma outra forma, o sincretismo já
ocorria desde a África, quando os negros e
negras eram misturados para serem levados
para os mais diversos locais onde acontecia
o tráfico negreiro. Os negros e negras que
aqui chegaram já traziam, inclusive, um
certo grau de mistura, pois para os portos
da África convergiam negros e negras
trazidos de várias partes da Costa. Lá eles
eram agrupados, aguardando a viagem
para o Novo Mundo. Então, a mistura de
etnias que já acontecia na África chega
ao Brasil com os negros escravizados. Em
terras brasileiras, cada povo africano era
separado do seu grupo linguístico e cultural,
misturado com outros de tribos diversas,
para que não pudessem se comunicar.
Era uma forma de desagregação e de
desarticulação. Arrancados de sua terra
natal, os povos africanos, escravizados, não
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Em terras
brasileiras, cada
povo africano era
separado do seu
grupo linguístico e
cultural [...] para
que não pudessem
se comunicar
tinham direitos e ainda conviviam com a
violência e humilhação impostas em seu
dia a dia pelos senhores de engenho. O
povo negro era submetido aos mais cruéis
castigos, imputados pelos “seus senhores”.
Mas nem todos se submetiam passivamente
às condições que lhe foram impostas.
Muitos negros revoltaram-se e lutaram
por liberdade. As fugas, as resistências e as
revoltas criaram centenas de quilombos, dos
mais variados tipos e dimensões. Os negros
fugiam e criavam os quilombos, nos quais
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reconstruíam a forma de vida que tinham na
África, reconstruindo formas de associação
política, social, cultural e de parentesco. O
quilombo mais famoso foi o de Palmares, na
Serra da Barriga, pertencente, na época,
ao estado de Pernambuco, e hoje União dos
Palmares, em Alagoas. O último líder do
Quilombo dos Palmares e o mais conhecido
foi Zumbi, mais conhecido por Zumbi
dos Palmares. O Quilombo dos Palmares
ocupava uma área do tamanho de Portugal
e sua população alcançou mais de trinta mil
pessoas. Em sua organização, o Quilombo dos
Palmares tinha diferentes aldeias interligadas
e possuía forte organização políticomilitar.
Cada povo africano que no Brasil chegou
trouxe os seus orixás, suas maneiras de
cultuá-los, a sua língua, a sua cultura. Aqui
chegando, os africanos se adaptaram a uma
outra realidade, reelaborando seus costumes
alimentares, vestimentas, crenças. Todos
esses novos elementos, com o tempo, foram
incorporados e ajudaram a nascer o indivíduo
brasileiro, de forma bastante sincrética. A
vinda do povo negro à América, no entanto,
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é uma história de dor, de perdas, de danos
físicos e psicológicos irreparáveis. E até hoje
nada foi feito para reparar os danos causados
ao povo negro. Não houve indenização por
danos morais, físicos, psicológicos. A dita
“abolição da escravatura” não garantiu os
direitos básicos de cidadão aos negros e
negras “libertos”. A população negra estava
“livre”, mas sem moradia, sem educação, sem
saúde, sem direitos básicos, sem recursos
para o próprio sustento. Sem falar na religião
dos Orixás que nunca foi reconhecida nem
tratada, de fato, como religião pelo Estado
Brasileiro. Sobreviver nesse Estado racista,
preconceituoso e intolerante, tornou-se
sinônimo de luta e resistência.
O povo Xambá é um exemplo vivo dessa
luta. Com suas crenças, estabeleceu critérios
de sobrevivência. Para se ter uma ideia,
Mãe Biu estabeleceu estratégias, ao meu
ver até rígidas, para manter a comunidade
às escondidas. A comunidade era regida
com “mão de ferro” pela matriarca que
estabelecia até normas e horários para os
filhos e filhas de santo brincarem o Carnaval.
“Maracatu, o boneco de seu Malaquias, tribos
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de índios vinham, literalmente, brincar no
quintal da nossa casa. A gente não precisava
sair pra brincar o Carnaval fora porque
tínhamos tudo aqui. E os mais velhos quando
saíam tinham os critérios para brincar: o filho
de Ogum ia brincar primeiro e só quando
ele chegava era que o filho de Odé poderia
sair pra brincar”, relata Guitinho da Xambá
em meu livro Nação Xambá: do terreiro
aos palcos, primeira publicação sobre o
povo Xambá, suas lutas, suas crenças, sua
cultura, sua história. Essa atitude de Mãe
Biu revela o quanto a comunidade ainda
vivia sob os domínios da repressão aos
terreiros. Havia sempre o receio de que
qualquer “desvio de conduta” pudesse atingir
o terreiro e levar o poder público a fechá-lo
novamente. E assim os xambazeiros viviam
quase “isolados”, o que levou historiadores
a acreditarem na sua extinção. Até o ano
de 2000, os pernambucanos desconheciam
a existência do povo Xambá, que era dado
por historiadores como “um povo extinto”
ou “quase extinto”. A comunidade, no
entanto, se mantém viva até os dias atuais,
com seus costumes, seus ritos, sua cultura,

