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Dedico este escrito às 605 mil vítimas da

Covid-19 no Brasil1 e aos meus ancestrais –
da África ao Brasil.
Em memória: Tia Cida, Tio Valmir, Jeferson, Tio

Gordo, Tio Valdir, Tio Clodoaldo, Yuri, Felipe,

Teresa, Valéria Siri, Bisa e Ancelmo.

1 Datado em 24 de outubro de 2021.
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RESUMO

Em um mundo real onde fatos se chocam com teorias, políticas, arte e
espiritualidade, esta escrevivência ousa fazer uma narrativa do Brasil pandêmico
real, não dicotomizado e híbrido, utilizando como método Exu e a encruzilhada
através da teoria ator-rede. Memes, xamanismo, culto aos orixás, estudos
científicos, memórias e músicas se mesclam e dão corpo a este escrito, tecendo um
cenário caótico quanto à realidade das questões socioambientais que abrangem o
Brasil, de 2019 até maio de 2021. Na tentativa de adiar o fim do mundo contando
mais uma história, esta escrevivência emerge como um paraquedas colorido rumo à
descosmologização, apresentando um relato memorial do Brasil pandêmico e suas
nuances ambientais, tecendo um resgate dos saberes ancestrais e o orgulho da
periferia, do “povo agarrado à terra”. Por meio de uma escrita antirracista e
transdisciplinar, que visa romper com as dualidades postas entre eu x outro,
sociedade x natureza e ciência x política, objetiva promover a pluriversalização do
mundo e do pensar em formas de viver, a partir de um mundo comum.

Palavras chave: Autoetnografia. Ciências Ambientais. Antirracista. Saberes
Ancestrais. Amor.



ABSTRACT

In a real world where facts clash with theories, policies, art and spirituality, this
registrar dares to make a narrative of the real Pandemic Brazil, not dichotomized and
hybrid, using the Exu method and the crossroads, through the actor-network theory,
Memes, shamanism, cult of the orixás, scientific studies, memories and music mix
and embody this writing, weaving a chaotic scenario regarding the reality of the
socioenvironmental issues that cover Brazil, from 2019 to May 2021. In an attempt to
postpone the end of the world telling one more story, this scribe emerges as a
colorful parachute towards decosmologization, environmental nuances, weaving a
rescue of ancestral knowledge and the pride of the periphery and the “people clinging
to the earth”. In an anti-racist and transdisciplinary writing, which aims to break the
dualities placed between me x the other, society x nature and science x politics, to
promote the pluriversalization of the world and to think about other ways of living in
the world, starting from a common world.

Key words: Autoethnography. Environmental Sciences. Anti-racist. Ancestral
Knowledge. Love.
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1. INTRODUÇÃO

O presente estudo traz uma prática transdisciplinar, inédita e inovadora para

o curso de Ciência Ambiental. Ao utilizar-se dos saberes acadêmicos como uma

unidade e não como um agregado, trago à tona diversas questões ambientais

cotidianas para, a partir da cosmologia sentida pelas encruzilhadas de Exu e

seguindo o referencial teórico-metodológico da teoria ator-rede (Latour, 2016),

descrever um Brasil caótico e pandêmico. Como quase bacharel em Ciência

Ambiental, com um coeficiente de rendimento (C.R.) acumulado de 8.4, experiência

como bolsista de Iniciação Científica e monitora, ouso brincar com os fatos ao

mesclar memórias pessoais, teorias científicas, música, fotografia e espiritualidade

para levantar a importância de um modo de produzir conhecimento científico que

cesse com as dualidades impostas – que reconheça os encontros, os desvios, a

agência de não humanos e a não dualidade dos fatos, além da valorização dos

saberes ancestrais como uma forma de adiar o fim do mundo.

Instigada por Grada Kilomba no seu livro “Memórias da Plantação”, em que

ela pergunta: “Pode a Subalterna Falar?”, assim como por Ailton Krenak em seus

livros “Ideias para Adiar o Fim do Mundo” e “A vida não é útil”, empoderei-me do

espaço de produção de conhecimento e, com isso, apresento os saberes, discursos

e questões ambientais a partir de uma escala individual de ação, localizada e

marcada pelo meu corpo preto e por acontecimentos, saberes e situações raramente

lidas como científicas. É através da autoetnografia que esta escrevivência aborda as

sutilezas cotidianas do racismo ambiental em um corpo/ser/indivíduo, por meio da

produção e do compartilhamento de saberes. De forma afável, trago também ações

potenciais para o equilíbrio e a organização da desordem, dialogando com a

essencialidade do cuidado trazido por Stengers (2015) e, despida de anseios por

soluções rápidas e atenta aos desvios, pretendo contribuir com a composição

progressiva de um mundo comum: um social que ainda precisa ser composto

(LATOUR, 2012).

No primeiro capítulo deste escrito é apresentada uma nota metodológica

acerca do método autoetnográfico, da escolha do método, da sua aplicabilidade
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neste escrito e campo de estudo transdisciplinar. O segundo capítulo se desdobra

como uma contação de histórias sobre o fim do mundo, no qual construo um relato

arriscado (LATOUR, 2012) acerca da minha percepção sobre acontecimentos

socioambientais responsáveis por findar mundos, desde 2019 até o presente

momento com a Covid-19 (maio de 2021). Durante este capítulo, as percepções

espirituais, acadêmicas e pessoais se encontram para narrar fatos a partir da ótica

de um fim do mundo real e em trânsito. No terceiro capítulo, faço um mergulho em

minha vivência para trazer à tona a questão ancestral, o epistemicídio e a natureza

do homem e, dessa forma, apresento o mundo sob a minha perspectiva.

No quarto capítulo, as forças dos orixás Ogum, Exu e Oxum são

apresentadas para falar sobre a importância do agir, do relacionar-se, do amor e do

cuidado para pensar e propor soluções ambientais, além da prática cotidiana

individual ao extrapolar as ações como métodos de adiar o fim do mundo. E, para

concluir, destaco a arte de ter cuidado apontada por Stengers (2015) de

conformidade com a necessidade de produzir estudos científicos que primam o

observar, descrever e compor, conforme proposto por Latour (2012). Não com o

propósito de trazer soluções rápidas às demasiadas, múltiplas e complexas

questões ambientais abordadas no texto, mas para apresentar o amor como forma

única e possível de ação capaz de adiar o fim do mundo. Este escrito não traz em si

os preceitos de uma escrita, até então, convencional para um trabalho de conclusão

de curso. Sua metodologia diferenciada surge como uma necessidade que garante a

este trabalho alcançar os objetivos de: 1) Fazer um relato memorial real do Brasil

pandêmico e suas nuances ambientais; 2) Resgatar os saberes ancestrais e o

orgulho da perifaria, do “povo agarrado à terra”; 3) Apresentar um escrito prático

antirracista e transdisciplinar e 4) Romper com as dualidades pré-estabelecidas

entre eu x outro, sociedade x natureza e ciência x política.
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2. NOTA METODOLÓGICA SOBRE A ESCREVIVÊNCIA (AUTOETNOGRAFIA) E
A TEORIA ATOR-REDE

Este trabalho foi desenvolvido com base no conceito de Escrevivência

proposto por Conceição Evaristo, de forma a (con)fundir a escrita e a vivência

alicerçadas pelas produções que emergem de um lugar de fala subjetivo. Para

Conceição Evaristo (2018), quando a escritora se faz sujeito participante, assume

uma forma de luta contra a miséria, narrando as histórias de lugares degradados. Os

saberes produzidos nesses lugares – nas frestas e nas bordas de tal humanidade,

emergem como um dos principais elementos que substanciam a invenção e a

defesa da vida (RUFINO, 2019, p. 15).

A autoetnografia é a escolha metodológica que norteará esta escrevivência.

Para Gama (2020), este é um método inovador, apesar de não ser um método novo.

Ellis e Bochner (2000) apresentam a autoetnografia como uma escrita autobiográfica

que conecta o pessoal ao cultural, apresentando diversos níveis de consciência, nos

quais a pesquisadora reflete a sociedade e/ou cultura à qual pertence a partir de sua

própria experiência.

Os escritos autoetnográficos investem na expressão das emoções como uma

forma de abordagem cultural e, assim, promovem uma reflexão com base nos dados

observados externamente. Estes, por sua vez, são relatados orais e atrelados aos

conhecimentos apreendidos por intermédio do próprio corpo dos autores e de seus

movimentos, que experienciam diversas emoções e encontram-se com diferentes

ambientes, pessoas e objetos (GAMA, 2020). Além disso, a autoetnografia também

possui um forte traço do “eu” (MÉNDEZ, 2013), de forma a superar a separação

entre observador e observado (ELLIS; ADAMS, BOCHNER, 2015, p. 250).

Anahí Guedes de Mello, segundo a leitura de Laurel Richardson (1998),

demonstra que a voz impessoal, em terceira pessoa, surgiu da necessidade de

distinguir os relatos dos viajantes e dos missionários e proclamar a autenticidade de

suas representações, apresentando-se em quatro modos tradicionais: 1) Remete à

autoridade em que o eu está ausente na escrita e descreve sobre as pessoas

estudadas; 2) Apresenta estilo documentário nessas etnografias, mostrando uma
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infinidade de detalhes que presumem representar a cultura; 3) Apresenta o ponto de

vista dos nativos por meio de relatos, citações, explicações, linguagem, clichês

culturais e 4) O autor reivindica a validade da onipotência interpretativa

(RICHARDSON, 1998, p. 353).

Para Grada Kilomba (2019), a própria ausência de voz da/o colonizada/o ao

centro é uma confirmação de que não há espaços onde grupos subalternos possam

falar, e que essa respectiva ausência pode ser compreendida como emblemática do

ponto de vista de recuperar tal voz. A ausência de voz por parte dos grupos

subalternos, colonizados e oprimidos, denunciam as estruturas de opressão que não

facilitam a articulação dessas vozes e nem mesmo permitem que essas vozes sejam

escutadas, mantendo a posição de marginalidade e silenciamento prescritos pelo

pós-colonialismo.

Na compreensão de Gama (2020) a respeito da resenha sobre o Handbook of

Autoethnography, os trabalhos autoetnográficos constituem-se em dar visibilidade

para o eu, ampliando e tornando visível o processo da pesquisadora em relação ao

ambiente, com as pessoas, plantas, bichos, coisas, etc.; apresenta fortes

reflexividades; demanda engajamento pessoal com o meio para compreender e

compartilhar uma visão crítica da realidade; apresenta vulnerabilidades ao explorar

fraquezas, forças e ambivalências da pesquisadora; rejeita conclusões por conceber

este processo como algo relacional, processual e mutável. Sendo, as pesquisas

autoetnográficas, pesquisas transgressoras, indisciplinadas, políticas na medida em

que se apresentam como altamente corporificadas, reflexivas e emotivas.

A adoção da autoetnografia para a construção deste trabalho se faz como um

método estratégico para “tornar-me sujeito falante” (KILOMBA, 2019, pg. 74), como

demanda emergente e necessária para a produção de conhecimentos e saberes

ambientais verdadeiramente antirracistas.

O encontro da pesquisadora com este método se deu pela intervenção da

Oficina de Autoetnografia realizada na 32ª Reunião Brasileira de Antropologia,

coordenada por Fabiene de Moraes Vasconcelos Gama (UFRGS) e ministrada por

Gustavo Antonio Raimondi (UFU); Anahi Guedes de Mello (UFSC) e Nelson Filice de

Barros (Unicamp).
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A utilização da autoetnografia é aplicada em diversos campos do saber, como

exemplo, na área da Saúde Coletiva, com a pesquisa “A Autoetnografia Como

Método Criativo: Experimentações Com A Esclerose Múltipla” de Fabiene Gama, de

2020, bem como a pesquisa inovadora “Corpos Que (Não) Importam Na Prática

Médica: Uma Autoetnografia Performática Sobre O Corpo Gay Na Escola Médica”,

do professor Gustavo Antonio Raimondi que, inclusive, conquistou Menção Honrosa

no Prêmio Capes de Tese de 2020. Por outro lado, é possível observar comumente

a autoetnografia na área de Antropologia Social e a pesquisa “Olhar, (Não) Ouvir,

Escrever: Uma Autoetnografia Ciborgue” de Anahí Guedes de Mello, de 2019, ilustra

isso.

Aproximando a cosmovisão ocidental da cosmologia ancestral africana, a

pesquisa traz Exu - o Orixá transgressor -, dos limites de um mundo banalizado em

dicotomias (RUFINO, 2019, p. 16). Analogamente, a encruzilhada emerge como o

lugar onde os caminhos se cruzam e desembocam às novas possibilidades; onde o

mundo espiritual se encontra com o visível e as possibilidades de um bom destino

são ampliadas (SÀLÁMI; RIBEIRO, 2011, p. 144).

A oralidade é o método África de manter e garantir a memória, propagar os

conhecimentos e o Axé às novas gerações (REIS NETO, 2019). A música das

frestas: o rap, o hip-hop, o samba, o funk, e outros movimentos de sonoridade e

ritmo preto, trazem neste escrito a referência necessária para compor o social real

que somos. Através das músicas é possível observar as histórias, as narrativas, as

cosmologias e toda a energia e potência que impulsiona as vidas nas frestas. O rap,

a musicalidade do movimento artístico Hip Hop, representam a resistência, passam

conhecimento de um povo através do canto das narrativas e das experiências

cotidianas da periferia, trazem informação e utilizam a força das ideias e das

palavras para subverter a violência cotidiana sofrida nas periferias (TELLA, 2000). É

por meio da arte, do ritmo e da poesia, da fotografia e da música, protagonizada pelo

rap, que as encruzas se entrelaçam nesta escrevivência. As músicas são, neste

escrito, o ponto de confluência de todas as dicotomias, é o local onde ocorre o

cruzamento entre os fatos científicos e os fatos da vida real, raramente contidos e

descritos na produção do conhecimento científico. É através da arte, principalmente

das músicas, que este trabalho se permite observar e descrever sobre as encruzas e

http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/339559
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/339559


17

assim, extrapolar os limites entre o eu-outro, a sociedade-natureza, a ciência, a

política e a espiritualidade.

Desta forma a encruzilhada se manifesta como um campo de possibilidades

para abarcar novos rumos, como a poética, as práticas de invenção e afirmação da

vida, perspectiva transgressiva à escassez; ao desencantamento e à monologização

do mundo. Para navegar pelas encruzilhadas deste trabalho, a Teoria Ator-Rede foi

escolhida como base metodológica por propor a compreensão dos objetos como

híbridos, tanto científicos quanto políticos, ao mesmo tempo naturais e culturais e de

forma a enxergar as dinâmicas, associações e movimentos entre atores humanos e

não humanos (LATOUR, 2012). Latour (2016) defende que a ciência falhou ao

conquistar sua autonomia (não política) e explica que a ciência, ao afastar-se das

questões que importam, expressas na cultura, na política e na vida cotidiana da

maioria das pessoas, construiu uma ciência constituída por questões de fato e uma

história escrita pela verdade ganhadora, ou seja, por uma composição desigual do

mundo. A fim de construir um mundo comum, deve-se admitir que as verdades

científicas também englobam valores e políticas (ROQUE, 2019) e que, para uma

construção democrática do mundo, cabe ao campo científico descrever de forma

simétrica as distinções entre composições de mundo (LATOUR, 2016. pg. 160 e

161). Posto isto, ao reunir a autoetnografia e a teoria ator-rede, este trabalho se

alinha à promoção da pluralidade metodológica prevista no paradigma emergente de

Boaventura de Souza Santos: o “conhecimento prudente para uma vida decente”

(FERNANDEZ, 2014 apud SANTOS, 2008).
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3. O FIM DO MUNDO

Ai, é o final dos tempos, alvos templos
Salvos mesmo, nenhum de nóis
Às vésperas de um grande salve-se quem puder
Sendo tratadas como um dia qualquer
(EMICIDA. Final dos Tempos. 2019)

Comecei a refletir sobre o fim do mundo na virada de ano de 2018 para 2019,

pois me lembrei do dia em que as minhas amigas me contaram, voltando de um

trabalho espiritual de Ayahuasca em Mairiporã - SP, sobre a “Data Limite”. A “Data

limite” é a forma que intitularam uma psicografia de Chico Xavier (Figura 1).