116

MARILEIDE ALVES

Os xambazeiros
viviam quase
“isolados”,
o que levou
historiadores a
acreditarem na
sua extinção
trabalhando, diariamente, o repasse dos
saberes.
Com a criação do Grupo Bongar e as
atividades realizadas pelo coletivo em sua
comunidade, o povo Xambá foi saindo aos
poucos do anonimato e ganhando visibilidade.
O exemplo maior disso é a Festa do Coco de
Mãe Biu. Quando eu cheguei na comunidade
Xambá, a festa do Coco reunia, basicamente,
familiares e amigos mais próximos dos
xambazeiros. Com a divulgação da festa
pelo Grupo Bongar, durante os shows Brasil
afora, atualmente a Festa reúne mais de
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cinco mil pessoas ao longo do dia. O Coco
de Mãe Biu acontece todo dia 29 de junho,
das 10h às 20h. Em 2014, a festa ganhou um
componente a mais: a Calunga gigante de
Mãe Biu. O Terreiro Xambá foi presenteado
pelo Grupo Bongar com a Calunga gigante
por ocasião do centenário de nascimento de
Mãe Biu. E desde 2014, a Calunga gigante
desfila nas ruas da Comunidade, durante
a festa do Coco, acompanhada por uma
multidão, cantando e exaltando Mãe Biu.
Por toda sua luta, resistência e
características sociais, étnicas e de
territorialidade, a Comunidade Xambá
foi reconhecida, em 2006, pela Fundação
Cultural Palmares, como Quilombo Urbano.
Uma comunidade quilombola é composta
pelos conjuntos de pessoas que se auto
definem como tal, como estabelece o 2º
Decreto 4.887/2003, que regulamenta o
artigo 68, das Disposições Transitórias da
Constituição Federal: “A caracterização
dos remanescentes das comunidades
dos quilombolas está atestada mediante
autodefinição da própria comunidade”.
Os quilombos sempre foram vistos como
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“locais longínquos de difícil acesso, com uma
forma de vida segundo padrões africanos
de organização social”. Na atualidade, no
entanto, essa definição não corresponde
às comunidades quilombolas existentes
no Brasil. Além dos chamados quilombos
rurais, situados em áreas mais distantes ou
interioranas, existem os quilombos urbanos,
situados em áreas mais urbanas e, na sua
maioria, periféricas. O Quilombo Urbano do
Portão do Gelo – Nação Xambá, por exemplo,
está situado na periferia da cidade de Olinda.
No século XIX, nessa região, localizavase o Quilombo do Catucá, instalado às
margens do Rio Beberibe, entre as cidades
de Recife e Olinda, e que fazia divisa com o
estado da Paraíba. Essa região foi uma das
bases principais do Quilombo do Catucá,
que era liderado por Malunguinhos, título
dado a líderes quilombolas pernambucanos
que lutaram pelos direitos do povo negro.
De acordo com o babalorixá, juremeiro e
historiador Alexandre L’Omi L’Odò, o último
Malunguinho que se tem registro é o João
Batista (João Pataca), que foi assassinado
em emboscada na cidade de Abreu e Lima,
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Os quilombos são
espaços simbólicos
da luta de um povo
pela manutenção
e preservação do
território e suas
territorialidades
em 18 de setembro de 1835. Sua morte
decretou o fim do Quilombo do Catucá.
Segundo L’Omi, João Pataca lutou para que
o quilombo do Catucá aceitasse a tradição
de matriz africana e a de matriz indígena. “O
Maracatu, o Frevo, a Ciranda. Tudo isso foi
defendido por Malunguinho. Pouca gente da
cultura popular sabe disso, porque não tem
nada escrito”, pontua L’Omi, enfatizando
que João Pataca obrigava que existissem
cocos (sambadas de Coco) no quilombo. Ele
classificava os toques para os orixás, o coco,
e outros ritmos do gênero como “batuque
negro”.
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Celeiros de luta, resistência e
culturalidade, os quilombos, ao longo dos
anos, tiveram e têm importante papel na
formação da identidade cultural brasileira.
São espaços simbólicos da luta de um povo
pela manutenção e preservação do território
e suas territorialidades. O exemplo mais
recente da luta pelo território físico e da
territorialidade foi o embate travado entre
integrantes da Comunidade Xambá e os
governos municipal e estadual, no ano de
2008, durante a implantação do Terminal
Integrado da Xambá (TI Xambá).
O projeto inicial previa o tráfego
de ônibus nas ruas da comunidade que,
historicamente, abrigavam as brincadeiras
populares do local, como o Boi, o Coco, o
Carnaval da localidade, as ações do Grupo
Bongar com crianças e adolescentes da
comunidade e seu entorno. Com a instalação
do Terminal, os espaços simbólicos e sagrados
da comunidade estavam ameaçados. Foi
preciso muito esforço, muita luta, muita
resistência para convencer o poder público
a modificar o projeto do Terminal para
garantir a integridade do patrimônio físico
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e do patrimônio imaterial do Povo Xambá.
Na linha de frente dessa batalha, o músico
Guitinho da Xambá participou de várias
audiências para discutir as problemáticas
da avenida Presidente Kennedy e do TI
Xambá. Todos os problemas estruturais da