Resumidamente, me disseram que no momento em que o homem pisou na lua, em

20 de Julho de 1969, nós, seres da Terra, havíamos avançado nas relações

intergaláticas, porém mesmo que estivéssemos tecnologicamente preparados para

essa relação, não estávamos espiritualmente evoluídos para isso. Contudo, os seres

celestiais se reuniram com Deus para questionar nosso avanço e dizer que iriam nos

deter. Jesus, com todo o seu amor incondicional, mais uma vez, intercedeu por nós

e fez um acordo celestial de 50 anos – começando pela data em que o homem pisou

na lua – para que os povos da Terra aprendessem a viver no amor e garantissem,

então, a paz entre os povos e nações. A psicografia de Chico era como um

recado/chamado/alerta aos interlocutores do Céu e da Terra para que se

empenhassem na manutenção da paz aqui na Terra, já que segundo ele:

Nosso Senhor deliberou con ceder uma mo ra tória de 50 anos à so ci e dade
ter rena, a ini ciar-se em 20 de Julho de 1969 (data em que o homem pisou
na Lua) e, por tanto, a findar-se em Julho de 2019. Or denou Jesus, então,
que seus emis sá rios ce lestes se em pe nhassem mais di re ta mente na
ma nu tenção da paz entre os povos e as na ções ter res tres, com a fi na li dade
de co la borar para que nós in gres sás semos mais ra pi da mente na
co mu ni dade pla ne tária do Sis tema Solar, como um mundo mais re ge ne rado,
ao final desse pe ríodo. Al gumas po tên cias an gé licas de ou tras orbes de
nosso Sis tema Solar re ce avam a di lação do prazo extra, e foi então que
Jesus, em sua sa be doria, re solveu es ta be lecer uma con dição para os
ho mens e as na ções da van guarda ter restre. Se gundo a im po sição do
Cristo, as na ções mais de sen vol vidas e res pon sá veis da Terra de ve riam
aprender a se su por tarem umas às ou tras, res pei tando as di fe renças entre
si, abs tendo-se de se lan çarem a uma guerra de ex ter mínio nu clear. A face
da Terra de veria evitar a todo custo a cha mada III Guerra Mun dial. Se gundo
a de li be ração do Cristo, se e so mente se as na ções ter renas, du rante este
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pe ríodo de 50 anos, apren dessem a arte do bom con vívio e da fra ter ni dade,
evi tando uma guerra de des truição nu clear, o mundo ter restre es taria enfim
ad mi tido na co mu ni dade pla ne tária do Sis tema Solar como um mundo em
re ge ne ração. (VEJA, 2019)

Figura 1: Foto publicada na reportagem  mostra Chico e Geraldo juntos. Folha Espírita.

Fonte: Veja, 2019.

Ter conhecimento sobre a psicografia de Chico Xavier me deixou atenta aos

movimentos que se iniciaram no ano de 2019 e fiquei instigada a pensar sobre o

final dos tempos, com isso, comecei a incitar diálogos sobre o tema. Uma conversa

memorável ocorreu com uma colega de faculdade, no qual falávamos sobre o

apocalipse e ela citou uma frase que soava como: “a gente (evangélicos) acredita

que o apocalipse (fim do mundo) vai acontecer quando não tivermos mais amor pelo

próximo”. A minha reação foi rir de desespero e compreender que, sendo assim,

para mim, já estávamos bem próximos do fim. Nessa altura, nós, nação brasileira, já

estávamos longe de uma vida de paz entre povos e amor ao próximo conforme

Jesus esperava. Após as eleições de 2018, a polarização política deixou evidente o

lado que cada um se identifica (Figura 2). Como consequência disso, o embate
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político atravessou até mesmo os nossos afetos e núcleos familiares – estes,

pareciam estar cada vez mais distantes da compreensão, amor ou empatia pelo que

se configurava como o “outro”. Isso balançou a todos, até mesmo eu, que acabei

agitando um certo auê no grupo da família e me distanciando de amigos.

Figura 2: Meme sobre a polarização política no ambiente familiar no natal de 2018.

Fonte: Facebook, 2018.

Coincidentemente, o ano da profecia de Chico Xavier começou com a posse

de Jair Messias Bolsonaro como presidente e o primeiro ato oficial do presidente da

República foi a assinatura de um decreto que facilitava a posse de armas no país

(FOLHA DE S.PAULO, 2019). Para mim essas notícias já bastavam para me mostrar

que as coisas já não estavam ocorrendo bem e, no dia 25 de Janeiro, uma cidade

inteira é coberta por uma enxurrada de rejeitos tóxicos de mineração:

3.1.  “Barragem da Vale se rompe em Brumadinho, MG”.

A tragédia de Brumadinho (figura 3), que aconteceu no final de Janeiro de

2019, teve 253 vítimas fatais e 2.000.000m³ de rejeitos tóxicos despejados ao longo

de 250 km do Rio Paraopeba. Até o presente momento, bombeiros ainda buscam

corpos de vítimas soterradas na lama tóxica (MINAS, G1, 2021).
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Figura 3: Rompimento da barragem de Brumadinho (MG) - 2019.

Fonte: O Eco.org

No desastre de Brumadinho, a lama atingiu 147 comunidades indígenas,

quilombolas, silviculturais e 424 comunidades de pescadores artesanais, além dos

impactos à todas as populações que se beneficiavam dos serviços ecossistêmicos

dos rios, dos solos e das matas para seus diversos modos de existência (Freitas CM

et al., 2019). Na atualidade, ainda se discute judicialmente o pagamento da

indenização às vítimas negligenciadas, mesmo após um desastre semelhante ter

nos feito refletir sobre o “Quanto VALE a vida?!” (figura 4), que ocorreu em Mariana -

MG, em 5 de Novembro de 2015.
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Figura 4: “Tamo coberto de lama perguntando quanto vale” (DJONGA. Deus e o Diabo na Terra do
sol. 2019)

Fonte: UJS Brasil, 2015.

Em decorrência do desastre em Brumadinho, 138 pessoas ficaram

desabrigadas. Em adição, diversas populações tiveram múltiplas rupturas e perdas

em seus territórios de vida e trabalho. Foram diversas perdas simbólicas, culturais,

econômicas, infra estruturais, familiares (centenas de crianças ficaram órfãs

repentinamente), incluindo amigos, vizinhos e lugares de referência (Freitas CM et

al., 2019).

Urgente!
Venham conhecer Minas Gerais
Antes que a vale destrua tudo
Goma
Aah, vale não vale nada e quem vai pagar?
Ei, diretor, quem vai pagar?
Vale assassina já não é menina
Já tem idade pra poder matar
Cinquenta barragem de lama barrosa
Ninguém barrando, como é que eu não berro?
Lama venenosa, dejeto e minério
Morre os animal, já mataram os inseto
Dinheiro pra família não é nada (uh, uh)
Dinheiro pra família não é nada (uh, uh)
O que cês fizeram já não tem mais volta
Mãe natureza tá bem revoltada
Escuta primeiro, não fala primeiro
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Prende o presidente, depois o engenheiro
Fechar a vale pra nois é ruim
Cê não entende o mercado brasileiro?
Tá de brincadeira? Lama não é poeira
Vai se fuder você e o mundo inteiro
São vidas, não são números
Muitas mortes, poucos túmulos
Os índio que morava ali perto do Rio Paraopeba ficaram cego
O rio era visão deles
São mais de 150 mortes no bagulho, que porra é essa?
Mídia ninja, manda um salve, que que tá acontecendo?
(Foda-se a polícia, só respeito os bombeiro)
Aah, o presidente criou mais um gabinete, normal
Mais um discurso com normas, normal
Fim da vida pra muita gente e a moral
Dessa história é que quem manda é o capital
Desde que o navio parou na praia
Colonizador extrator
Defecando tudo que engasgou
Mais uma barragem rompida
Ei, meu senhor, quanto vale uma vida?
O dono da vale é o mesmo português
Que assinou um trato burguês
Que pisou na cabeça do povo acorrentado
Que pagou pra passar batido
O estado acorrentado em quem manda
Desde o século passado
Não prendeu ninguém
Porque quem manda paga dobrado
O que vale, na real, é quanto tem
Essa lama eu sei de onde vem
Do chiqueiro dos porcos
Esses não tão fardados
Escondidos atrás do Estado”
(HOT E OREIA. Hino pt. 2. 2019. Grifo meu)

Eu mal soube lidar com o desastre de Brumadinho, quando, em Fevereiro,

outra notícia me atravessava: “Dez jovens atletas da base do Flamengo morrem em

incêndio no CT Ninho do Urubu” (GLOBO, 2019). O Flamengo é o time que tem a

maior torcida do Brasil (PEREIRA, 2010), e isso me remete ao meu tio Clodoaldo,

que era um flamenguista fanático. Esse acontecimento me remeteu à uma

lembrança de infância, em que ele e o meu pai ficaram anos sem conversar, pois o

meu pai fez uma brincadeira sobre o Flamengo que o magoou profundamente.

Levaram-se anos para o meu tio perdoá-lo pela brincadeira, isso porque o Flamengo

era o único ponto de preocupação e estresse dele. Acho que todo mundo conhece

ao menos um flamenguista no Brasil, dessa forma, a morte desses jovens soou nos

noticiários e foi sentida como um luto compartilhado.
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Em Março, 7 pessoas foram assassinadas em uma escola localizada em

Suzano - São Paulo, foram 5 alunos do ensino médio e 2 funcionárias vítimas do

ataque de um atirador que se suicidou logo em seguida (VEJA, 2019).

Em Abril, morre Beth Carvalho, madrinha do samba e um dos maiores nomes

da história do gênero (G1, RIO, 2019). Enquanto isso, na França, a Catedral

Notre-Dame, em Paris, pega fogo (GLOBO, G1, 2019).

3.2 Derramamento de petróleo na costa brasileira

O maior desastre ambiental do litoral brasileiro também ocorreu em 2019,

oficialmente identificado em 30 de Agosto, 5 mil toneladas de petróleo vazaram

(JORNAL DA USP, 2020) atingindo 11 estados do Nordeste e Sudeste, isso quer

dizer que foram 120 municípios e 724 localidades até 22 de Novembro de 2019 –

esse desastre vem sendo considerado como o maior derramamento de óleo bruto da

história do país e um dos mais extensos registrados no mundo. O derramamento de

petróleo atingiu 4.334 km da costa brasileira (PENA; NORTHCROSS; LIMA; REGO,

2019).

Com o silêncio advindo do poder público (RBA, 2019), voluntários passaram a

retirar, com as próprias mãos, as manchas de petróleo cru existentes nas praias

(JORNAL NACIONAL, 2019). Diante disso, o Brasil parou para ouvir Vandécio

Sebastião de Santana (figura 5):
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Figura 5: Vandécio: “Vocês têm que agir agora!”

Fonte: Mídia Ninja, 2020.

O Óleo está entrando no mar, e daqui a três meses? daqui a seis dias? a
gente vai morrer por causa do marisco, por causa do peixe que está
poluído? A gente podendo conter o óleo agora ali, qual foi a de vocês? Eu
também quero fazer oceanografia, tenho uma dificuldade do caralho, já
morei em Recife para estudar e não consegui terminar, sou nascido e criado
aqui na praia, pô. Qual foi a de vocês o que vocês querem? Quer comer
peixe poluído, marisco poluído, ostra poluída, hoje eu tirei quase duas
toneladas de um cacho de ostra do manguezal. Vai ficar assim olhando é? A
gente treinou isso em Abrolhos, em 2012, com helicóptero, com navio
prancha, com navio de contenção, com barreira de contenção de mais de 2
metros, porque a barreira tem que ser offshore (em alto mar). Tem de fazer
a contenção offshore lá em Muro Alto. Lá em Maracaípe. E vocês aqui
achando que esse trabalho de areia está sendo suficiente, Não está não,
minha gente, esse trabalho é o último. O primeiro trabalho é lá no offshore
[…] Vocês tem que agir agora, quem é do órgão ambiental quem é da
prefeitura tem que agir agora, a gente tem várias empresas, lá em Abrolhos
a gente contratou as marisqueiras, contratou os barcos, os pescadores todo
mundo recebeu, trabalhou bonito no simulado e agora está acontecendo na
hora real, ta acontecendo real agora pô… Eu to querendo que todo mundo
ajude a natureza minha gente, daqui um ano vocês estão em Miami
comendo peixe do Brasil e o peixe vai estar poluído. ([VANDÉCIO] MÍDIA
NINJA, 2020)

Segundo Pena et. al (2019), as manchas de petróleo (óleo bruto) colocaram

em risco a saúde de 144 mil pescadores artesanais do Nordeste. A maioria da

população afetada é composta por negros e afrodescendentes, e isso é expressivo
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em algumas localidades, onde os negros representam 90% da população.

Paralelamente, esses grupos apresentam vulnerabilidade socioeconômica, visto que

a maioria das famílias sobrevivem com renda média de aproximadamente R$400,00

por mês. Para além da população vulnerável como um todo, foram os pescadores

artesanais, sobretudo, os mais afetados. Trabalhadores como pescadores,

ambulantes e outras categorias informais estão sujeitos a maiores riscos relativos à

contaminação devido ao tempo de exposição nos ambientes contaminados, por não

disporem de equipamentos de proteção individual, treinamento para o uso adequado

e também devido a falta de acesso e informações provenientes dos serviços de

saúde para realizarem exames periódicos.

3.3 Queimadas na amazônia

De Agosto a Setembro de 2019, me deparo com o aumento das queimadas

na Amazônia em relação ao ano de 2018. Com a intensificação das queimadas em

Junho e Agosto de 2019 (JACOBI et al., 2019), 265 espécies que existem hoje na

Amazônia estão sob ameaça de extinção, sendo 180 espécies da fauna, das quais

124 são espécies endêmicas – que ocorrem apenas nesse bioma – e 85 espécies

da flora (JACOBI et al., 2019). A ação política para reverter esses números foi a

exoneração do diretor do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais),

responsável por divulgar os números (DW BRASIL, 2020). O céu de São Paulo

(Figura 6) prova, ao escurecer precocemente durante a tarde, que tudo está

interligado e que o luto e as cinzas amazônicas reverberam a todos (G1, 2019).
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Figura 6: O céu de São Paulo chora as cinzas da Amazônia às 16h do dia 19 de Agosto de 2019.

Fonte: G1 Vista da zona norte de São Paulo. Foto: Alex Silva/Estadão, 2019.

O ano de 2019 me fez acreditar fielmente na carta psicografada de Chico

Xavier e na certeza de que Jesus errou ao apostar que nós, em 50 anos, seríamos

capazes de alinhar as coisas por aqui. As notícias daquele ano vieram como uma

metralhadora de bad vibes3 e o meu sentimento de final dos tempos só se

consolidava conforme as notícias se propagavam.

3.4 Crise hídrica no Rio de Janeiro

Dois mil e vinte iniciou-se em conjunto com uma crise hídrica no Rio de

Janeiro. A água da torneira das casas localizadas no estado era de tonalidade

marrom, além de apresentar odor e gosto de terra – bastava eu abrir a torneira para

sentir o cheiro semelhante ao da chuva caindo na terra. Devido a crise hídrica do Rio

de Janeiro, o país inteiro ouviu sobre a geosmina – composto orgânico e volátil

produzido por bactérias heterotróficas e/ou cianobactérias que crescem

3 Gíria utilizada para denotar uma sequência de ações/palavras/coisas/acontecimentos de baixa
frequência vibracional e/ou negativas.



28

abundantemente em ambientes eutrofizados, com altas concentrações de nutrientes

nas águas (UFRJ, 2019). A geosmina foi a explicação dada pela Companhia

Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (CEDAE), apesar disso, após

análise de dados e informações apresentados pela CEDAE, a Universidade Federal

do Rio de Janeiro, em nota técnica, afirmou que não haviam informações concretas

sobre a causa do problema, tampouco dos esforços que estavam sendo realizados

para identificar as suas respectivas causas. Todavia, em Março deste ano (2021),

moradores voltaram a sentir o gosto e o cheiro de terra nas águas (BOM DIA RIO,

2021).

3.5 A pandemia de Covid-19

No dia 12 de Março de 2020, tivemos a notícia do falecimento de Rosana

Aparecida Urbano em São Paulo – Rosana foi a primeira vítima da Covid-19

registrada no Brasil (G1, 2020). Já no Rio de Janeiro, a primeira vítima fatal do vírus

foi Cleonice Gonçalves, uma empregada doméstica que foi infectada pelos patrões

que voltaram de uma viagem à Itália, país que na época fora o país mais agravado

pela pandemia (NOTÍCIAS UOL, 2020):

A idade avançada e os problemas de saúde de uma empregada doméstica
de 63 anos não a impediam de percorrer semanalmente 120 km de sua
casa humilde em Miguel Pereira, no sul fluminense, até o apartamento onde
trabalhava no Alto Leblon, bairro da zona sul do Rio que tem o metro
quadrado mais valorizado do país. Ali ela trabalhou como empregada
doméstica por mais de dez anos até a última segunda-feira (16), quando
apresentou os primeiros sintomas do coronavírus e morreu no dia seguinte.
A patroa voltara de viagem recentemente da Itália, país que já registra o
maior número de mortes pela doença, e aguardava o resultado do exame
quando a empregada chegou ao trabalho no domingo (15) [...] Pouco antes
da morte, do outro lado do estado vinha a confirmação: o teste da patroa
deu positivo para o coronavírus. A família crê que o isolamento da
empregadora poderia ter evitado a morte: 'Estamos muito atordoados, mas
precisamos conscientizar as pessoas da gravidade [da doença]. Quem
voltou de viagem da Europa e apresentou os sintomas não deve ter contato
com outras pessoas. O isolamento podia ter evitado essa morte’, diz a
cunhada da idosa. (NOTÍCIAS UOL, 2020)
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Com o meu, até então, desconhecimento sobre o cenário pandêmico, eu

havia saído do Brasil para a minha primeira viagem intercontinental – no dia 4 de

março, ainda sem vítimas no Brasil, por mais que já se iniciavam os diagnósticos de

alguns casos (G1, SÃO PAULO, 2020). Fui munida de máscaras, álcool e

orientações familiares para me cuidar lá. O meu retorno foi um dia antes dos

fechamentos dos aeroportos e dos diversos decretos de Lockdown (BRASIL DE

FATO, 2020) e, apesar desse movimento estar mais próximo ao dos patrões do

Leblon, a minha cor nunca me deixou esquecer que as minhas semelhanças são

muito maiores com as principais vítimas dessa circunstância.

Retornei de viagem no dia 15 de março, já no dia 16 de março, um dia após o

meu retorno ao solo brasileiro, diversos estados do Brasil tomavam medidas de

restrição sobre a circulação de pessoas nas ruas e inúmeros decretos surgiram

simultaneamente sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio e de

enfrentamento da propagação do novo Coronavírus (Covid-19): Suspensão de aulas

(G1 SÃO PAULO, 2020), fechamento de fronteiras (G1 POLÍTICA, 2020) e restrições

nos horários de circulação (PODER 360, 2020). A partir disso, os planos de visitar a

minha família e levar os ímãs de geladeira comprados na viagem tiveram de ser

adiados – afinal, já não havia mais tanta urgência, tendo em vista o cenário

apocalíptico que, para mim, estava começando a se arraigar no Brasil.

Foi então, durante o isolamento necessário e responsável pós-viagem, que

comecei a observar as diversas questões que a pandemia do Covid-19 evidenciava;

uma delas foi a distância entre as recomendações da Organização Mundial de

Saúde (2020) e a realidade brasileira. Enquanto a ciência, representada pela OMS,

trazia com seus estudos laboratoriais a recomendação da regular lavagem das mãos

com água e sabão e/ou álcool 70%, em contraste, na vida real, estimava-se que ao

menos 60,9 milhões de brasileiros estavam vulneráveis quanto ao abastecimento de

água. Ao mesmo tempo em que outra parcela de 57% da população estava

completamente desassistida pela falta de serviços de esgotamento sanitário

(Camargo et. al, 2020). Para além da insegurança no fornecimento e atendimento de

água e esgotamento sanitário, o Brasil passava – e ainda passa – por crises hídricas

nas maiores capitais do Sudeste. Em 2014, o estado de São Paulo precisou

implantar rodízios e revezamentos nos abastecimentos de água para vencer a crise
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hídrica (SABESP, 2015). Na região metropolitana do Rio, desde o início de 2020, a

água fornecida apresenta cor, turbidez e odor, devido a contaminação do corpo

hídrico que abastece a região por esgoto sanitário bruto (UFRJ, 2020).

Apenas durante a pandemia, foi registrada a ausência de água nas torneiras

das casas de 140 bairros, comunidades e favelas de 14 municípios do estado do Rio

de Janeiro (Ouvidoria Geral da Defensoria Pública, 2020). Sem contar que essa

realidade já era estabelecida para pelo menos 14,2% da população da cidade que

não tinha o direito constitucional à água garantido (IBGE, 2018).

As etnias Guarani e Kaiowa, em carta aberta, denunciaram também a falta de

acesso à água potável e aos serviços de saúde pública. Avalia-se que o não acesso

à água e aos serviços de saúde pública colocaram em risco e vulnerabilizaram mais

de 150 mil indígenas, além de ameaçar toda a sabedoria e tradições ancestrais

guardadas pelos anciões, já que estes estão no grupo de maior risco (BRASIL DE

FATO, 2020).

Outra recomendação crucial dada pela OMS, foi o isolamento social (2020):

“Fiquem em casa” – que não impediu eu e as minhas amigas de fazermos uma ceia

especial para as pessoas em condição de rua de Cajamar - SP, já era comum à nós

todo natal nos juntarmos, mas no natal de 2020, a ceia com mesa posta foi

substituída por marmitas e, ainda que o nosso compromisso em cozinhar com

carinho tenha sido mantido, a energia de partilhar a mesa é um dos gestos que mais

prezamos (figura 7).

Figura 7: Natal é tempo de amor.

Fonte: Autoral.



31

No momento em que o mundo todo pedia para que ficássemos em casa, em

defesa da saúde e da proteção tanto individual quanto coletiva, a minha cabeça

vagava entre as milhares de pessoas em condição de rua que lidam com o fato de

que ficar em casa nunca lhes é uma opção (IPEA, 2016). Além da ferida aberta e

incontestável da desigualdade socioeconômica em nosso país, embates políticos

começaram a se intensificar até mesmo diante das orientações disponibilizadas que

indicavam a necessidade de seguirmos um isolamento social. Em meio a esse

cenário, o presidente Jair Messias Bolsonaro destilava, frequentemente, comentários

ardilosos acerca do contexto, e isso só dificultava a implementação das

recomendações dadas pela OMS, pois segundo ele: "Para 90% da população, é

gripezinha ou nada” (Figura 8).

Figura 8: Mural de Bolsonaro segurando um cartaz que diz: 'É só uma gripezinha'.

Fonte: Open Democracy - Cris Faga PA Images.

Circulando por diversos lugares e promovendo aglomerações (FOLHA DE

SÃO PAULO, 2020), o presidente Bolsonaro camuflava com a sua suposta

compreensão limitada os verdadeiros reflexos que o vírus causaria violentamente à

nossa população: "O emprego é essencial, essa é a realidade. Vamos enfrentar o

vírus com a realidade. É a vida. Todos nós vamos morrer um dia." (DW BRASIL,

2020). Dessa forma, o seu discurso ganhava força e o apoio de empresários

brasileiros. Nesse instante observei de forma prática como relativizam a vida em
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detrimento do lucro, conforme explicita o empresário Junior Durski, dono da rede de

restaurantes Madero:

O Brasil não pode parar dessa maneira. O Brasil não aguenta. Tem que ter
trabalho, as pessoas têm que produzir, têm que trabalhar. O Brasil não tem
essa condição de ficar parado assim. As consequências que teremos
economicamente no futuro vão ser muito maiores do que as pessoas que
vão morrer agora com o coronavírus… não pode parar por cinco ou sete mil
mortes (IG ECONOMIA, 2020).

E realmente não parou. Digitei este capítulo pela primeira vez no dia 14 de

Maio de 2021, quando tínhamos registrado um total de 430 mil mortes causadas

pela Covid-19. Hoje, ao revisar esse texto, dia 23 de Maio, atingimos 448 mil mortes.

O “não pode parar por cinco ou sete mil mortes", trouxe um cenário ainda mais

trágico, pois chegamos a registrar, em apenas 24 horas, 3.869 mortes – cientes de

que esses números podem não retratar a realidade brasileira (ORELLANA, 2020), já

que desde o início da pandemia, as mudanças nas metodologias adotadas pelo

governo federal (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2020) fizeram com que os veículos

de comunicação se unissem em um consórcio para contabilizar tais números (G1

POLÍTICA, 2020). Para além disso, a subnotificação, a falta de testes e a aplicação

dos testes de forma equivocada (LIMA, 2021) também são fatores que compactuam

com o fato de não termos uma dimensão fidedigna das grandes perdas ocorridas em

nossa nação (DW BRASIL, 2020) (Figura 9).
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Figura 9: Retroescavadeira abre vala coletiva em cemitério público na zona oeste de Manaus.

Fonte: Brasil de Fato - Michael Dantas/AFP.

Por um lado, a OMS dizia “fique em casa”. Por outro, o Bolsonaro dizia “E

daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre...”

em relação ao vírus e a todas as vidas ceifadas em nosso país. À vista dessa

dissonância, ações políticas eram tomadas para evitar que o Ministério da Saúde

adotasse as medidas e demais orientações dadas pela OMS. Após tantas

interrupções, desde o início da pandemia, o Brasil já se encontra com o quarto

ministro da Saúde a assumir às pressas o controle do ministério mais importante no

que diz respeito às medidas, soluções e demandas que garantam o pleno

funcionamento da saúde pública (UFRGS, 2020).

A forma com que nós, brasileiros, estamos sendo politicamente cuidados

durante a pandemia de Covid-19 rendeu ao país o título de pior país do mundo na

gestão da epidemia (G1, GLOBO, 2021). “É insano ver, não tem plano B. Porra, o

plano B deve ser a morte” (CHINASKI, Diomedes. Comunista Rico. 2018).
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Apesar do Covid-19 já ter causado um atravessamento e tanto em nossas

vidas, ele não era o único desastre que estávamos por viver. Dividindo os telejornais

com as mortes resultantes do Covid-19, vinha mais um dilúvio de más notícias:

O adolescente João Pedro Mattos Pinto, de 14 anos, foi atingido por um tiro
de fuzil na barriga na tarde desta segunda-feira, durante uma operação
policial no Complexo do Salgueiro. Segundo parentes do menino, ele estava
dentro de casa, na ilha de Itaoca, jogando sinuca com primos e colegas,
perto da piscina, quando policiais invadiram a casa atirando. Ele teria sido
deixado no local pelos policiais, de acordo com os parentes. O tio, então,
carregou o menino no colo e foi até os policiais para pedir ajuda.
(GELEDES, 2020)

Mais um jovem negro foi morto numa ação policial que ocorreu, na última
quinta-feira (21 de Maio de 2020), durante a distribuição de cestas básicas
no Morro da Providência, localizado no centro do Rio de Janeiro. De acordo
com informação dos moradores, Rodrigo Cerqueira, de 19 anos, trabalhava
como ambulante na Ocupação Elma, na rua do Livramento, quando foi
atingido. (BRASIL DE FATO, 2020)

Uma operação da Polícia Civil do RJ contra o tráfico de drogas no
Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, deixou 25 pessoas mortas e provocou
um intenso tiroteio no início da manhã desta quinta-feira (6 de Março de
2021). Segundo o Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos (Geni) da
Universidade Federal Fluminense (UFF) e a plataforma Fogo Cruzado,
trata-se de uma chacina (operação) policial mais letal da história do Rio. (G1
RIO DE JANEIRO, 2020)

Confesso que foi com a morte de João Pedro que a ideia deste TCC surgiu e

que eu compreendi que, com a minha cor, estar onde estou e ocupar a cadeira que

ocupo, tem que ser para fazer algo pelos meus.

Olho corpos negros no chão, me sinto olhando o espelho
Corpos negros no trono, me sinto olhando o espelho
Olho corpos negros no chão, me sinto olhando o espelho
Que corpos negros nunca mais se manchem de vermelho
(DJONGA. Falcão. 2019)

A morte de João Pedro, em conjunto com o assassinato de George Floyd

(G1, 2020) nos Estados Unidos, atravessaram o meu sentir e o das minhas/meus

colegas pretas/os da Universidade, além de todos os movimentos antirracistas e

debates que culminaram desses assassinatos.

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/cidade/rio-de-janeiro/
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/05/06/operacao-no-jacarezinho-rio-tem-numero-recorde-de-mortes.ghtml
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Hoje eu acordei pela manhã e vi que ainda sou parte desse mundo
Onde o que se ganha em meses se perde em um segundo
Gente igual a gente morre, a mídia omite
De acordo com as pesquisas, era pra esse som ser só o beat
Mas parece que eu não morro
Parece que pouparam minha vida pra contar história de morro
De rua e de gorro à noite, madruga e seus açoites
(DJONGA. Voz. 2019)

A população entoava: “vidas negras importam”, e a palavra “antirracismo” foi o

enfoque do ano de 2020 (BRASIL DE FATO, 2020): programas de TV, debates na

universidade – que incluíam discussões sobre o racimo ambiental – e em todos os

diálogos entre colegas pautava-se o movimento antirracista. Inclusive, alguns

colegas brancos me pediam para auxiliá-los a não serem racistas, o que me deixava

tomada pelo mal-estar. É como se nós, pretas/os, mesmo feridos pela estrutura

abominável que nos mata, ainda tivéssemos a obrigação de não apenas cuidar de

nós como também educar quem nos machuca para não nos machucar. Se bem que

me faltou tempo para problematizar essa questão, afinal, os fins de mundo não

davam trégua (figura 10).

Figura 10: Meme “como é cansativo participar do apocalipse”.

Fonte: Página do Instagram: Eu Acho que Vi Um Gatilho, 2021.

Ainda em 2020, tivemos que digerir cada vez mais más notícias: 493

agrotóxicos foram aprovados apenas em 2020 (G1 AGRO, 2021); escândalos

políticos envolvendo a corrupção e roubo de dinheiro público (G1 SÃO PAULO,

2020); fraudes e desvios do dinheiro público nas compras de materiais, insumos,

equipamentos e contratos de hospitais para atender os pacientes com Covid-19 e
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profissionais da saúde (CNN BRASIL, 2020); o Ministro do Meio Ambiente querendo

“passar a boiada” (G1, GLOBO, 2020) e mudar as regras ligadas à proteção

ambiental e a área de agricultura, enquanto o foco de toda a mídia estava na

pandemia do Covid-19 (figura 11); as manifestações antidemocráticas (NOTÍCIAS

UOL, 2020) e agressões aos jornalistas; a morte de Miguel, criança deixada aos

cuidados da patroa enquanto a sua mãe, uma empregada doméstica, saia para

passear com o cão da casa (NOTÍCIAS UOL, 2020); o afastamento do governador

do Rio de Janeiro (G1, GLOBO, 2020); a prisão do ex-prefeito do Rio de Janeiro,

Marcelo Crivella (NOTÍCIAS UOL) e o assassinato de João Alberto, homem negro,

espancado até a morte por dois seguranças brancos em um supermercado do

Grupo Carrefour em Porto Alegre (CARTA CAPITAL, 2020).

Eu vi o sangue de um irmão
Escorrendo pelo chão
Me diz quanto vale a vida lá no Car
Quanto vale a vida lá no Car
(ELNIÑO, Thiago. Vampiros Veganos. 2021)

3.6 Incêndio no Pantanal

Figura 11: Passando a boiada - Arte República feita por Ribs.

Fonte: Ribs, 2020.
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Segundo o Ministério Público (MP) dos estados de Mato Grosso e Mato

Grosso do Sul (2020), os incêndios (figuras 12 e 13) que ocorreram de Janeiro a

Novembro de 2020 atingiram uma área de 4,5 milhões de hectares, em 21

municípios distintos. Ao todo foram 2.058 propriedades prejudicadas, 16 Unidades

de Conservação e 06 Terras Indígenas. Segundo o Ministério Público, as imagens

de satélite não permitem inferir se o incêndio foi provocado intencionalmente para

limpeza de pastagens ou se possui ligação com outras causas. Contudo, a equipe

utilizou uma metodologia que se atentou a isolar os focos iniciais que ocorreram em

propriedades privadas, traçando um raio de 200 metros de redes elétricas, estradas

públicas, estradas particulares e margem de rios. Tal metodologia permitiu ao

Ministério Público compreender que 57,77% dos focos iniciais ocorreram no interior

de propriedades privadas, o que demonstra uma grande probabilidade de terem sido

propositais.

Figura 12: Incêndio no Pantanal 1.

Fonte: BBC - foto por Jorge Salomão Júnior, 2020.
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Figura 13: Incêndio no Pantanal 2.

Fonte BBC - foto por José Medeiros, 2020.

3.7 O apagão no Amapá.

Em 03 de Novembro de 2020, como resultado de um incêndio na subestação

de Energia do Estado do Amapá, um “apagão” deixou o estado inteiro sem energia

elétrica por 21 dias, ou seja, cerca de 765 mil pessoas foram afetadas.

Concomitantemente, o estado passava por períodos de fortes chuvas típicas do

inverno amazônico, provocando diversas inundações nas áreas urbanas das regiões

da baixada (PORTO; SUPERTI; BENTES, 2021). Decorrente disso, o número de

óbitos pelo Covid-19 no Amapá aumentou em 600% e houve também um aumento

de 250% de novos casos (BRASIL DE FATO, 2020). Além do impacto direto na vida

das pessoas e da gestão do Covid-19, a falta de energia também afetou o

abastecimento de água, o uso do sistema bancário, as compras e armazenamento

de alimentos e os serviços de telefonia e internet (PORTO; SUPERTI; BENTES,

2021).
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3.8 Insegurança Alimentar e a Fome no Brasil

Em 2014, o Brasil havia deixado o Mapa da Fome elaborado pela ONU. De

acordo com o Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), num desenrolar de

15 anos, o programa Bolsa Família reduziu a pobreza em 15% e a extrema pobreza

em 25%. Porém, sincronicamente, após a profecia da data limite e já no meio de

tanto caos, a fome e a insegurança alimentar retornaram com força. Conforme

afirma Galindo (2021), 15% dos brasileiros, incluindo crianças, enfrentarão

insegurança alimentar grave, isto é, fome diária e constante ao longo de 2021. Como

reflexo disso, o cenário brasileiro é marcado pela falta de luz, de ar, de água, de

florestas e, principalmente, pela ausência de comida no prato – a barriga roncando

impossibilita até de pensar.

3.9 A Resiliência Ambiental

Embora a conjuntura aparenta só evidenciar o que é nocivo, tivemos a

oportunidade de vislumbrar também o poder regenerativo da natureza: com a

diminuição de barcos e turistas, as águas dos canais de Veneza ficaram limpas

(figura 14) e cristalinas (FOLHA DE SÃO PAULO, 2020), marcadas, até mesmo, pela

presença de golfinhos e cardume de peixes. Isso ocorreu como resposta ao período

de isolamento imposto e a interrupção do turismo intenso costumeiro da região

(SOUZA, 2020).
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Figura 14: Águas de Veneza limpas durante o período de isolamento social.

Fonte: Veja SP.

Logo, as publicações que abordavam a temática da influência do distanciamento

social relacionado ao aumento de qualidade do ar em grandes cidades se

intensificaram. Em conjunto, foram observadas variações nas concentrações médias

de muitos poluentes (MOREIRA, et. al. 2020).

Após diversas buscas sobre a origem do vírus, começamos a questionar e

igualmente compreender que o modo exploratório com que a cosmologia ocidental,

nomeado de Asili Ocidental4 por Marimba Ani, relaciona-se com o ambiente e com

todos os outros seres é a origem dessa pandemia e dos demais problemas

ambientais que nos afetam:

4 O Asili Ocidental, tem como premissa fundamental a distinção entre natureza de um lado e cultura
de outro. Marimba Ani traz o conceito antropológico de cultura apresentado como Asili, sendo esta
semente de uma determinada cultura. Toda a produção de conhecimento do ocidente se baseia
portanto no distanciamento entre humano x natureza e natureza e cultura (NARAHARA, 2020).