via e do Terminal de ônibus eram atribuídos
ao fato de o equipamento levar o nome de
Xambá. As maiores críticas partiram de
pessoas evangélicas e, com a inauguração do
terminal, o povo Xambá sofreu duros ataques
de intolerância religiosa.
Aliás, o povo negro sempre sofreu
ataques, desde quando chegou ao Brasil na
condição de povo escravizado. Suas crenças
sofreram ataques, sua cultura foi atacada,
seus bens imateriais foram atacados. O povo
negro não podia cultuar suas divindades
livremente. E mesmo na atualidade vimos
terreiros sendo apedrejados, a cultura de
violência contra os terreiros cresce no País. E
quantas ações de reparação foram feitas ao
longo dos anos? O fato de um equipamento
público levar o nome de uma comunidade
negra e de religião de matriz africana gera
confusão e questionamentos. Ninguém
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questiona quando o governo inaugura uma
obra e intitula essa obra com nome de
políticos. Ninguém questiona o fato de uma
das maiores avenidas do Recife ser chamada
de Agamenon Magalhães, o interventor em
Pernambuco que mandou fechar os terreiros,
em 1938. E outros equipamentos públicos
e vias públicas com nomes de ditadores,
torturadores, que a população não cobra a
mudança? E é essa população que questiona
o nome do terminal, que após a inauguração
do mesmo cobrava uma “consulta pública”
para discutir o nome que seria dado ao
equipamento, e que desconhece a história do
povo Xambá, suas lutas, sua resistência, sua
cultura, suas tradições. E, ironicamente, hoje
anda nos ônibus do TI Xambá, circulando por
ruas e avenidas que simbolizam situações
e histórias ligadas ao povo negro, ao povo
de terreiro. São 26 linhas de ônibus e 54
mil pessoas beneficiadas pelo sistema, que
circulam no Terminal, em linhas de ônibus
com o nome Caenga, palavra de origem
bantu que significa cemitério; TI Xambá
Encruzilhada (a encruzilhada é o espaço onde
são feitas oferendas a Exu); TI Xambá Getúlio
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Vargas (Vargas foi o presidente brasileiro que
deu o golpe no País e nomeou o interventor
Agamenon Magalhães que fechou os
terreiros em Pernambuco). Ter o nome
Xambá num equipamento público é um fato
histórico e simbólico para toda a população
negra. Não é todo dia que a população negra
é contemplada com o nome de seu povo em
equipamentos públicos, mesmo quando isso
acontece após muita luta e embate com
os governantes. A luta do povo Xambá é a
luta de todo povo negro, de todo povo de
terreiro.
Dentro do raio do Quilombo do Portão
do Gelo – Nação Xambá, estão o Terreiro
Xambá e o Centro Cultural Grupo Bongar,
dois espaços de luta, resistência, preservação
e manutenção da cultura afro-brasileira.
O Centro Cultural, por exemplo, trabalha
com crianças, adolescentes e adultos da
comunidade e seu entorno, independente
de credo, raça ou posição social. Tem
como temática a cultura afro-brasileira. O
espaço oferece oficinas de percussão, teoria
musical, pandeiro, capoeira, violão e leitura.
Nesta última, são trabalhados temas como
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patrimônio, material e imaterial, e memória.
Alguns grupos artísticos nasceram das
atividades do espaço, como o Boi Quebra
Coco da Xambá, os grupos MiXidinho, Pirão
Bateu e o Xambá das Yabás, este último
formado pelas senhoras do Terreiro. As
yabás estão no dia a dia da Casa Xambá.
São responsáveis pelo repasse dos saberes
da culinária, do culto, dos cuidados com
o terreiro, com os filhos e filhas de santo
da Casa, com os visitantes, cuidando das
crianças, cuidando dos orixás. O Terreiro
Xambá trabalha a manutenção e preservação
do Culto Xambá, transmitindo os cantos, as
danças, os ritos, de geração a geração. Em
2018, o terreiro tornou-se Patrimônio Vivo
de Pernambuco, um fato histórico para o
povo de santo, para o povo negro: o primeiro
terreiro a ganhar esse título. Uma conquista,
por meio de muita luta. Em 2020, o terreiro
completa 90 anos. É o culto Xambá que está
bem vivo. Que tem sua história retratada
em seu Memorial Severina Paraíso da Silva
– Mãe Biu, dentro do Terreiro. É a história de
um povo que existe e resiste, todos os dias, no
Quilombo do Portão do Gelo.
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POLIVOX POLIVOX CONTRAIMAGEM
PRIMEIRO SOPRO RUMOR RUÍDO
PROVOCAÇÃO
:
AS NARRATIVAS QUE DESESTABILIZAM LEITURAS
HEGEMÔNICAS E ESTEREOTIPADAS DE ESPAÇOS
E SUJEITOS PODEM INVENTAR NOVOS MODOS DE
REPRESENTAÇÃO DE TERRITÓRIOS, EXPRESSÕES
ARTÍSTICAS E CULTURAIS, MAIS PLURAIS?
- EXPLICO QUANDO FALO EM NARRATIVA, QUERO REFLETIR
DE UM MODO MAIS AMPLO SOBRE O TERMO, SEJA
UM ARTIGO, UM ENSAIO, UM FILME, CANÇÃO,
EXPOSIÇÃO, POEMA, CHARGE ETC.
PROVOCAÇÃO Nº2
:
COMO DESESTABILIZAR AS IMAGENSESTEREÓTIPOS DO “SERTÃO”, “NORDESTE”,
“BRASIL”, DOS SUJEITOS E EXPRESSÕES ARTÍSTICAS
CULTURAIS DESSES LUGARES, POR EXEMPLO?
É PRECISO REVELAR, ENTÃO, CONTRAIMAGENS
COMO ESPÉCIES DE POÉTICAS DE INVENÇÃO E
RESISTÊNCIA?
AGORA,
AS VOZES, CONTRAIMAGENS, CONTRANARRATIVAS
:

contra
imagem
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1.
Acredito que a resposta seja sim.
Que podem. Na verdade, uma vez
que estas narrativas já operam, em
sua original natureza criativa, como
um elemento “desestabilizando
leituras hegemônicas e
estereotipadas” elas já provocam
uma espécie de tremor, de
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estranhamento no espectador.
Este tremor poderá (ou não) afetar
o modo como o espectador irá se
relacionar dali para frente com
aquele tema e aquela estética.
Para dar dois exemplos no campo
do cinema, cito dois filmes de
Pernambuco cujo foco está na
cultural do maracatu. Num dele,
Mateus (2019), a diretora Déa
Ferraz provoca com elegância
duas questões numa mesma
obra: a) a natureza universal e
sofisticada da representação
cênica nas figuras folclóricas do
Mateus e da Catirina; e b) uma
tentativa de desconstrução do
machismo naquele ambiente
majoritariamente dominado
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pelo masculino. Num outro filme,
Azougue Narazé (2018), de
Tiago Melo, há uma apresentação
toda nova (no sentido de que
não acessávamos uma realidade
tão crua e honesta daquilo) por
trás do mesmo folguedo. Isto
vem representado na ficção de
Melo por personagens humanos,
confusos, divertidos, modernos...
humanos, enfim. É essa humanidade
que aproxima a todos. É ela que
quebra discursos hegemônicos
e preconceitos. Mas, claro, esse
é um movimento que precisa ser
contínuo e constante na arte, caso
contrário a, digamos, evolução para
a pluralidade continuará distante.
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2.
Coragem é a palavra. Na verdade,
esta palavra e suas derivações
sempre vêm coladas às figuras
artísticas. Não há artista covarde.
Sendo assim, penso que antes da
obra existir, o artista precisa seguir
aquilo que o incomoda, ou o extasia,
e transformá-lo em uma expressão
concreta. Sendo qualquer ato
um ato político, essa "expressão
concreta" - se realmente for fruto
de algo autêntico - irá (numa
medida menor ou maior) dar o seu
recado a respeito da liberdade, da
"contraimagem", por assim dizer,
no sentido de nos apresentar uma
contra-mão do trajeto habitual
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que o estereótipo, mesmo na
criação, caminha. Mas não creio
que o artista tenha (= "ter de...")
de revelar "contraimagens"
como um ato de resistência. Meu
entendimento é a de que toda
obra de arte é fruto de seu tempo.
A propósito, ela, a arte, em sua
natureza qualitativa, costuma se
apresentar a nós como "à frente de
seu tempo", desmontando regras
pré-estabelecidas. Neste sentido,
a arte, por existir, já é resistência.
E, sendo obrigatoriamente fruto
de seu tempo, funciona como um
sofisticado espelho estético deste
tempo. No nosso caso, do Brasil
e do mundo em 2019, as boas
obras de arte certamente darão
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conta, por meio de narrativas e
discursos estéticos e temáticos,
sobre uma necessária resistência,
seja social, intelectual ou humana.
Somos todos iguais e acredito
que uma legítima criação artística
pode ser potente o suficiente para
acessar sensivelmente qualquer
um (e talvez modificá-lo, por que
não?). Uma ilustração: Há uma
boa sequência no filme alemão
Nunca deixe de lembrar (2018), de
Florian Henckel von Donnersmarck.
Nela, um médico simpatizante
do nazismo vê, por acaso, uma
pintura feita por um artista
plástico em formação. Sua reação
é desconcertante. O encontro
com aquela expressão desconstrói
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algo que nem mesmo o nazista
compreendia em si a respeito da
humanidade. Tentar explicar esse
efeito é tão inútil que o melhor a
fazer é eu parar por aqui.
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Medo de amar