41

No período anterior à pandemia, alertas e evidências da degradação
ambiental em seu limite já eram evidenciados. O capitalismo predatório e
seu intenso ritmo de produção e exploração da indústria sobre fauna, flora e
todos os recursos naturais sem um limite respeitado, os reflexos no
aumento do consumo e, consequentemente, na produção de resíduos
sólidos, a degradação de rios, oceanos e outras fontes hídricas com
efluentes industriais, domésticos e também resíduos, a poluição
atmosférica, desmatamento e queimadas, o aquecimento global e as
alterações climáticas já se mostravam como sinais da necessidade de uma
mudança na relação sociedade x meio ambiente x economia. A pandemia
do novo coronavírus se apresentou à sociedade como um “freio” do modo
de vida o qual se era acostumado, provocando uma desorganização global
e oferecendo uma oportunidade de se criar uma nova organização.
(SOUSA, 2020)

Nunca ofendemos e agredimos tanto a mãe terra como nos últimos séculos.
Agora chegou um ponto em que ela diz ‘Basta! Não aguento mais!’. E ela
mandou os petardos dela. Contra atacou. O coronavírus é uma resposta à
nossa agressão. O vírus é uma reação da natureza. Porque nós movemos
durante séculos uma guerra contra ela. Nós não temos nenhuma chance de
ganhar essa guerra. Nós podemos desaparecer, a terra vai continuar
girando em volta do sol por milênios. (BOFF, 2020)

A respeito do que Sousa e Boff mencionaram anteriormente, na minha mente

ecoa o canto: “Grita a terra mãe que nos pariu, parou!” (TEATRO MÁGICO. Esse

Mundo Não Vale o Mundo. 2011).

Sob a minha perspectiva, o fim do mundo não representa necessariamente

um fim global, de acordo com o que é ilustrado – de forma romantizada – pelas

produções hollywoodianas. Na realidade, cada evento isolado e com potencial em

findar vidas simboliza um fim. Se nessa altura, um mar de lama destruindo a cidade

não for o cenário que elucida o final do mundo suficientemente, a pandemia, com

toda certeza, o é. Eu nunca imaginei que um dia estaríamos sujeitos a um “novo

normal”, no qual o ar, que nos é vital, estaria contaminado por um vírus mortal. Com

isso, para preservarmos uns aos outros precisaríamos ficar em casa ou fazer o uso

estrito de máscaras, enquanto a “mão invisível do mercado” não permitisse que

parássemos de fato, nem para se proteger e nem para chorar o luto. Não imaginaria

que, por conta do modo de vida pautado nas urgências de superprodução,

passaríamos a naturalizar mais de 3 mil mortes diárias em prol da nossa

subsistência e da negligência estatal, e não pensaria também que, mesmo com as

vacinas testadas e desenvolvidas, por ações político-ideológicas elas não seriam
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acessíveis nem mesmo aos profissionais essenciais para o gerenciamento de tal

crise. No que antevêem a esse panorama, nunca me transcorreu a ideia de que a

“terra onde tudo que planta dá” e que fornece instrumentos e ferramentas (água,

terra, sementes) suficientes para cessar a fome, voltaria a presenciar o cenário de

insegurança alimentar e a fome concreta, nem que eu veria comércios fechando aos

montes, microempresas falindo, multinacionais se retirando do país, além da

violência policial, da violência contra a mulher e a desigualdade social que

representam uma rachadura que não para de se expandir.

A gente estava lutando por tanta coisa: lutando para sobreviver, para ter o
que comer, ter como se sustentar... Então, tava e ainda tá muito difícil, mas
pra gente é sempre muito difícil, né. A gente não tem o privilégio de desistir
(Marcyllene5, 2021).

Parece que quanto mais eu me distraia sobre o final do mundo no âmbito

global, na espera de um grande desastre com potencial para findar o globo terrestre

inteiro, me foram passando despercebidos os diversos mundos que deixaram de

existir ao meu redor. Se essa história pudesse ser narrada pelas vítimas dos

desastres, dos acidentes, dos massacres, das chacinas e da própria pandemia, o

mundo teria acabado ali.

3.10: Eu sei sofrer o luto: “Enterro só te lembra o quanto o tempo é
matemático” (DRIK BARBOSA. Espelho. 2018)

A vida sempre me pareceu pesada demais. Desde 2016, quando iniciei os

meus estudos em Ciência Ambiental na UFF, vivi lutos consecutivos, fui perdendo

anualmente pessoas, com seus respectivos mundos, mundos estes que compunham

o meu mundo também. Em 2016 perdi a Tia Cida, minha tia avó que por muitas

vezes fez o papel de segunda avó, doce e divertida. Passar as tardes lá era sempre

um evento, tinham todas as regalias que em casa e na casa da minha avó não

5 Marcyllene Maria da Silva e Santos, amiga e companheira, preta, que compartilha os saberes,
afetos e caminhar comigo nesta graduação.
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tinham: bolachas, refrigerantes, lá podia almoçar bem tarde, brincar na rua, jogar

fliperama, etc. Era ela, também, quem garantia as ceias de natal da minha família

(figura 15), nosso amigo secreto durava 3 horas, com mais de 30 pessoas

participando, a ceia só podia ser comida após às 00h e era a Tia Cida quem garantia

isso. Poxa, que saudade boa! Quando perdi a Tia Cida eu não perdi só ela mas

todos os detalhes que ela agregava ao meu mundo; o natal, o quintal, o samba, a

tarde “sem regras”.

Figura 15: A ceia de natal da família Moura e agregados.

Fonte: Autoral.

Em 2017, o luto bateu à porta novamente por conta da partida do Tio Valmir,

meu tio avô. Como eu não tive a presença de um avô foi ele que, por muitas vezes,

cumpria indiretamente com esse papel. Era ele quem assumia o espaço de sábio e

também quem nos impunha respeito apenas estando presente. Sendo assim, como

consequência da perda, a minha concepção e o que restava da magia do natal se

foram junto com ele.

Logo em seguida, em março daquele mesmo ano, um motorista embriagado,

comemorando o seu carro novo automático, invadiu a sala da casa da minha família
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em Cajamar (Figura 16). O acidente levou a vida e o mundo do Marquinhos, nosso

vizinho.

Figura 16: Motorista embriagado invade casa e morador que estava na calçada morreu.

Fonte: Youtube TV Record, 2017.

A minha mãe e irmã estavam sentadas no sofá (figura 17), no momento exato

do acidente. Penso que somente o amparo e a proteção do universo justifica o fato

delas terem saído ilesas e praticamente sem nenhum ferimento.

Figura 17: (Não consigo intitular)

Fonte: Arquivo pessoal, 2017.
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Mais tarde, em 2018, perdi o meu primo Jeferson. Ele faleceu bem novo,

antes mesmo de completar os 40 anos nessa indústria vital, como consequência de

uma cirrose desenvolvida durante a atuação em uma empresa química. O fígado

dele faleceu como se tivesse suportado todos os reflexos de uma vida inteira de

alcoolismo, haja vista a tamanha indiligência da empresa. Em virtude disso, diversos

outros funcionários também foram afligidos por problemas graves no fígado. Em

resumo, a empresa faliu e acabou não indenizando ninguém.

Como se não bastasse, em 2019 perdi o Tio Gordo, irmão mais novo do meu

pai. Tínhamos pouco contato, mas ele é lembrado como o tio por parte de pai que

tinha o coração mais tenro. Inegavelmente, ele daria qualquer coisa ao outro mesmo

que não lhe restasse nada. O Tio Gordo também tinha uma história trabalhista dura,

desde muito nova eu sabia que o braço direito dele tinha uma enorme cicatriz e era

um tanto quanto torto, pois ficou preso na compactadora de um caminhão de coleta

de resíduos enquanto ele trabalhava. Devido a sua deficiência, o meu tio foi afastado

permanentemente, e essas são as minhas primeiras lembranças dele. Também

nesse período, a minha prima Thamili – costumo brincar que somos primas-gêmeas,

pois nascemos com a diferença de apenas 2 dias –, perdeu uma gestação inicial e,

após, perdeu também duas gestações já avançadas, perdemos seus dois filhos,

Felipe e Yuri. Essa foi a primeira vez que a nossa família precisou lidar com esse

outro modo de luto, quando se perde alguém que ainda nem se teve o prazer de

conhecer.

Contudo, em Dezembro de 2020, sofri um luto configurado como uma perda

bem diferente das demais, porém tão abrupta quanto. Em suma, foi um sentir

daqueles que exigem reconfigurar e ressignificar pessoas, lugares, espaços,

lembranças e até o próprio eu, balançando toda a minha compreensão de mundo,

do espaço físico e dos meus afetos. De fato, foi o mais desafiador, pois só dizia

respeito a mim. Diferentemente dos lutos anteriores, a dor da ausência se dissipava

nos abraços quentes e esse só me colocava cara a cara comigo mesma. E ah, é

claro, e com o meu cachorro apelidado carinhosamente como “cão salsicha”: Baco

(figura 18).
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Figura 18: Baco - O cão salsicha.

Fonte: Arquivo Pessoal.

E o homem não me define
Minha casa não me define
Minha carne não me define

Eu sou meu próprio lar
(FRANCISCO EL HOMEM. Triste, Louca ou Má. 2016)

Em conformidade com o fim de vários mundos, no dia 4 de Janeiro de 2021,

fomos abalados pelo falecimento do Tio Valdir. Na realidade, ele era meu primo de

segundo grau e o responsável, indiretamente, por me apresentar ao rap. A

propósito, ele era motorista de van e, por isso, era o responsável por levar toda a

família para visitar os parentes em Itatiaia- RJ. Lembro-me bem que o “fundão” da

van era reservado para as “primaidas” – um grupo formado pela Geice, Taynã,

Thamili, Thayane, Thayná, Gabi e eu. Presenciávamos uma disputa musical acirrada

na van, porém, em alguns momentos, levado pela impaciência, era o rap dele que ia

tocar e ponto. Dessa maneira, ele plantou a sementinha do Racionais Mc’s em mim

e como reflexo disso, cá estou eu escrevendo um trabalho de conclusão de curso

todo guiado pelo Ritmo e Poesia. Em suma, o rap é a sigla derivada de "rhythm and

poetry", isto é, em tradução livre para o português significa ritmo e poesia – é a

música do flow, do movimento (Lourenco, 2010). De maneira análoga, o rap e o

movimento artístico hip hop contam narrativas com temas que dizem respeito às
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experiências cotidianas da periferia, trazem informação e conhecimento, além de

utilizar a força das ideias e das palavras para subverter a violência cotidiana da

periferia (TELLA, 2000).

Infelizmente, nunca tive a oportunidade de tomar uma cerveja com o Tio

Valdir ouvindo Racionais, sequer aproveitei o tempo dele em vida para contar que foi

graças a ele que passei a me aproximar desse gênero musical. Repentinamente, a

vida veio para me lembrar que só existe o presente.

Em seguida, pouco mais de um mês após o falecimento do Tio Valdir, também

perdi o Tio Clodoaldo. Novamente, de forma súbita. O tio Clodoaldo, como dizem,

era “sossegadão”, nunca o vi triste, e para ele realmente não existia tempo ruim,

exceto quando o Flamengo perdia. O fim de 2020 e início de 2021, mexeram

drasticamente com toda a composição do meu mundo referente ao masculino –

quase todos os homens que criaram e compunham o meu pensar sobre o que

representava a energia masculina e o “ser homem” haviam partido.

Após tantas perdas, comecei a perceber que por inúmeras vezes as

responsabilidades e “correrias” impostas pelo Asili Ocidental me tiravam dos lugares

que eu queria estar. Perdi diversos churrascos em família; almoços na casa da avó;

dia das mães, assim como tantas outras coisas que, mesmo eu estando lá, a minha

cabeça vagava nas preocupações e obrigações externas e futuras representadas

pela ansiedade ou pela culpa do passado agarrada na depressão – as obrigações

impostas pelo Asili Ocidental me desvincula do presente.

Pensando no presente, me recordo do momento em que a minha avó diz:

“quando eu morrer não quero lágrimas de crocodilo, o que a gente tem que fazer

pelo outro tem que fazer em vida”. Naquele instante, vinculei esse pensar com

tamanha sabedoria do Krenak, e realmente: “A Vida Não Útil” (2020) e “O Amanhã

Não Está a Venda” (2020). Após tantas perdas passei a compreender o valor de

cada minuto da minha vida e também pude entender que o caminho é mais

importante que a chegada. Sendo assim, é extremamente importante dar escuta e

estar onde o meu coração deseja.

[...] Cuidado do facão
Apagar a ilusão de que
O que é bom é o que produz demais



48

Confiar na natureza, sem manchar sua beleza
Com veneno e otras cosas mas/
(NANAN. Casinha Feito a Mão. 2015)

Por falar em tempo, notei que quando estou mergulhada no computador

trabalhando ou estudando, passam-se 5 horas instantâneamente e, quando me dou

conta, já estou completamente desconectada das minhas necessidades diárias em

me manter hidratada, alongar as costas e até mesmo me alimentar. Às vezes,

distraída com as tarefas impostas pela rotina, perco o olhar racional das alterações

de tempo as quais fui exposta, por mais que o meu corpo tenha sentido fisicamente

o passar desse tempo. Posso ilustrar essa consciência corporal, com o exemplo do

cair do dia e a queda da temperatura, eu “automaticamente” visto uma blusa de frio,

e involuntariamente acendo as luzes quando os raios de sol deixam de iluminar.

Inquestionavelmente, são gestos sutis, mas naturais e orgânicos que fazemos ao

passar de um dia. Compreendo que o Asili Ocidental, ao moldar uma agenda

matemática buscando a organização do nosso tempo, ignorou a passagem natural

do tempo, como se as mudanças naturais, sazonais e presentes há milhões de anos

no planeta não nos influenciassem, me parece que a invenção do tempo foi baseada

meramente em sistematizar as nossas relações de trabalho. Ao notar isso pude

perceber o quanto o tempo é puramente matemático, por exemplo, na entrada do

Outono o meu corpo ficou organicamente mais preguiçoso, sabemos que no Outono

os dias e as noites são equivalentes na quantidade de horas: “No outono é sempre

igual, as folhas caem no quintal” (SANDY E JUNIOR. 4 Estações. 1999).

Ao fazer a postura de Shu, na prática de Kemetic Yoga, a minha atenção se

conecta com o ar que estou inspirando e, pela primeira vez em alguns anos, eu noto

os movimentos que a respiração promove, como também a presença do ar e as

suas características a partir do meu sentir, do meu respirar (SOU, 2020). Neste

outono eu pude sentir: ahh, o ar estava denso! Eu sempre tive muitos problemas

respiratórios, as alterações causadas pelo Outono e pelo Inverno sempre foram

difíceis para mim. Penso que a nossa relação com o ar deve ser semelhante ao

sentimento das árvores, e que para conseguir lidar com esse momento em que o ar

é mais denso, precisamos ficar mais leves e nos desfazer de tudo que traz uma

carga a mais. De maneira similar as árvores, que deixam ir folha a folha, mantendo
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toda a concentração focalizada apenas no tronco, em seu sistema radicular, na

circulação de seu xilema e floema. Concluo que, talvez, para que eu respire melhor

eu precise me ater mais ao que é preciso expelir durante essas estações, sentir as

estações do ano nunca me fora um convite feito pelo Asili Ocidental, se não fosse a

Yoga dos meus ancestrais talvez eu continuasse a passar um tempo respirando sem

ter a consciência desse ato que fazemos de forma involuntária, mas que nos é vital.

Ainda sob a mesma perspectiva de tempo, me lembrei que antes, no “antigo

normal”, quando uma pessoa importante morria costumávamos fazer 01 minuto (60

segundos) de silêncio em homenagem a quem se foi. Com isso, parei para refletir e

calculei que se fôssemos fazer 1 minuto de silêncio para cada vítima do Covid-19 no

Brasil (447 mil mortes, contagem do dia 18 de Maio de 2021), ficaríamos 310 dias
em silêncio.

Com a pandemia, tenho a impressão de que o tempo dentro de casa tem

vários minutos a menos. Surgiram um tsunami de lives, cursos, estudos e etc. para

supostamente preencher o ócio enquanto vivenciamos o caos: casa e trabalho se

misturaram fisicamente (JELIHOVSCHI, TAVARES, 2020) e também dentro de mim.

Já não tinha mais tempo para preparar o almoço, mesmo estando em casa. Comer

na frente do computador ou do celular fazia parte do pouco tempo livre e era

necessário para “fugir um pouco”. Parece que logo no fim do mundo foi quando

surgiram as maiores demandas para me distrair do que realmente importava: “Às

vésperas do último eclipse6. Tá todo mundo sem agenda pro apocalipse ‘sem tempo,

irmão’” (EMICIDA. Final dos Tempos. 2019).

Em face de todo o exposto, notei a tamanha insanidade do Asili Ocidental

quando me dei conta que desde a minha adolescência ecoava a distração da vida

que essa cosmologia impunha sobre mim: “tem que decidir o que vai fazer da sua

vida”, “tem que ser alguém na vida”, “tem que ter diploma, carro, mestrado,

doutorado”, “tem que ter um bom emprego”, “tem que ser independente”, “tem que

ser empoderada” e “ter um bom status social”, então, depois de alcançar o

inatingível, você pode finalmente ter/ser o que você realmente quer. Inclusive, tem

uma frase muito comum na minha família e que foi a responsável por me fazer

6 Um eclipse ocorreu no dia 26 de Maio no signo de Sagitário.
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buscar auxílio psicológico novamente em Outubro de 2020: “primeiro a obrigação e

depois a diversão”. Fui ensinada que primeiro era necessário dar conta daquilo que

o externo esperava de mim, como trabalho, faculdade, tarefas domésticas e que,

após me encarregar de tudo o que é esperado pelo outro, eu posso, então, voltar o

olhar para mim e para os meus quereres. Sendo assim, esse ensinamento pairou

sobre mim até o final de 2020 quando vi que, por coisas tão supérfluas, acabei

perdendo um tempo preciosíssimo ao lado das pessoas que amo, afinal de contas:

“É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar

para pensar, na verdade não há” (LEGIÃO URBANA. Pais e Filhos. 1989).

4. O MEU MUNDO: “CADA CABEÇA PENSA UM MUNDO DIFERENTE E EXISTE
UM UNIVERSO AQUI DENTRO DA GENTE” (THIAGO EL NIÑO. Filhos do Sol.
2019)

4.1 “Para Que Você Chegasse Até Aqui Muita Gente Teve Que Ser
Correnteza” (Thiago El Niño. Interlúdio pt. 2. 2020)

Desde os primórdios do meu ser, sempre senti a minha origem África – “com

esse cabelo, com essa cor” (Barbosa, 2019) –, mesmo eu só conhecendo, por meio

de histórias contadas pela minha avó, uma linhagem familiar que vai apenas até

minha tataravó e o fim desta história fica geograficamente localizada em Minas

Gerais, a minha maior certeza era a minha origem África. Na escola, a aula de

história dava base para o meu sentir: negros foram trazidos da África para serem

escravizados7. Os detalhes mais cruéis pautavam todo o processo da escravatura,

incluindo a punição e o trabalho incessante que eram naturalizados no território, e

saber disso já era doloroso o bastante. O termo “escravo” era concebido como

adjetivo àqueles sujeitos, dos quais os livros não traziam nomes, histórias, origem ou

memória e referência ao seu passado. Foi apenas muito tempo depois, já distante

7 Na época, o termo utilizado era “escravo”: termo que produz responsabilização e naturalização da
condição cativa do indivíduo. Escravo aparece como o sujeito, com o poder agir, pensar e até viver
por si. O escravizado tem como propósito resgatar a responsabilização e a opressão do processo de
escravidão. A substituição do vocábulo instaura um novo ponto de vista (TAILLE, 2012).



51

do ensino regular, após conhecer o Rap, participando e observando discussões em

grupos de movimentos negros, que compreendi a grandiosidade da África e o

apagamento histórico de toda a sua cosmologia sofrido durante a violenta

colonização.

One love, amor p'ôces ‘sério’
Djavan me disse uma vez
Que a terra cantaria ao tocar meus pés
Tanta alegria faz brilhar minha tês
Que arte é fazer parte, não ser dono
Nobreza mora em nóis, não num trono
Logo somos reis e rainhas, somos
Mesmo entre leis mesquinhas vamos
Gente só é feliz
Quem realmente sabe, que a África não é um país
Esquece o que o livro diz, ele mente
Ligue a pele preta a um riso contente
Ao respeito, sua fé, sua cruz
Mas temos duzentos e cinquenta e seis odus
Todos feitos de sombra e luz, bela
Sensíveis como a luz das velas
'Tendeu?’/
(EMICIDA. Mufete. 2015)

Em 2017, fui levada à Búzios, era a minha primeira vez na cidade e conheci

um local muito especial chamado Ponta da Lagoinha – um local de lindíssimas

formações rochosas e piscinas naturais de água cristalina. Nesse mesmo lugar, uma

placa indicava que ocorreu o evento tectono-metamórfico mais recente do Brasil.

Através de datação por radiocarbono, 14C. Schmitt (2001) definiu a Orogênese

Búzios, o evento tectono-metamórfico mais novo registrado nas faixas móveis. Isso

significava que ali, onde meus pés tocavam descalço, ocorreu a separação entre a

África e a costa brasileira (Figura 19).

O mais próximo de casa que eu estive foi o mar
Boto os meus pés na água e me lanço a pensar
Como é a vida aqui, como é a vida lá
Sinto que eu não sou daqui, pra casa eu quero voltar
Thiago El Nino - Atlântico (2019)
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Figura 19: Ponta da Lagoinha: a um oceano de casa.

Fonte: Arquivo Pessoal.

O Brasil foi o maior território escravista do hemisfério ocidental por quase 350

anos, ou seja, recebeu 5 milhões de africanos e foi também o local onde houve

maior resistência para acabar com o tráfico negreiro e abolir a condição de cativos

aos negros, de acordo com Gomes (2019). Estima-se, ainda, a morte de 1 milhão e

800 mil pessoas na travessia, causando distúrbios até mesmo aos ciclos naturais.

Segundo Gomes (2019), a rota dos tubarões foram alteradas devido a quantidade de

corpos negros lançados ao mar diariamente ao longo de 350 anos (figura 20): “O

tempero do mar foi lágrima de preto” (EMICIDA. Boa Esperança. 2015).
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Figura 20: História mais dramática: cardume de tubarões.

Fonte: Twitter.

Mahommah G. Babaqua (2017), nascido em 1820 no reino de

Bergoo/Borgoo – o atual Benin –, foi um ex-escravizado, e é dele a única
autobiografia escrita por um ex-escravizado traficado ao Brasil. Em seu livro, trechos

contam a dura experiência no navio tumbeiro e a condição sub-des-humanizada pela

qual foi imposto:

Fomos empurrados para o porão do navio totalmente nus, os homens foram
amontoados de um lado e as mulheres de outro, o porão era tão baixo que
não podíamos nos levantar, eramos obrigados a nos agachar ou sentar no
chão. Dia e noite eram iguais para nós, o sono era negado devido ao
confinamento de nossos corpos. Ficamos desesperados com o sofrimento e
a fadiga.
Oh! a repugnância e a sujeira daquele lugar era horrível nunca serão
apagadas da minha memória [...] Meu coração até adoece ao pensar nisto.
Um grande número de escravos morreu durante o percurso [...] Alguns
foram jogados ao mar antes que a respiração cessasse de seus corpos,
quando presumiam que alguém ia morrer era assim que se livraram dele.
(Babaqua, 2017)
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Pra que você chegasse até aqui
Muita água já rolou
Muita gente teve que ser correnteza
Pra que você chegasse até aqui
O amor foi correnteza
E muita correnteza foi amor
Pra que você chegasse até aqui
Pra que você chegasse até aqui
Pra que você chegasse até aqui
(THIAGO EL NIÑO. Interlúdio pt. 1. 2021)

Até o fim de Março deste ano (2021), eu não sabia ao certo minha origem.

Diferentemente da maioria das pessoas que me cercam no espaço acadêmico, que

dizem com propriedade sobre as suas linhagens familiares, para mim, tudo envolvia

a obviedade da minha cor preta, mas permanecia obscuro o sentido memorial do

meu passado familiar. Coincidentemente a este meu caminhar rumo a minha

ancestralidade, guiada por esta escrevivência e inevitáveis percursos de alma, tive a

oportunidade de fazer, gratuitamente, por meio do projeto #DesenraizandoORacismo

– projeto que propõe pautas antirracistas através do portal RioOnWatch, regido pela

organização sem fins lucrativos Comunidades Catalisadoras –, um teste genético

para identificar, de fato, a minha ancestralidade. O teste é feito pela Meu

DNA/Mendelics e traz resultados da genotipagem com base na técnica de SNP

Array. Com o resultado, descobri que 64,8% da minha composição genética é

Africana (figura 21), sendo 27,3% Norte da África, 26% do Oeste da África: 16,3%

Angola e 9,9% Benim; 11,3% Centro-Leste da África: 9,8% Uganda e 1,5% Cuxitas,

29,7% da minha origem vem do Norte da Europa, sendo: 20,7% Escandinávia; 5,6%

nas Ilhas Britânicas - Grã-Bretanha; 1,6% Península Ibérica - País Basco e 7,3%

vem dos Nativos da América Central - México.
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Figura 21: “Filho Brasil pede a bênção Mãe África”

Fonte: Produção autoral (Aplicativo Canva).

Os resultados do teste (Figuras 22, 23 e 24) me trouxeram a sensação de

validar o meu sentir e a arte musical de Thiago El Niño, para que eu chegasse até

aqui “muita gente teve que ser correnteza”.

Figura 22: Resultados teste Meu DNA: África.

Fonte: Meu DNA.
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Figura 23: Resultados teste Meu DNA: Europa.

Fonte: Meu DNA.

Figura 24: Resultados teste Meu DNA: América.

Fonte: Meu DNA.

Diante de todas as questões do fim do mundo, principalmente as que me

assolavam para sucumbir ao desânimo e falta de amor pela vida, passei a

compreender o significado, a responsabilidade e a potência de carregar e ser

Axé/Àse! É saber que houve ancestrais meus que sobreviveram ao sequestro,

tráfico transatlântico, a fome, ao trabalho escravo, a sub-des-humanização e, ainda

assim, se mantiveram e geraram vida (figura 25).
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É a força que assegura a existência dinâmica, que permite o acontecer e o
devir. Sem Àse, a existência estaria paralisada, desprovida de toda a
possibilidade de realização. É o princípio que torna possível o processo
vital. Como toda força, o àse é transmissível; é conduzido por meios
materiais e simbólicos e acumulável. É uma força que só pode ser adquirida
pela introjeção ou por contato. Pode ser transmitida a objetos ou a seres
humanos. (SANTOS, p. 39, 2002)

Figura 25: Ancestralidade: de lá até aqui.

Fonte: Ideia autoral e Arte por Kaindiê, 2021.
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Um tempo depois, conversando com uma amiga sobre o resultado do meu

teste de ancestralidade, ela me falou que todos os meus ancestrais tinham em

comum cosmologias pagãs, em que as divindades representam as forças da

natureza e que tanto na cosmologia nórdica viking quanto na africana, a força

feminina era demasiadamente importante e respeitada.

4.2 Da Incerteza Científica À Cura

Eu nasci no dia 05 de junho de 1993, dia instituído pela ONU como o dia

Mundial do Meio Ambiente – o dia foi criado com o objetivo de ser uma data para

conscientizar e voltar o olhar da população em relação à importância do cuidado e

da necessidade de preservação do meio ambiente. A minha mãe contou que era

para eu ter nascido no dia 4, porém ela passou muitas horas no trabalho de parto e,

consoante com as lembranças dela, eu fui retirada por intermédio do método de

fórceps às 00h05m do dia 05 de Junho:

[...] ainda hoje é possível constatar que as mulheres passam por inúmeras
práticas desrespeitosas na assistência ao parto e nascimento, a saber:
manipulação desrespeitosa de seu corpo com a medicalização, amniorrexe
precoce, tricotomia, episiotomia, fórceps obstétrico, cesariana e manobra de
Kristeller, práticas consideradas prejudiciais à saúde materna e do concepto.
Essas práticas são realizadas sem o prévio conhecimento e consentimento
da mulher anulando, com isso, o seu poder decisório, com o agravante do
descumprimento das boas práticas do parto normal preconizadas pela
Organização Mundial de Saúde (OMS). (RODRIGUES et. al. 2018)

Apesar de ter sido retirada de forma forçada, eu nasci saudável, com 3 kgs e

100 gramas, além dos 46 cm de comprimento. Sinto que queria ter ficado “só mais

cinco minutinhos” no útero da minha mãe, é como aquela sonequinha final e

necessária para assimilarmos todos os sonhos tidos durante a noite. Isso me fez

acessar a memória de quando a minha avó me contou que a minha tataravó era

parteira em Itatiaia - RJ, e que quando ela faleceu a cidade inteira fez um cortejo

para ela (figura 26). Não importava a hora ou o momento, se tivesse uma criança

para pôr no mundo; ela estaria pronta. É como se essa fosse a missão dela em
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terra. Penso que ela sabia direitinho a hora em que a criança seria concebida, sem

precisar apressar o processo. Quem me dera ter nascido sobre as mãos dela.

Figura 26: Bacurau: ressignificando o cortejo da minha Tataravó.

Fonte: Revista Continente.

De acordo com a minha mãe, eu era muito gulosa e, por conta disso, abandonei o

leite materno por volta dos 3 ou 4 meses de idade, pois já me interessava por frutas

e outros alimentos. Eu era uma criança cheia de gominhos nos braços e nas pernas.

No entanto, aos 8 meses de idade acabei adoecendo e ninguém sabe ao certo, até a

atualidade, a origem do que houve, mas relatam que eu coloquei uma lixa na boca e

raspei nos dentes e nas gengivas. Para todos da minha família, o resultado disso,

foram crises e crises de tosse e quadros de falta de ar:

Daí, em um dado momento, você pegou a lixa e raspou nos dois dentinhos
que você tinha na parte de baixo, acho, sei lá. [...] Eu não lembro muito bem
quantos dias depois, eu só lembro dessa via sacra de você passando mal,
você ficava bem em um dado momento e depois ficava como se tivesse
asma, sei lá. Muito cansada, mal conseguia respirar, quando você dormia de
tarde era muito sufocante, parecia que você estava lutando o tempo inteiro
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pra respirar e daí foi assim que começou a via sacra de levar você no
médico. (Geice - irmã. Relato: Doença de Gisele durante a infância. 2021)

À noite, você estava muito incomodada, com tosse, com chiado no peito e
não era um chiado forte, mas já era um chiado assim que lembrava
bronquite; aí veio a preocupação [...] Ficou como bronquite. Mas, acabado o
período do tratamento do remédio que o médico passou, a sua chiadeira só
piorou e piorava muito a noite; então, você estava no quarto e de lá da
cozinha a gente escutava essa chiadeira muito forte e que dava até medo.
[...] A sua chiadeira era tão forte que parecia que uma hora você não ia mais
conseguir respirar e então a gente ficava naquela agonia. (Cristina - mãe.
Relato: Doença de Gisele durante a infância. 2021)

Conforme o vírus do Covid-19 foi sendo descoberto e os sintomas foram
sendo esclarecidos, o medo me tomou – em razão de ter me dado conta do quanto
não nos atentamos ao ato de respirar conscientemente e, com o meu histórico, é
como se o meu corpo tivesse memorizado a sensação causada pela ausência de ar.
Inclusive, a minha tia Cristiane tem bronquite, e quando eu pedi para que ela
relatasse sobre meu momento doente na infância, ela externalizou um pouco desse
sentimento que eu também vinha sentindo e que se cruza ao cenário pandêmico que
vivemos:

[...] eu não tenho condição de fazer um relato pra você - de mandar um
áudio – porque... Mexe muito comigo. Esses dias que você pediu e eu
juntando com tudo isso que tava em pandemia, nossa... Eu passei até mal...
Uma palpitação, uns tremores, uma coisa muito apavorante. (Cristiane - tia.
Relato: Doença de Gisele durante a infância. 2021)

Raramente a gente se dá um tempo para respirar e para observar esse
movimento que fazemos involuntariamente, mas que caso cesse, a gente morre.
Mais vital que a água e que o alimento, o ar é demandado constantemente para
garantir a vida na terra e em nós.

O ar é precioso para o homem vermelho, pois todas as coisas compartilham
o mesmo sopro – o animal, a árvore, o homem, todos compartilham o
mesmo sopro. Parece que o homem branco não sente o ar que respira.
Como um homem agonizante há vários dias, é insensível ao mau cheiro.
Mas se vendermos nossa terra ao homem branco, ele deve lembrar que o ar
é precioso para nós, que o ar compartilha seu espírito com toda a vida que
mantém. O vento que deu a nosso avô seu primeiro inspirar também recebe
seu último suspiro. Se lhes vendermos nossa terra, vocês devem mantê-la
intacta e sagrada, como um lugar onde até mesmo o homem branco possa
ir saborear o vento açucarado pelas flores dos prados. (SEATTLE [Chefe
Indígena], 1987)
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Um dos motivos pelo qual iniciei o curso de Kemetic Yoga, foi para aprender a

respirar. Foi, então, por meio dos saberes Keméticos – saberes dos meus ancestrais

– que descobri que o ar é uma energia de força regeneradora. Pensar no Covid-19 e

na quantidade de pessoas que estão morrendo sem ar, me faz sentir o mesmo

através das memórias genéticas, que muito se assemelham à falta de ar que sinto

em momentos de crise de pânico. Contudo, ao aprender a respirar, simultaneamente

aprendo a controlar essas falhas respiratórias. Afinal, se todos fazemos parte de um

ciclo, explicado por Lavousier – químico francês que escreveu o primeiro princípio,

do Asili Ocidental, sobre a matéria e suas transformações chamadas de Lei da

Conservação da Matéria (figura 27) –: “na natureza nada se cria, tudo se transforma”

(BAPTISTA, 2006). Portanto, as minhas células e o meu gene, mesmo que

transformados, ainda guardam não só a minha ancestralidade comprovada pelo

teste de DNA Origens, como também a dor, a ferida e a lembrança da ausência de

ar dessa e de outras vidas.

Figura 27: Lei da conservação da matéria no filme “O Rei Leão”.

Fonte: Youtube.