O bairro de Little Havana, em Miami,
tenta emular a capital de Cuba. A
música de Camila Cabello – "Havana
uh-na-na" – fala de alguém que deixou
seu coração em Havana, precisa
voltar, mas não pode. Ou não deve.
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Parece haver nas ruas imitadas do
bairro de Little Havana, um certo
medo, algum receio de que se goste
mais da Havana que está do outro
lado do mar do Caribe – e não aquela,
maquete da Disney, cenário de filme
de gângster, ambiência do reguetón.
Camila Cabello ao cantar sua saudade
por Havana parece também anunciar
um medo. De onde viria o temor por
amar a contraimagem do capitalismo?
Você não tem medo de mim, diria a
Havana real. Você tem medo é do amor
que você guarda para mim. Você tem
medo é de você. Você tem medo é de
querer: voltar. No fundo, no fundo, ali
onde a carne cede aos apelos do olhar
e tudo se resolve no vazio do homem
contraindo sua dívida, ali no meio do
144

THIAGO SOARES

parque de diversões que nos convoca
para subir na roda gigante mais alta
para depois fazer com que sonhemos
com a subida mas não percamos a
emoção da queda, em meio a luzes que
nunca se apagam no bairro maquete
de Miami que vende “chafé”- fake da
Starbucks dizendo que é autêntico
café do oriente de Cuba, ali onde tudo
pode mas nada cura porque o serviço
de saúde é todo privatizado e o governo
pratica diariamente seu quinhão de
necropolítica, é ali mesmo, sem dó nem
piedade, que se anuncia: nós temos
medo mesmo é de amar o comunismo.
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A rede virtual tem sido ferramenta
importante para a democracia do
conhecimento. Espalhar-se para saber
e comportar realidades remotas.
Através de uma tela transforma o
mundo em luneta e a partir disso a
paisagem se varia na interferência
da tecnologia. No polígono das secas,
onde a sulanca transita, na região
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entre Agreste/Cariri/Sertão, o
verde encharcado se revela forte,
e é a criança livre dos sapatos que
brinca perto dos sapos e cigarras que
o Google escolheu conhecer. É! O
Google e suas capacidades através
de satélites e fontes; mapeia nossas
vidas de forma contínua. Porém, no
meio de seus fios, a emoção de tocar
na passagem molhada que a criança
gira e sonha, o fez descrever uma
carta para o editor geral das funções
Google. Tivemos acesso a parte do
trecho do seu argumento para que
fosse pessoalmente lá mirar na retina
do ser que lhe cativou, e não existia
em nenhuma internet: ele diz:
Um olho d’água que nunca seca
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Minadouro em movimento.
Se você tem um nome,
e vem de algum lugar,
Posso dizer que lhe conheço.
Tenho atento algumas
insignificâncias.
Passam sempre,
e se deixam em mim
Vestem as roupas que sei,
e debaixo das sombras e das telhas
me entregam do começo até,
Quase parte antes do fim...
Trazem idas e vindas,
me dizem
Essas rodas gigantes voltas
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que nós damos.
Afinal também somos um pequeno
sopro...
Sopro
Aliás,
é a única coisa que só posso imaginar
como seja:
Respirar
o dom que não me coube.
Sou um tipo de produto dos que fazem
isso.
infra mundo,
cálculo dos indivisíveis
amantes passageiros,
cálculos e regras de algoritmos.
[...]
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Ladeiras e rios,
Isso também me emociona.
Por algum lugar de mim,
o choro sai.