Mufasa: Tudo o que você vê existe num delicado equilíbrio. Como rei, você
precisa compreender esse equilíbrio e respeitar todas as criaturas, desde a
formiga rastejante ao antílope que salta.
Simba: Mas pai, não comemos os antílopes?
Mufasa: Sim, Simba, mas me deixe explicar. Quando morremos, os nossos
corpos se tornam grama e os antílopes comem a grama. E assim estamos
todos conectados no Grande Ciclo da Vida. (O Rei Leão, 1994)
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Foram 8 meses em que meu pai, acompanhado pela minha mãe e avó, no

contraturno do trabalho, corriam comigo de hospital em hospital em busca da minha

cura, ou ao menos na tentativa de obter um diagnóstico para o que me acometia. No

entanto, a única coisa que ouviam era que iriam me perder:

O doutor Valter pegou, me chamou e perguntou: ‘Cadê a mãe dela?’; se ela
não tinha mãe. Falei: ‘Tem mãe, mas a mãe dela tá trabalhando’. Ele falou
assim: ‘Olha vó, o que eu vou falar para senhora é que a senhora pare de
andar de ônibus com essa menina’. Ele não falou em palavras, mas ele
achou que você ia morrer nos meus braços, dentro do ônibus [...] E eu
escutava durante a noite – ficava eu e um homem que estava lá com a filha
dele também, porque a mulher dele tinha que trabalhar – escutando o que
os médicos recomendavam na troca do plantão. Ele achava que todos
aqueles que iam morrer naquela noite – que estivesse ruim – era qual
procedimento: dar o remédio para acabar de matar. A gente ficava ali
escutando e eu falei: ‘Mas eu não saio daqui nem morta! Não saio mesmo,
porque é sair daqui e eles dão a injeção para terminar de matar.’ (Dona
Francisca - Vó. Relato: Doença de Gisele durante a infância. 2021)

Os médicos mesmo não acharam o que ela tinha, né. Ela foi internada mais
de uma semana e... Sofrendo, né? Sofrendo no hospital. O pessoal raspava
a cabeça dela para por um tipo de soro, né. Ela tava sendo muito judiada no
hospital, né. Foi até o ponto onde nós achamos melhor tirar ela de lá porque
o hospital não tinha recursos para mantê-la lá e não transferia ela para outro
hospital... E até nós... Quando a gente foi tirar ela, eles falaram que a gente
ia perder ela, né... Que ela ia... Nós íamos perder, não tinha outro jeito,
então... Mesmo assim a gente bateu o pé e tiramos ela de lá. Daí, depois
disso tudo e que nós falamos que ia tirar, eles falaram que iam fazer uma
carta pra levar ela para a Santa Casa, né, internar ela e não sei mais o que;
só que a gente não aceitou mais, trouxemos ela pra casa e... Daí correndo,
né. Médico particular, otorrino particular, é... Benzimento e essas coisas. E
foi... E nada da menina melhor, nada da menina melhorar. (Enio - Pai.
Relato: Doença de Gisele durante a infância. 2021)

A medicina ocidental-convencional foi a primeira a desacreditar da minha

vida, eles desconheciam o que eu tinha, pois os exames não indicavam nada e, por

mais que diversos especialistas tentassem compreender, ninguém sabia dizer o que

de fato era. O meu estado respiratório se associava a de uma bronquite ou crise

asmática aguda, porém em alguns momentos cessava e eu instantaneamente

voltava ao meu estado padrão:

Foi até quando eu cheguei um dia e peguei na mão de Deus; pedi para
Deus que ele fizesse o que ele achasse que tivesse que fazer porque a
gente já não sabia mais o que fazer. Tudo que a gente podia fazer, já tinha
feito. Daí, depois disso, graças a Deus ela foi melhorando; depois que, no
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caso, eu entreguei ela pra mão de Deus mesmo, pedi pra Deus, né. (Enio -
Pai. Relato: Doença de Gisele durante a infância. 2021)

Honestamente, eu não gosto nem de imaginar o sentir dos meus pais e da

minha avó ao se depararem, por várias vezes, comigo desfalecendo em seus

braços, mas como num passe de mágica eu voltava à vida. Os hospitais faziam o

que lhes era possível, ou seja, um tratamento paliativo, mas sem um diagnóstico,

não há tratamento para o que não se sabe o que é. Além da medicina ocidental, fui

levada para diversas igrejas, centros espíritas, terreiros de umbanda e candomblé,

erveiros e benzedeiras.

Mantenha a fé na crença se a ciência não curar
Pois se não tem remédio então remediado está
Já é um vencedor quem sabe a dor de uma derrota
Enfrentar
E a quem deus prometeu nunca faltou
Na hora certa o bom deus dará
(DIOGO NOGUEIRA. Clareou. 2016)

Tenho para mim que foi em uma dessas casas que adquiri minha cor

predileta, a cor roxa, tendo em vista que o roxo é uma das cores associadas à Orixá

Nanã, Saluba Nanã! Nanã é uma Orixá cultuada no candomblé e na umbanda, é ela

quem tem o domínio da vida e da morte, e deve ter sido à ela que o meu corpo foi

levado junto com o pedido de ajuda do meu pai: “Eu entreguei nas mãos de Deus a

vida dela” (Enio - Pai. Relato: Doença de Gisele durante a infância. 2021).

Em seguida, me levaram às casas de benzimento. Sinto que foi lá onde me

conectei com a força da mata, a força da terra, a força de Oxossi – Oke Arô, Oxossi!

Além disso, é claro, com a energia ancestral do meu bisavô. Minha avó me contou

que ele era indígena e eu o sinto, até os dias de hoje, por meio da energia sutil do

reino vegetal. Simultaneamente, alguns colegas e amigos da minha família,

sugeriram aos meus pais bater saião com leite. Saião é o nome popular da erva

medicinal e ornamental, Kalanchoe brasiliensis Cambess, é originária da África e

com distribuição tropical na Ásia e América.

A Lindalva já entrou no meio que da reta final desse desespero nosso
quando num belo dia, relatando tudo, ela: ‘Nossa Cris, o saião cura tanta
coisa que você possa imaginar. Eu tenho ele aqui, porque toda vez que eu
vou pro Rio, eu trago de lá um pézinho. Porque lá eu encontro ele melhor,
né. Então, leva aqui umas folhinhas de saião, bate com leite e dá para ela
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duas ou três vezes por dia, não custa nada e mal não faz, o saião é muito
bom.’ Aí eu vim com essas folhinhas de saião, eu bati no leite e comecei a
dar pra você; não me recordo se foi com dois ou com três dias, você foi
melhorando a respiração e eu sei que, com menos de uma semana dessa
atitude de ficar dando todo dia para você; porque eu estava dando todo dia.
Você começou a conversar, a chiadeira meio que foi sumindo e sumiu! Aí é
aquela coisa: a obra é de Deus, isso não tenho dúvida nenhuma! Mas será
que foi por essas mãos, por essa indicação que você sarou? Até hoje é uma
pergunta que não tem resposta. Coincidentemente ou não, foi depois disso.
Foi depois disso que as coisas começaram a voltar ao normal. (Cristina -
mãe. Relato: Doença de Gisele durante a infância. 2021)

A mãe da Barbara, a Lindalva, foi e comentou de um tal de saião que
ajudava muito, que era uma planta que batia com leite e tal, dava para a
pessoa sei lá quantas e quantas vezes... Daí realmente melhorou, então
aquelas né, não se sabe se foi tudo junto ou se foi só isso… (Geice - irmã.
Relato: Doença de Gisele durante a infância. 2021)

Um dia sua mãe levou você no médico e ela passou pela casa da Lindalva,
porque ela subiu a pé; a Lindalva ficou desesperada com o seu estado e
falou de um saião, para eu bater esse saião com leite e dar para você.
Ninguém sabia onde tinha esse saião, eu saí desesperada, fui para Itatiaia;
quando eu cheguei lá fui correndo na casa da Dilinha e falei com ela; Deus
é tão bom que na frente da casa dela tinha um pé desse saião. Eu vim
embora correndo e, chegando em casa, eu fiz direitinho do jeito que a
Dilinha me... Só que nesse intervalo já tinha levado em benzedeira, gente
que faz trabalho... Já tinha ido para tudo que é lugar e nada tinha resolvido.
Já tinha pedido oração pra católico, evangélico e nada fazia... Pois eu fiz o
chá, bati, ia dando para você de colherzinha e você para engolir era um
sacrifício; tinha hora que você puxava tanto a respiração que eu tinha a
impressão de que já estava acabando de ir embora. Eu naquele
desespero... Nessa época eu perdi cinco quilos de tanto correr e ficar sem
dormir! Daí eu dei o chá; dei de manhã e quando foi a tarde, antes da sua
mãe chegar, eu tornei a dar o chá. No outro dia a sua mãe foi trabalhar e eu
continuei dando o chá e você foi apresentando a melhor aos poucos. (Dona
Francisca - avó. Relato: Doença de Gisele durante a infância. 2021)

Na medicina sagrada e ancestral, intitulada pelo Asili Ocidental como popular8

promovendo de forma sutil o apagamento de saberes não ocidentais, as folhas de

saião são muito utilizadas sobre a forma de sumo para o tratamento de

traumatismos e comprometimentos pulmonares. Os xaropes feitos de suas folhas

são indicados para gripes, resfriados e problemas respiratórios. Coincidentemente

ou não, após o meu pai entregar a minha vida nas mãos de Deus, a erva chegou até

mim e “contrariando as estatísticas” (Racionais MCs. Capítulo 4, Versículo 3. 1997),

eu me curei.

8 Epistemicídio, formas de invalidar os outros saberes, reforçar a dualidade e trazer uma só verdade
(SANTOS, 2007).
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Somente agora, aos 27 anos de idade, me curando de feridas do coração e

ao trabalhar o sentimento de insegurança dentro de mim, retornei a esse momento

da minha vida. Inicialmente, cogitei contar nesta escrevivência que a medicina

convencional, o saber e a verdade científica desacreditaram de mim. Como reflexo,

talvez tenha sido nesse momento em que a insegurança foi fixada em mim.

Compreendo que eu sou a somatório de tudo o que já vivi, parei para me questionar

sobre qual o instante da minha vida e quem tinha sido responsável por me fazer

desacreditar de mim mesma e, então, eu fui transportada até esse acontecimento

relatado anteriormente – a doença supostamente irremediável. Compreendi que

essa era a ferida do Asili Ocidental, do epistemicídio, e que está diretamente

relacionado à negação dos saberes dos meus ancestrais e de mim, já que a minha

vida só foi possível a partir do poder da erva e desses mesmos saberes. A

insegurança foi o sentimento que o racismo, em sua forma sutil e estrutural, gerou

em mim; no nascimento violento com forceps, no meu adoecimento e na negação da

cura, pela incapacidade cosmológica de compreender um saber natural, do todo, de

encruzilhadas e da minha ancestralidade: “Curando o corpo em comunhão com a

alma. Coisa que médico hoje em dia não faz” (THIAGO EL NIÑO. Nova Oração.

2019).

4.3 A energia sutil de ser essencialmente natureza:

Tô no limite de tudo
Ponto final
Última gota
Me equilibro na linha do infinito
Não sei se caio ou se fico
Sou dona de um peito apertado
Atado em desejos infindos
Motor de pernas e braços
Corro devagar
Porque meu tempo é outro
(LUEDJI LUNA. Na Beira. 2017)

Eu tinha a consciência de que para lidar com todas as mudanças que os

ventos e os astros de dezembro me trouxeram, além de todas as responsabilidades

de uma vida que não nos permite dar uma pausa para que possamos cicatrizar as

feridas abertas, eu deveria estar com a mente enraizada no presente, lidando
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apenas com o hoje, conforme dizia a minha avó: “vai fazendo uma coisinha de cada

vez, quando ver já fez muito”.

Decorrente disso, fui levada a pensar no quanto a pandemia do Covid-19 nos

impôs alguns cuidados básicos e bem específicos como uma forma de nos fortalecer

e, assim, evitarmos o estágio grave da doença: comer bem e se hidratar, premissa

básica para o bom funcionamento do nosso corpo; a limpeza do corpo e da casa, o

cuidado consigo e com o entorno; o movimentar-se, mesmo em pequenos

ambientes – devido ao trabalho adaptado para o home office e o isolamento, o

movimento corporal foi reduzido significativamente. Dessa forma, precisei me atentar

muito mais em relação aos meus cuidados básicos, para evitar que os problemas

psicológicos e psiquiátricos regressassem, uma vez que eu já havia tomado Rivotril

há um tempo e o sentimento que esses medicamentos deixavam era como estar no

limbo do filme Corra!9, isto é, não sentia nada, porém a minha utilidade era

justificável. Ao mudar hábitos básicos, como alimentação, atividade corporal e aderir

a meditação, notei que o meu tempo não dava conta de cuidar do essencial para o

funcionamento pleno do meu corpo-mente-alma. Dos diversos problemas de saúde

que tive, em quase todos eles foram as terapias chamadas holísticas, que trabalham

com a energia sutil da natureza, que me trouxeram alívio: homeopatia, florais, banho

de ervas, benzimentos, chás, ayahuasca, etc. Com efeito, seja para curar alergias,

problemas psicológicos ou respiratórios, o alívio das minhas dores sempre vieram

por meio de métodos chamados de alternativos, isso quer dizer, tratamentos

considerados como “não convencionais” ou “não científicos”. Precisamente, nesses

últimos meses passei a fazer diversos escalda pés com ervas. No primeiro deles, me

lembro que quando coloquei o meu pé na água com as ervas, senti como se eu

tivesse sido conduzida para um outro espaço-tempo – tempo no qual o tempo não

corre, como se eu já tivesse estado lá antes. A partir disso, comecei a pensar no

quanto a gente vai categorizando doenças que só nos sinalizam que estamos

desconectados de nós e do nosso tempo natural de ação, por exemplo a síndrome

9 CORRA!. Direção: Jordan Peele. Produção: Couper Samuelson, Edward Hamm Jr., Jason Blum,
Raymond Mansfield, Sean McKttrick. Intérpretes: Daniel Kaluuya, Alli-son Williams, Bradley Whitford,
Catherine Keener, Betty Gabriel, Marcus Henderson. Roteiro: Jordan Peele. Los Angeles: Blumhouse
Productions, 2017. 1 DVD, (104 min.), color.
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de burnout. Basicamente, o burnout é o corpo gritando que esse modo de passar o

tempo, produzindo, correndo e sempre às pressas, não representa algo natural.

Reagimos feito maquinas
E olha que já fomos mágicos
Colhemos frutas no pé
E hoje tudo vem num plástico
(THIAGO EL NINÕ. Filhos do Sol. 2018)

Esse sentimento de ausência do tempo sempre retorna durante as atividades

orgânicas e naturais: o banho com ervas; o ato de plantar, cozinhar e o ato de me

alimentar; é como se toda a energia dos alimentos e demais elementos interagissem

com a memória celular que há em mim, resgatando a minha origem e, de forma

simultânea, a minha essência natural. Foi observando a sutileza do eu com o outro,

principalmente na alimentação, que percebi o quanto sou integrada. Por outras

palavras, em dias quentes, meu corpo-mente-alma intuitivamente pede por

alimentos mais frescos e menos cozidos. Já em dias frios, as vontades que

emergem envolvem os cozidos, assim como um suco de frutas que tem a potência

de me trazer alegria – sempre necessitados em dias que são sentidas as

melancolias. Tudo é integrado, até mesmo a paleta de cores que involuntariamente

decidi vestir, cada cor evoca um sentir. Às vezes noto que, aquilo que não sai da

minha mente, eu busco naturalmente equilibrar por intermédio do que me alimento.

Notei isso ao, curiosamente, pesquisar sobre a fitoenergia (GIMENES, 2019), magia

e espiritualidade dos alimentos que escolho. Com essa busca descobri basicamente

em quais energias – que em mim eu leio como sentires e emoções – aquele ser

(alimento, vegetal, planta) interage no mundo, e percebi que geralmente sua energia

condiz com a minha necessidade emocional no momento da escolha dos alimentos.

A Mata que com seu manto de verdes me ata
Precisamos do chão, desimpermeabilizado
Respira, resiste tudo, porque em mim é mato
Cresce o mato como um mito coletivo
Querendo alastrar-se, ganhar terreno
Em cada vida asfaltada
Em cada calçada esquecida da cor da água
Nos córregos emparedados da cidade
Pulsa uma saudade de uma paisagem mais justa
Onde todos tenham pé nu, num chão nu
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E faça esse caminho
Saudade da sombra da árvore
E do entendimento de que nós somos parte desse manto
Mato, saudade é mato, cresce em qualquer lugar
E que se proteja o que nos dá força
E nos finca firme de novo no que somos
Nós somos o quê?
Caboclo!
(CAMILA COSTA. Ponto das Caboclas. 2018)

De diversas formas, o Asili Ocidental veio me machucando e me

desconectando de minha essência natural ao longo do tempo, a principal razão é por

não me conceber como natureza, como reflexo da própria mata. Portanto, reajo às

alterações de tempo, das estações e às exposições ao não-natural, seja porque me

fere fisicamente com crises alérgicas ou porque impõe em meu corpo estímulos,

ocupações do tempo e obrigações que me distanciam daquelas atividades as quais

são essenciais para a manutenção orgânica e natural da vida (figura 28). Aos

poucos, pela desconexão, naturaliza-se e banaliza-se a terceirização do

autocuidado, do autogerir, o que é realmente essencial tornam-se tarefas adiáveis.

Figura 28: “Quando a morte salva a vida”.

Fonte: Autoral.

Assim como o rio, a terra, o ar e as matas, eu sou natureza e demando estar

o mais próxima do orgânico em minhas trocas, pois tudo o que não é natural me
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polui e me fere de diversas formas. Isso acontece diretamente em meu corpo

através das alergias, dores, doenças e desequilíbrios emocionais, sentimentais e

aspectos físicos que sinto, ou, atém mesmo de forma sutil, acontece ao

impossibilitar que os conhecimentos, e a forma de ser e estar no mundo de meus

ancestrais chegassem até a mim. Foi a partir da busca espiritual/ancestral, que pude

me compreender enquanto sociedade-cultura, enquanto natureza e integrada à ela,

inclusive de forma sentimental.