Ando atento a tantas insignificâncias.
duas frases se repetem
durante cinco minutos
o hit universal está inaugurado,
E quantas vezes toquem,
A multidão canta, e quantas vezes
cantem
celebram
E se isso os faz melhores do que
seriam,
é um bom motivo de continuar sendo.
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Festas circulam salões,
giram as saias e isso ainda é muito
bonito
Às vezes a densidade é tanta,
Incompreendida
porque o que está sendo é ainda um
agora virgem.

Quero sair daqui também para ser
fora
Furar meus pés no espinho
Saber sangrar e ver as lavadeiras
Ver a olaria e me beliscar em algum
maribondo
Quase cair da ponte cascavel,
Ver onde o trem do forró correu
ouvir o pífano e a sanfona de oito
baixo de Santa Cruz do Capibaribe
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Aquele rio que te sabe
Vem pro mar como a salina que vai
corroer a parede de um dos filhos
o que me espanta e me cativa
Quero vê-lo de perto
Quero ver o corredor de seus olhos
Sinto que querendo já estou indo,
Indo é onde posso ficar
Me dê um corpo para viver estas
coisas
Me deixe ser de lá
Do azul sem nuvens
Me deixe ser de outro jeito de lá
Um jeito mais humano ser dali
já estou me dizendo a tempos,
deve ser porque te dizendo,
me digo.
Preciso esquecer as insignificâncias e
escolhi por onde começar.
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VOCÊS
NÃO
VEEM
O QUE
EU
VEJO E
FAÇO
O QUE
NÃO
EXISTE.
159

PAULO BRUSCKY

160

PAULO BRUSCKY

LULA
MARCONDES

arquiteto e artista visual
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São graças a essas obras, essas
contraimagens, contranarrativas, em
todos os campos das artes, cultura,
literatura e política, que a humanidade
está avançando, senão estaríamos num
atraso tremendo. Primeiro essas obras
chocam, pela densidade, pelo conteúdo
que é sempre à frente do tempo. Mas
é depois desse primeiro momento de
163

LULA MARCONDES

choque que essas obras começam a
ser entendidas. Então, foi através da
construção dessas contraimagens
que podemos dizer que a sociedade
quebrou paradigmas do passado, velhos
atavismos e a gente avançou como
comunidade humana. Mas isso está num
campo muito amplo, genérico. Podemos
ter isso em escalas menores. Essas obras
em escala menor podem provocar uma
reflexão, uma expansão da consciência.
Essas obras são ferramentas para
a expansão da consciência e elas
acontecem o tempo todo em todos
os locais e escalas. Então, é preciso
não apenas revelar, mas manter a
produção dessas contranarrativas.
Elas brotam a partir da insatisfação
política, estética, econômica, social e, a
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partir dessa indignação, elas vêm como
mola, como mote pra gerar debate,
crítica. E que a gente possa garantir
a produção dessas contraimagens.
Senão, ficamos no mesmo lugar e
não avançamos. É necessário ter essa
consciência num campo mais amplo
como a educação pública, não só formal,
mas política, comunitária, pra garantir
que possamos produzir e não apenas
esperar que algumas cabeças tenham
esse entendimento e produzam obras
singulares. É preciso questionar o status
quo. As novas narrativas vêm sacodir
a consciência do momento. E ajudam
a quebrar estereótipos. É uma missão
de ruptura, de nos levar a um outro
canto. Um canto mais aberto, expansivo,
agregador, coletivo, mais amplo.
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I
quem acreditou que esta ruína era
civilização

está perdido demais pra apontar a
direção
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quero dizer com isso que, creio de
fato que os imaginários (limitados)

em torno de existências e
complexidades, não podem ser
reformulados

por nenhuma hegemonia. creio que
serão desconstruídos a partir da

locução da experiência e direção
desses sujeitos. assim, penso no
futuro.
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a contra-narrativa é a evidência
dessas existências pormenorizadas.