“Somos terra, somos água, somos fogo, somos vento.
Nós somos tempo, pode se acostumar, seguimos em movimento, da base
ao centro ocupando o nosso lugar.” (DANDARA MANOELA. Pretas Yabás.
2020).

Foi me compreendendo mata, ciente de que sou uma composição de

moléculas tanto quanto a água e a madeira de uma árvore, que compreendi o ciclo

da vida que Mufasa explica ao Simba, em sua totalidade, compreendi também que

nossa energia se transmuta e que sou aquilo que me permito ser a partir do que/de

quem me permito interagir. De maneira sucinta, é como extrapolar os níveis tróficos

da cadeia alimentar (figura 29) para nosso cotidiano e vivência, observando

quando/como as energias chegam até mim e como saem de mim. Para exemplificar,

a energia das frutas são absorvidas por mim por meio do sentimento de alegria, o ar

entra frio pelas minhas narinas e saí quente mostrando que alguma energia foi

trocada com o ar em meu corpo, gerando o calor, ou seja, termodinâmica.

Figura 29: Cadeia trófica: troca de energia do produtor até o consumidor final.
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Fonte: Significados.

Passei a me atentar a todas as trocas que perpassam o meu eu, os

sentimentos que estou tendo ao realizar alguma ação, se algo que interajo é natural

ou não e se me faz bem ou mal. Observar as minhas interações, me

compreendendo um ser natural, me trouxe concepções acerca da necessidade de

me manter orgânica e de o quanto que, por exemplo, a comida industrializada; as

redes sociais e a internet; os produtos e cosméticos; as bebidas industriais me

desconectam de mim, das minhas emoções reais, dos meus pensamentos genuínos

ou do meu bem-estar corpóreo. Tudo isso é muito sutil e está ligado a simples

decisão, às vezes, de parar qualquer tarefa para atender alguma necessidade

básica, como me alimentar caso eu sinta fome.

Para mim, a alimentação baseada em frutas, vegetais, legumes e grãos me

mantém mais equilibrada, com emoções genuínas – que dizem respeito a quem

unicamente eu sou –, me apresento mais atenta a mim, ao meu meio, à passagem

do tempo e ao que o meu corpo intuitivamente demanda. Compreender isso só foi

possível ao pesquisar a fitoenergia dos alimentos, das plantas e os significados

espirituais/xamânicos das coisas, animais e plantas, fora os acontecimentos que

reflexos do meu dia a dia. Por conta disso, reparei que o universo envia até mim os

animais, plantas, situações e alimentos necessários para o equilíbrio das minhas

emoções e/ou energias. Através da astrologia e do zodíaco, saberes também ditos
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como não científicos, consegui compreender a minha flutuação de emoções e sob

quais aspectos os momentos em que me sinto melhor e/ou pior são regidos. Em

virtude disso, ficou fácil lidar com os tremendos desafios que foram surgindo.

Inclusive, destaco que este TCC foi escrito quase inteiramente durante o mês de

Março, um mês de extrema importância astrológica, marcado pelo encerramento de

um ano astrológico e o consequente início de outro. Por intermédio da energia dos

Orixás, que são energias e elementos naturais, passei a compreender o

sentimento/ação/frequência que o universo espera de mim. Houve dias em que fui

com o Baco até a praia e logo entrava num quase-estado de êxtase por conta da

tamanha compreensão que eu acessava sobre a confusão que pairava pela minha

cabeça. Pude perceber que esses sentimentos embaralhados eram naturais, afinal,

o mar também estava agitado, assim como os cachorros e a velocidade de todos na

praia. Ademais, tiveram momentos de lua minguante – fase lunar que reverbera uma

energia que estimula o olhar interno e a diminuição dos fluxos –, em que diversos

cães se ausentaram, até mesmo durante a caminhada ninguém se falava, a praia

estava vazia e o mar quieto, em si. Observar a minha interação com o universo me

fez trabalhar melhor as minhas emoções, fora que pude compreender quando a

emoção é minha e quando ela é externa a mim, o que me possibilitou um

entendimento também das questões que deram início a depressão que vinha me

acometendo desde a adolescência, além da ansiedade – que está muito atrelada a

um passar de tempo futuro, que quiçá existe.

A espiritualidade tem o poder de me fazer olhar para mim, porém a sua

atuação é no campo sutil, e talvez por eu fazer esse caminhar sozinha, sem uma

casa ou centro para me nortear, senti que necessitava enraizar meus saberes

ancestrais, a fim de me manter mais centrada.

Descobri durante o contato com o Instagram de Ana Sou a Kemetic Yoga,

como uma forma de resgate dos saberes ancestrais da antiga sociedade Kemet,

violentada pelo processo de colonização promovido pelo Asili Ocidental, em que até

o seu nome foi propagado como Antigo Egito. A Kemetic Yoga é a utilização da

consciência corporal em conjunto com a respiração para a ativação da energia

natural que, em algumas posições e respirações, potencializam a nossa energia

natural e vital com o objetivo de nos orientar em torno de nossa maat, isto é, de
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nosso equilíbrio. Para além de um exercício físico, ela nos faz ativar energias e

fluxos energéticos que possibilitam estarmos mais conectados com o que nos é

natural (SOU, 2020).

Aprendendo a postura da múmia, postura de Shu, que é também a postura de

vida eterna, compreendi que a essência da vida está nos desejos do coração.

Quando natureza
Sou só vida e percepção
Sou a liberdade
Sou só vento, sol, coração
(NATIRUTS. Vento, Sol, Coração. 2009)

Ao fazer esse trabalho de conclusão de curso, percebi que a minha maior luta

para manter a essência era silenciar a mente que, desde muito nova, foi

cosmologizada a partir do pensar e do modo de existir do/no Asili Ocidental.

Correndo em rumo ao desenvolvimento/modernidade que nunca chega, o pensar, no

Asili Ocidental, tomou o lugar do sentir/experienciar. Em virtude disso, o meu corpo

interpreta isso como um constante duelo entre o que o coração emana e o que a

mente pensa, como se fossem opostos. Posteriormente, ouvindo o podcast

Mil-em-rama, produzido por Maristela Barenco, percebi que o Asili Ocidental é o trem

desgovernado rumo a uma suposta modernidade (Latour, 1994), um sistema em

colapso que, com a chegada da pandemia, se mostrou sucumbindo em ruínas.

Parafraseando e extrapolando o título do livro organizado por Zhouri et al (2005),

estamos a observar a insustentável leveza do Asili Ocidental. Dentro desse trem,

passei mais de 10 anos estudando e acreditando que para salvar a todos eu

precisava, a partir da lógica do trem, mudar a sua direção. Foram nos últimos 6

meses, na labuta com o que o Asili Ocidental chama de religião – e o que eu chamo

de cosmologia africana –, que compreendi que para eu me salvar desse trem

desgovernado bastava eu sair de dentro dele (figura 30). Para isso, seria necessário

somente assumir a natureza que sou e a minha presença nos tempos e espaços que

mantém o meu ponto de equilíbrio – isso eu chamo de viver “outros mundos

possíveis”.

Me recosmologizar é negar o modelo imposto, saltar do trem e dessa lógica

agressiva herdada desde o processo mais brutal que o nosso país vivenciou.
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Figura 30: Rescosmologizando-me e despencando para o cosmos de paraquedas coloridos.

Fonte: Ideia autoral e Arte produzida por Kaindie.

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, 2020 p.30)
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5. ADIANDO O FIM

Ditadura na rua e o frio que trinca o corpo
Onde mães fortes e generosas se criaram
O que é do zotro não é meu
Mas o que é meu tá aí pro zotro se precisar
(DJONGA. Bença. 2019)

Quando eu era criança, a minha tia Cristiane apresentou para mim e para as

minhas primas Thayane e Thayná, um livro chamado “Contos de enganar a morte”,

de Ricardo Azevedo. O livro apresentava narrativas distintas com um ponto em

comum em um personagem herói que, de maneiras criativas e divertidas, tentava

vencer a morte. Esses contos me remetem, hoje, a força dos Ibejis, Orixás que

representam as crianças, são a energia criativa e que vencem a morte brincando

(PRANDI, 2000).

Os Ibejis, os Orixás gêmeos, viviam para se divertir. Não é por
acaso que eram filhos de Oxum e Xangô. Viviam tocando uns pequenos
tambores mágicos, que ganharam de presente de sua mãe adotiva,
Iemanjá.

Nessa mesma época, a Morte colocou armadilhas em todos os
caminhos e começou a comer todos os humanos que caíam na suas
arapucas. Homens, mulheres, velhos ou crianças, ninguém escapava da
voracidade de Icu, a Morte. Icu pegava todos antes de seu tempo de morrer
haver chegado. O terror se alastrou entre os humanos.

Sacerdotes, bruxos, adivinhos, curandeiros, todos se juntaram para
pôr um fim à obsessão de Icu. Mas todos foram vencidos.

Os humanos continuavam morrendo antes do tempo. Os Ibejis,
então, armaram um plano para deter Icu. Um deles foi pela trilha perigosa
onde Icu armara sua mortal armadilha, o outro seguia o irmão escondido,
acompanhando-o à distância por dentro do mato. O Ibeji que ia pela trilha ia
tocando seu pequeno tambor tocava com tanto gosto e maestria que a
Morte ficou maravilhada, não quis que ele morresse e o avisou da
armadilha.

Icu se pôs a dançar inebriadamente, enfeitiçada pelo som do tambor
do menino.

Quando o irmão se cansou de tocar, o outro, que estava escondido
no mato, trocou de lugar com o irmão, sem que Icu nada percebesse. E
assim um irmão substituía o outro e a música jamais cessava e Icu dançava
sem fazer sequer uma pausa. Icu, ainda que estivesse muito cansada, não
conseguia parar de dançar, e o tambor continuava soando seu ritmo
irresistível. Icu já estava esgotada e pediu ao menino que parasse a música
por uns instantes, para que ela pudesse descansar, Icu implorava, queria
descansar um pouco.

Icu já não aguentava mais dançar seu tétrico bailado e os Ibejis
então lhe propuseram um pacto, a música pararia, mas a Morte teria que
jurar que retiraria todas as armadilhas, Icu não tinha escolha, rendeu-se.
Os gêmeos venceram.
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Foi assim que os Ibejis salvaram os homens e ganharam fama de
muito poderosos, porque nenhum outro orixá conseguiu ganhar aquela
peleja com a Morte. Os Ibejis são poderosos, mas o que eles gostam
mesmo é de brincar. (PRANDI, 2000 pg. 375-377)

A minha mãe Cristina e a minha tia Cristiane são as grandes referências

sobre educar brincando na minha cidade. Ouvi inúmeras vezes sobre a importância

do brincar na educação infantil, incluindo orientações sobre assunto, o que há de

mais recente e como aplicar na rotina escolar.

Por conta desta escrevivência, pedi relatos para os meus familiares, afinal

eles integram essa narrativa. No entanto, quando pedi para a minha mãe e para a

minha tia contarem sobre a infância delas e a época que elas iam à escola, eu

esperava receber um relato sobre os vastos quilômetros percorridos para chegar até

a escola. Eu já pensava em cada detalhe que envolviam os pés enlameados e as

sacolinhas amarradas nos pés para poder chegar; da fome; do frio; do racismo e dos

detalhes doídos de cada história:

Então, eu me sentia, assim... Sem ter o que comer ou sem ter o que comer
suficiente e, às vezes, nem comia à noite porque a mãe chegava muito
tarde quando chegava do serviço e agente... Ela saía cedo, a gente não via
e íamos pra escola; às vezes era só merenda que tínhamos pra comer e... A
luta na escola é o tempo de aguentar, romper. A fome que batia fundo, o frio
e a dor nos ossos que cortava a alma, isso eu lembro; nos primeiros anos
[...] Porque, você sabe, éramos tratadas como se fossemos gêmeas [...] Na
nossa sala, tinha duas gêmeas: as gêmeas pretinhas – negras que falava,
negrinhas né – e as loiras; Cristina e Cristiane e Helena e Elisa. As loirinhas
de olhos claros e as pretas né. E... O que eu lembro... Destes primeiros
anos eram marcas de dor; Era São Paulo da garoa, andávamos muito e
muito para chegar na escola. Nós andávamos, assim... No mínimo, cinco
quilômetros. E assim: muito precário, escuro, terra, lama, pó. Então... Muito
pó, muita lama; chegava a ser necessário, às vezes pra romper isso, colocar
sacolinhas no pé pra poder passar pela lama e chegar, minimamente, do
outro lado em condições de entrar na escola. Mas a dor que ficou muito
marcada, era a dor do frio; o frio era intenso. A madrugada de São Paulo
era fria de doer. (Cristiane - tia. Relato: Conte da sua época de escola.
2021)

Me recordo desse caminho aí – penoso, frio – e, no meu caso, medonho;
porque era uma estrada longa que a gente descia e passava por ela... Era
meio sombrio, no sentido que... Tinha uma chácara enorme que cortava
esse caminho dos dois lados, então tinha horas da manhã que dava um
certo medo e, para variar também, sempre no retorno desse caminho tinha
alguns moleques né que queriam sempre nos pegar; a sua tia às vezes
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tinha perna pra correr, eu não tinha pernas para correr e era medrosa,
chorava... Eles me pegavam, puxavam minhas tranças. (Cristina - mãe.
Relato: Conte da sua época de escola. 2021)

Ouvi esse relato nas inúmeras vezes em que pedi para faltar na escola

quando não havia nenhum propósito. Era dessa forma que a minha mãe fazia para

me ensinar a honrar o que ela, minha avó e minha tia viveram para que eu chegasse

até aqui.

Pra que você chegasse até aqui
Muita água já rolou
Apesar das barreiras
Muita gente teve que ser correnteza
Pra que você chegasse até aqui
Seus ancestrais foram correnteza
(THIAGO EL NIÑO. Interlúdio pt. 2. 2021)

Posteriormente, quando reouvi o relato delas, não era mais a história de dor

que elas contavam. Nessa nova versão que me enviaram, apercebi a dor e também

a forma como ela foi ressignificada em potência (RODA VIVA, 2020).

Tudo muito difícil. Então, o que eu posso dizer, é que... Eu acho que o que
deu muita força - nessa época de tanta dificuldade – é eu gostar muito de
estudar; eu gostava muito, muito, muito de estudar, mesmo; coisa, assim,
absurda. A ponto de... Eu lembro de uma época que choveu, choveu,
choveu muito mesmo e a sua vó tinha deixado uma orientação de que, se
estivesse chovendo muito forte, não era pra gente ir pra escola; porque
pensa a gente pegar essa caminhada longa com essa chuva forte; sabe
aquela chuva que nem guarda-chuva resolve? E mesmo assim eu ia;
chegava ensopada na escola e aí... Sempre uma alma boa arrumava uma
roupa e a gente trocava de roupa pra conseguir assistir a aula. (Cristina -
mãe. Relato: Conte da sua época de escola. 2021).

A professora do 3º ano, não lembro o nome da professora, mas era a
professora que gostava de nos trazer literatura, ela nos apresentou poemas,
ela plantou a sementinha para a gente gostar de ler, foi nesse ano que
tivemos a oportunidade de estudar com uma aluna, uma colega de escola
em que os pais tinham seus contatos e pudemos ir a um teatro que o pai
dela presenteou para a sala, foi muito legal. Saltimbancos! Hoje, depois de
muitos anos eu fui saber quem é Saltimbancos, depois de muitos anos
sendo, praticamente, quase professora, eu fui compreender a grandeza do
que nós vimos, isso me marcou de tal maneira que depois disso todas as
poesias:

Au, au, au, hi-hó, hi-hó
Miau, miau, miau, cocorocó
Quando a porca torce o rabo
Pode ser o diabo, e ora vejam só
Au, au, au, cocorocó
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Era uma vez (e é ainda)
Certo país (e é ainda)
Onde os animais eram tratados como bestas
São ainda, são ainda
Tinha um barão (tem ainda)
Espertalhão (tem ainda)
Nunca trabalhava, então achava a vida linda
E acha ainda, e acha ainda
(OS SALTIMBANCOS - Bicharia, 1977)

não saíram da minha mente, da minha alma mas ficou guardadinha no
fundo. Todos os meus momentos em que, depois de mais de 30 anos eu
estive em sala de aula como substituta de improviso, me tiravam da cama
para substituir um professor do nada me colocavam numa sala de aula eu
lembrava desses poemas, eu escrevia e cantava por eles, e sempre foi
muito bem acolhida, muito bem aceito por eles. Tamanha foi a importância
nas nossas vidas. (Cristiane - tia. Relato: Conte da sua época de escola.
2021)

Conforme os relatos, é perceptível que cada uma delas, ao recordar, traziam

razões que a faziam transpor todo o racismo e sofrimento vividos. A minha mãe

encontrava motivação para percorrer quilômetros a pé, pois amava a educação. Já a

minha tia, superava as dores nas costas e as humilhações através do poder da

poesia – e na poesia em sua forma: o teatro... Ah! Se essas linhas escritas fossem

como nos livros infantis, seria incrível ouvi-las falar. São detalhes, modos de se

expressar e de ouvir, que as palavras escritas não conseguem carregar (tenho para

mim, que essa limitação do sentir que essa forma construída e propagada do saber

é que nos mata). Como reflexo disso, na minha história de vida está nítido que o

amor pela educação e pela cultura foi o que compensou o sofrimento e adiou o fim.