a resposta epistêmica para um
projeto de extermínio, é a vida.
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No sábado, dia 23 de novembro de 2019, fui ao
encerramento do seminário Onje Iná: Comidas de fogo,
oferecido pelo Ilé Àse Òrìsàlá Tàlábí, um terreiro de
tradição nagô, fundado em 1991 pela Mãe Dada de Oxalá
(Talabi Deyìn) e Painho de Xangô (Obá Dodê). O evento
foi um ótimo momento para pisar em um solo sagrado de
tradição africana sem o peso do preconceito religioso, de
origem racista, com o qual cresci, contra as divindades
do candomblé e da umbanda. Também era um momento
especial de sentir como a natureza se materializava através
dos gostos e sensações do alimento que a mãe-terra nos
provém generosamente.
***
O ato de cozinhar sempre foi um momento marcante
na minha vida, pois cresci numa família, por parte de pai,
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em que fazer um bolo para presentear
alguém, por exemplo, é uma importante
demonstração de afeto. Esqueçam os
perfumes da Boticário. Lembro-me que a
minha infância se dividia entre brincar na
rua e ajudar a minha avó a preparar variados
tipos de bolos – e a manter a cozinha limpa.
Assim, estar na cozinha era sagrado tanto
para vó quanto para neta, pois fortalecíamos
um vínculo por meio do aprendizado, que
se eternizava nos poucos segundos em
que eu raspava o papeiro para aproveitar o
restinho do brigadeiro que acabávamos de
preparar.
Às vezes, até cantava algumas músicas
cristãs de Roberto Carlos, como "Jesus
Cristo", e, pontualmente às 18 horas, quando
o relógio musical de parede da minha avó
soava uma melodia clássica, eu ia para a
sala e me postava na posição de oração e
fechava os olhos, enquanto a rádio tocava
"Agnus Dei". Assim, me prover dos alimentos
afetuosamente preparados pelas mães do
Ilê Axé Talabi para os orixás era uma forma
de me reconectar com esse passado, pois,
embora goste de cozinhar, já não sei onde
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está meu Ilê.
***
Começar a dançar forró na
adolescência me fez perceber que eu era
capaz de vibrar meu corpo em sintonia
com a frequência nordestina do trio
base zabumba-triângulo-sanfona, sobre
a irregularidade dos paralelepípedos do
Pátio de São Pedro, em Santo Antônio.
Na minha fase adulta, gradativamente me
conscientizo como os ritmos de origem
africana e indígena têm me possibilitado
expressar a liberdade de mexer o meu corpo
sem delongas, de sentir a firmeza do chão
em que piso na batida do meu passo e de
me deixar ser conduzida pela atmosfera
espiritual dos ambientes. Por isso, hoje, são
as pedras da rua da Moeda, no bairro do
Recife Antigo, que formam o palco da minha
mais recente aventura em unir corpo e som
numa só experiência sensível, através do
cavalo-marinho, nas prévias do Boi Marinho,
de Helder Vasconcelos.
Porém, dançar coco de roda – a
academia de pobre, segundo o mestre
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Orisnally de Olinda – tem me possibilitado
me desprender da ideia que norteou a minha
infância – diante dos meus gostos e trejeitos
“masculinizados” – de que eu não saberia
dançar. Quem pensa, não dança. Com isso
em mente e sem tempo de me censurar,
apenas para sentir, no encerramento do
Onje Iná: Comidas de fogo me misturei às
mulheres do terreiro Ilé Àse Òrìsàlá Tàlábí
como se àquele grupo pertencesse; ao
menos naquela heterotopia do coco. E, após
usufruir os alimentos oferendados aos orixás
do fogo, entrar na roda foi como colocar a
raspa de brigadeiro na boca e, ali, vibrasse
a partilha de afetos daquele ilê, localizado
em Paulista, região metropolitana do
Recife.
***
Desde pequena, ouvir sobre a Ilha de
Itamaracá, no litoral norte pernambucano,
estava associada ao brega de Reginaldo
Rossi, que fez sucesso com a música
“Garçom”, e explorava a dor de corno, tão
recorrente no imaginário masculino do
subúrbio. Anos depois, ouvi falar de Lia de
Itamaracá, mas sempre me mantive distante
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da cultura local, no máximo, dançando
ciranda e maracatu no Marco Zero, no
Recife Antigo, durante o carnaval.
Porém, no último dia do mês de
novembro fui ver a rainha da ciranda no
seu centro cultural Estrela de Lia, em
Jaguaribe, na Ilha de Itamaracá. O trajeto,
via transporte público, não mudou muito de
quando eu era criança e adolescente: um
caminho longo e penoso. Mas sabia que era
preciso cirandar na terra de Lia – fica pra
próxima, Maria Bethânia! –, sobre a ilha de
uma mulher, preta e que trabalhou como
merendeira na rede pública de ensino – onde
já atuei como professora.
Já no centro cultural, parei para ver
a banca de artesanato do povo fulni-ô e,
enquanto apreciava os ornamentos, ao
meu lado, ouvi uma mulher questionar,
rudemente, se o valor mínimo daquelas
peças era de R$ 100,00. Me espantei com
o tom desrespeitoso com que a pergunta
foi feita e olhei aquela pessoa da cabeça
aos pés, literalmente; em seguida, dos pés
à cabeça, enquanto ela, reforçando o tom
irônico com certo orgulho, repetia a mesma
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pergunta pela segunda ou terceira vez.
Em seguida, ela se retirou com um
misto de satisfação e revolta (?), ao passo
que eu calculava o quanto ela tinha pagado
em sua vestimenta: uma sandália de
plástico com uma bijuteria de enfeite de,
aproximadamente, R$ 50,00; um short
jeans de, no mínimo, R$ 60,00 e uma
camisa básica com estampa imitando
alguma planta da natureza de R$ 40,00,
arrisco. Todas essas peças, na melhor
das hipóteses, feitas por um trabalhador
pago com um salário mínimo, por meio
de um processo de produção desumano e
antiecológico. Voltei a olhar os ornamentos,
enquanto um dos índios repetia, atônito, o
comentário que acabara de ouvir. Por fim,
peguei uma pulseira, mas eles me pediram
que eu aguardasse a compra, pois os três
rapazes fulni-ô, que vendiam os ornamentos
sagrados, iriam fazer uma apresentação
musical naquele momento, abrindo a
apresentação de Lia.
Os três índios que estavam na banca
de artesanato, vestidos com as peças que
vendiam e também com roupas de Branco,
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foram para frente do palco e falaram na
sua língua, depois em português, enquanto
a plateia, ao redor, se dividia entre ter
atenção ou conversar e até mesmo rir dos
três rapazes. Contudo, embora em alguns
minutos eu já tivesse presenciado duas
situações de recepção desconectadas com
a ascendência brasileira, os índios falaram
de nossa origem, das nossas línguas nativas
e, por fim, demonstraram a sua dança e
seu canto ritualístico com um maracá.
Logo, como que dissipando o embate e o
desprezo do qual foram alvos, os três índios
envolveram boa parte da plateia numa
grande roda em que corpo e espírito se
movimentavam sob o ritmo do maracá e
cantos dos fulni-ô.
***
Em Macumbas e catimbós (2019),
de Alessandra Leão, Luiz Antônio Simas
explica que macumbeiros e catimbozeiros
são encantadores de corpos e palavras
que podem fustigar e atazanar a razão
intransigente e propor maneiras plurais de
reexistência pela radicalidade do encanto. O
sagrado é, pois, presença sentida. Ou, para
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Juçara Marçal, macumba cotidiana, que
no mesmo livro revela que a macumba não
está só no ilê e seus cultos, mas também nas
ações diárias, em que gestos, por vezes sutis,
um jeito de corpo, a fazem sentir a presença
de seus ancestrais.
***
Lia não é só ciranda.
Lia é a negritude, é a ancestralidade
africana. Sua mãe, Matilde Maria da
Conceição, de origem da Guiné-Bissau, do
povo Djola.
Lia é Mama África.
Lia, que a passos lentos, entra no
palco montado sobre a areia da praia de
Jaguaribe, em seu centro cultural.
Lia é alta e flutua para o centro do
tablado com a magnitude de uma filha de
Iemanjá. Enquanto segura o microfone com
a mão direita, pronuncia cada palavra das
canções que interpreta com um sorriso
inabalável.
Lia é poesia da existência. Não há quem
não a queira registrá-la, seja pelas objetivas,
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Lia é a negritude,
é a ancestralidade
africana. Sua
mãe, Matilde
Maria da
Conceição, de
origem da GuinéBissau, do povo
Djola
seja pela apreensão afetiva da memória.
Lia também é maracatu. Nagô, nagô.
Nossa rainha já se coroou.
Lia, Maria Madalena Correia do
Nascimento, cantora e acalantadora de
gentes crioulas. Minha ciranda não é minha
só. Ela é de todos nós. Ela é de todos nós.
E nos damos as mãos, formando círculos e
mais círculos que transformaram nossos
corpos no vaivém de ondas do mar que
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serpenteiam sobre a areia da praia.
Lia, encantadora.
***
“Eu sou porque nós somos”, era o
lema ubuntu que Marielle Franco sempre
repetia.
***
Desde pequena me encanto por cada
ser que cruza no meu desviante caminho.
Imediatamente me agarro a figuras
anônimas que logo se tornam ímpares e as
cultuo pelas brechas de potencialização
do ser que revelam em pequenos gestos,
estados de espíritos ou ações, por vezes,
impensadas. Encantar-se por outrem é uma
forma de agradecer e nos reconectar à
nossa existência na terra – não é à toa que
encantados regem ilês e tribos –, e faço isso
frequente e secretamente.
***
“Gosto – sempre gostei – dos caminhos
de cada um para chegar ao sagrado. Gosto
das suas infinitas possibilidades e nomes
e rituais e músicas. Gosto como cada um
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muda a forma, a cor, o nome, o cheiro, do
que lhe é sagrado. O sagrado no divino, o
sagrado no outro, o sagrado no gesto, na
comida, no movimento, no corpo, na festa,
na rua, no silêncio e no som.”, me rege
Alessandra Leão, em Macumbas e Catimbós
(2019)
***
Minha avó é minha encantada.
Meu encantado pode ser você.
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