Infelizmente, hoje, politicamente falando, a educação e a cultura estão mais

sucateadas do que outrora. O governo brasileiro congelou, por 20 anos, os

investimentos na área da educação – tal medida já está representando na ameaça

de fechamento de universidades federais (UFG, 2021), além do corte nos

investimentos destinados em prol da cultura e suas respectivas pastas.

Hoje, a dor nas costas do frio, os quilômetros na lama e a roupa molhada

secada no corpo, viraram mais 30 anos de dedicação ao atuar com a educação e

brigar com unhas e dentes para que as crianças tenham acesso à cultura. A minha

tia atuou diretamente na Diretoria de Educação da cidade de Cajamar, basicamente

na promoção e garantia de que crianças pretas tivessem representatividade dentro
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das bibliotecas das escolas. Simultaneamente, a minha mãe apresenta para as

crianças a chave de entrada desse universo, ensinando por meio do poder da

alfabetização e do letramento. A educação adiou o fim da minha mãe, enquanto a

cultura adiou o da minha tia:

Viver é partir, voltar e repartir
Partir, voltar e repartir
O Criador deixou a humanidade aqui na Terra
E foi pra algum outro lugar do cosmos
Um dia, ele se lembrou de nós e disse
Ah, eu deixei minhas criaturas lá na Terra
Preciso ver o que elas se tornaram
Mas, enquanto fazia esse movimento incrível de vir até aqui nos ver
Ele pensou
E se eles tiverem se tornado algo pior do que eu posso conceber?
O melhor seria não ter um encontro pessoal com eles
Vou fazer o seguinte, vou me transformar em uma outra criatura
Para ver as minhas criaturas
Ele se transformou num tamanduá e saiu pela campina
Em certo momento, um grupo de caçadores, munidos de bordunas e laços
Se encostaram numa paisagem, avançaram sobre ele, o prenderam
E levaram pro acampamento com a intenção óbvia de comê-lo
Duas crianças gêmeas, que observavam a cena
Evitaram que ele fosse levado para a fogueira
Ele então se revelou para os meninos
Que antes que os adultos descobrissem, acobertaram a sua fuga
Do lado de uma colina, os meninos gritaram
Avô, avô, que você achou da gente, das suas criaturas?
E Deus respondeu mais ou menos!
(EMICIDA. É Tudo Para Ontem. 2020)

5.1: “Exu é o custo do movimento”: As relações, força e potência do
entre de cada relação

Foi no âmago da força de Exu, divindade da encruzilhada, da comunicação

da ética e do mercado/das relações, que compreendi o fundamento Ubuntu. Ubuntu

é um elemento central da filosofia africana que retrata a cosmovisão do mundo

negro-africano. Esse fundamento concebe o mundo como uma teia de relações

entre o divino (Oludumaré/Nzambi/Deus, Ancestrais/Orixás), a comunidade (mundo

dos seres humanos) e a natureza (composta de seres animados e inanimados): “Eu

só existo porque nós existimos” (NASCIMENTO, 2014).

Um dia antes do prazo que combinei para entregar este trabalho, eu estava

prestes a surtar e a sucumbir à pressão imposta pelo Asili Ocidental. Então, falei
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com um amigo muito querido, o Lucas10 – ele me traz a energia da mata, do meu

bisavô e, sabiamente, ao me apaziguar, ele definiu exatamente como sinto o Ubuntu:

Não precisa me agradecer[...] eu acho que é a ordem natural da vida, um
dia eu vou estar mais fraco, um dia você vai estar mais fraca, outro dia um
irmão vai estar mais fraco, e a gente vai se ajudando, eu gosto de falar que
nós somos um ecossistema, sabe? para uma Jiboia dar certo ela depende
de um outro galho de uma árvore para ela se enrolar, uma orquídea florir ela
não pode ter muito sol então ela depende da copa de uma árvore maior,
então acho que é a mesma coisa a gente, a gente tem que ser um
ecossistema, sabe? (Lucas, em conversa trocada por áudio em Maio de
2021)

O mundo é como uma teia, se dá pela composição de variáveis e a sua
definição só existe no conjunto de “Pedra, planta, bicho, gente… coisas”
(FERNANDEZ, 2018). Segundo o dicionário Michelis Online, o mundo é:

1) A totalidade do espaço com a matéria que o contém; o Universo inteiro
como um sistema ordenado; a totalidade das coisas criadas. 2) O conjunto de
espaço, corpos e seres que a vista humana pode abranger. 3) Conjunto dos
astros a que o Sol serve de centro. 4) O planeta em que vivem os seres
humanos; a parte do Universo habitada pelos homens; o planeta Terra:
Deram a volta ao mundo em 80 dias. Vivemos em um mundo cheio de
guerras. 5) Qualquer corpo celeste, especialmente um planeta no qual se
imagine haver condições ideais para o surgimento e a manutenção de vida
biológica igual ou semelhante à que conhecemos: Acredita na existência de
outros mundos para além dos confins do sistema solar.

Compreender a multiplicidade e infinita composição do(s) mundo(s) me fez

olhar para mim como elemento composto também. Primeiramente, emocional e

social, sendo o meu eu, um resultado de todas as experiências, vivências, saberes e

energias trocadas: “Piva, nessas ruas eu me sinto rei. Eu vivi, eu caí, eu me

consertei. Sou resultado das pessoas que eu amei” (BACO EXU DO BLUES. BB

King. 2018)

Incorporar essa questão foi essencial para o reconhecimento da minha

subjetividade no mundo. Compreender quem sou a partir das trocas, do mercado e

das encruzilhadas da vida, me fez valorizar os caminhos tortuosos pelos quais

passei e honrar as relações que estabelecerei de agora – consciente – em diante.

Prometi a mim mesma que só gastaria energia em uma atividade, demanda ou

pessoa se me devolvessem algum benefício que justificasse o meu desgaste. Sendo

10 Lucas Monteiro: Companheiro de jornadas, amigo, artista, bruxo e tarólogo.
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assim, comecei a me afastar dos jornais e redes sociais, de amizades e grupos, de

eventos virtuais e hábitos que me tiravam da vivência do aqui e do agora e passei a

valorizar e oferecer afeto em todas as minhas trocas. Foi observando essa troca

energética sutil entre eu e qualquer externalidade, para além de mim, que entendi

que ter flores em casa é como se todo dia fizesse sol, que o chá aquieta mas

também pode esquentar e que se eu ingiro industrializados me distancio de mim.

Conjuntamente, foi observando as minhas trocas energéticas que reparei que,

quando saio de casa para passear com o Baco, sem me alimentar, fico mais

suscetível a energias negativas e, consequentemente, mais reativa – deve ser por

isso que uma sociedade com altos índices de desigualdade tem maior índice de

violência. Observando os meus afetos e as minhas relações com o entorno,

compreendi também a aplicação da física quântica e a lei da atração. Quando

damos afeto à vida, a vida nos devolve afeto, quando damos pressa à vida, a vida

nos devolve mais pressa.

Há discursos ambientais no Asili Ocidental que dizem que precisaríamos de

três planetas para darmos conta da demanda por recursos naturais em virtude do

modelo de consumo estabelecido por esta sociedade (CICLO VIVO, 2016). Há

linhas de pensamento, como as abordagens preservacionistas, que defendem

estratégias de isolamento da natureza (DIEGUES, 2008), isto é, a natureza só

poderia ser preservada sem a presença do homem. Contudo, quando me deparo

com tais discursos e a forma pela qual são disseminados, penso que “está tudo

errado!”. Se o nosso país tivesse sido cosmologicamente construído por indígenas e

africanos, já teríamos construído outro planeta Terra, pois com toda certeza

colonizar não faz parte de nenhum dos modos de existência que citei nesse

exemplo. É justamente por isso que a racionalidade do ocidente não permite

compreender outras formas de se relacionar sem ser a colonialista. Percebi isso ao

ler “Outras Naturezas e Outras Culturas”, de Phillipe Descola (2016).

Ao conceber essa leitura fui tomada por um grande desconforto, já que para

ele explicar que os Achuar compreendem os animais como seres que têm seu direito

à vida, foi preciso burocratizar tal relação. Ao lê-lo, o primeiro movimento que fiz foi

apontar grosseiramente a todos os colegas do Grupo de Estudos de Relações

Ambientais (GERA-UFF), o quão racista era aquela escrita e o quão diferente era a
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configuração do meu modo de existência ao comparar com o que o Descola

propunha (Figura 31).

Figura 31: Eu e os Achuar x Descola - Produção autoral.

Fonte: Aplicativo Canva.

Essa maneira de tratar plantas e animais como pessoas ou sujeitos ao invés

de objetos não é uma exclusividade dos índios da América. É o que mostra

uma outra historieta, dessa vez contada por um missionário, o padre Kemlin,

que viveu junto aos reungao, nos planaltos do Vietnã central. O caso

relatado por ele aconteceu no início do século XX e diz respeito a uma

mulher reungao chamada Oih. Imaginem uma casa tradicional, com teto de

palha e uma sacada debruçada sobre a floresta ao redor. Certa noite, na

entrada da sua casa, ela batia arroz no pilão quando um tigre começou a se

debater ali por perto, engasgado com um resto de osso preso na garganta.

Num dos pulos prodigiosos que o tigre dava para tentar se livrar do osso

entalado, ele acabou alcançando a entrada da casa. É claro que,

apavorada, a mulher que batia o arroz largou o pilão, que caiu bem na

cabeça do tigre. Com o sobressalto, ele se livrou do osso que o

estrangulava. Foi-se embora todo contente, conta-nos o missionário. Na

noite seguinte, a mulher reviu o tigre em sonho, que disse a ela: “Nós

teremos uma amizade de pai para filha”. A mulher respondeu: “Eu não
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ousaria! Quem seria assim tão audacioso a ponto de propor tal coisa,

senhor tigre?”. “Muito pelo contrário”, respondeu o tigre, “sou eu que tenho

receio de receber um não de sua parte,”. Os dois rivalizaram em cortesias.

No dia seguinte, quando estava na floresta, a mulher encontrou novamente

o tigre em carne e osso, carregando um javali nas costas. Na mesma hora

em que a viu, ele largou a presa, dividiu-a em dois, lançou-lhe uma metade

e seguiu seu caminho, levando a outra metade [...] O missionário nos diz

que o pacto travado entre Oih e o tigre é um tipo de contrato bem específico

- krao con ba na língua reungao -, uma das muitas formas de aliança que os

reungao podem estabelecer com humanos ou com não humanos.

É como se fechássemos um contrato de locação ou de venda com o

nosso gato ou nosso cachorro. Esses contratos comportam obrigações para

ambas as partes. Em outras palavras, temos aqui mais um exemplo de

pessoas que acham absolutamente normal travar com animais certas

relações que, para nós, são reservadas apenas aos humanos. (Descola,

2016)

Constatei que quando se fala em criar outros mundos possíveis, na verdade

estamos falando de romper com a autoridade científica imposta goela abaixo pelo

Asili Ocidental de forma a validar a existência de outros mundos possíveis, ou

melhor, reais. Para mim, não é que não há outros modos de estar no mundo, a

questão é se permitir romper com todo o casco ocidental que habita em mim e me

portar no mundo de outra forma possível, ou seja, sem disseminar, repetir as dores,

traumas, lamentações e limitações impostas pelo ocidente. Lembrei de um vídeo

que vi há muitos anos atrás e nunca mais o encontrei novamente (inclusive, falo isso

para justificar a não referência), que dizia que os ciclos se repetem e o que tem que

mudar é a nossa atitude perante a situação que se repete. A partir disso, penso que

o Brasil precisa mudar o mindset de colonizador, temos de parar de repetir padrões

onde tiramos a liberdade do outro ser o que se é, uma mentalidade na qual

naturaliza-se as alternativas infernais (STENGERS, 2015) ao invés de se pensar e

criar soluções realmente diversas e coletivas, uma mentalidade que promove

hierarquia entre saberes, onde algumas formas de saber-fazer possuem mais valor

em detrimento de tantas diversas formas de saberes, uma mentalidade que ainda

segue ideias não nossas, do Brasil, clima, biodiversidade que são inegavelmente
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próprios da nossa gente. O mindset de colonizador segue ansiando por

metodologias, modelos, formas de desenvolver-se e tecnologias que mal beneficiam

a manutenção da nossa pluralidade. Penso que muito do nosso potencial está

naquele padrão mental/comportamental/espiritual da criança interior, resgatando a

alegria, a inocência e o afeto – quando eu lembro do Brasil com meus olhos de

criança, me remeto à copa do mundo de 2002: festa na rua, todo mundo feliz, gritos

de gol coletivo, ruas pintadas e todos torcendo e comemorando juntos de verde e

amarelo. “O Brasil que eu quero é o Brasil coqueiro. Praia, ganja e a família bem,

sonho de vagabundo” (DJONGA. Deus e o Diabo na Terra do Sol. 2019)

Falar de relação ambiental para mim é falar de tudo. Da mesma forma, cada

ato nosso é um ato político e, mais do que nunca, respirar no Brasil não é somente

um ato político, como também de resistência.

Compreender as feridas abertas em minhas relações é enxergar todos os

pontos que preciso tratar, os pontos em que o outro me afeta e talvez o ponto central

para uma verdadeira discussão de uma pauta antirracista. Se queremos realmente

ser antirracistas, significa que terei espaço para falar de minhas cicatrizes mesmo

que elas causem incômodo no ocidente, para que então eu possa reivindicar cada

energia/sentimento/ação e que o ocidente se responsabilize por isso e também por

seu incômodo.
O mundo branco nunca havia sentido algo como o blues
Um negro, um violão e um canivete
Nasce na luta pela vida, nasce forte, nasce pungente
Pela real necessidade de existir
O que é ser um Bluesman?
É ser o inverso do que os outros pensam
É ser contra a corrente
Ser a própria força, a sua própria raiz
É saber que nunca fomos uma reprodução automática
Da imagem submissa que foi criada por eles
Foda-se a imagem que vocês criaram
Não sou legível, não sou entendível
Sou meu próprio Deus, meu próprio santo
Meu próprio poeta
Me olhe como uma tela preta, de um único pintor
Só eu posso fazer minha arte
Só eu posso me descrever
Vocês não têm esse direito
Não sou obrigado a ser o que vocês esperam
Somos muito mais
(BACO EXU DO BLUES. BB King. 2018)



84

Passando por questões pessoais, compreendi também a importância de

estabelecer relações sinceras e responsáveis, pois cada um deve se responsabilizar

pelo seu sentimento, pelo seu problema e pelo seu desgosto sem jogar a sua

frustração sobre as escolhas do outro. Isso é demasiadamente complicado, porque

exige muita sinceridade para consigo e para o outro e, para mim, ela pode ser muito

bem ilustrada no problema global de resíduos sólidos. A Política Nacional de

Resíduos Sólidos já delegou a cada produtor de eletrônicos a responsabilidade pelo

seu resíduo gerado, porém “[...]na moral, na prática a teoria é outra” (DJONGA.

Deus e o Diabo na Terra do Sol. 2019), o comum nesses casos é deixar para o

ambiente lidar com tal externalidade de um sistema que só tem lógica para nós,

humanos. Para além do ambiente, para mim é nítido que o Asili Ocidental brinca de

viver, enquanto nós, pretos, lidamos com as suas externalidades – somos nós quem

estamos reciclando, cuidando e limpando de uma forma grotesca. O Asili Ocidental

colocou os pretos como decompositores nesse grande ecossistema.

Quando compreendi que sou a força e a potência que pode equilibrar ou

desequilibrar um sistema, comecei a estar mais consciente de como as minhas

ações irão reverberar por onde passo. Por isso, comecei a equilibrar e a direcionar

as minhas demandas, o meu tempo e o meu gasto energético. Simultaneamente,

também compreendi que tudo que interage comigo tem potencial para me equilibrar

e/ou desequilibrar e que cabe a mim, por meio da respiração; alimentação;

meditação; espiritualidade e religião me manter em um estado de equilíbrio.

Quando falo de Exu, do mercado, no caso, desse espaço que rege o entre,

entre eu e o além de mim, não consigo encontrar em que ponto essa relação não se

enquadraria em um conceito amplamente ambiental, pois tanto na compreensão de

nós como seres ecossistêmicos, quanto nós como sociedade ou nós enquanto

partes de um sistema vivo, Gaia. Toda e qualquer ação nossa reverbera para além,

seja pela interação com o ar, água, terra, fogo, alimentos, outros seres, espaço físico

e microorganismos que nos compõem.

No observar da energia sutil e do sentir, notei que há ações cotidianas que

me conectam diretamente com a minha ancestralidade, elas estão no ato de

cozinhar e gerir os alimentos, no lavar louças e roupas, no banhar e no plantar.

Como um estalo na minha cabeça, compreendi que esses mesmos atos eram
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realizados por eles, os meus ancestrais, como o nutrir-se e o cuidar-se utilizando os

mesmos elementos/forças/energias que utilizo hoje: água, ar, sol, o fogo e a terra.

Ailton Krenak traz a dança como uma forma de suspender o céu e, eu na

minha relação corpo-ambiente, compreendi espiritualmente, emocionalmente e

corporalmente por intermédio da dança, a importância de bailar para suspender o

peso do céu, além de toda a conexão que a dança traz com a sabedoria ancestral e

com o poder de curar e de transmutar energias: “Tudo que bate é tambor, todo

tambor vem de lá. Se o coração é o senhor, tudo é África” (EMICIDA. Principia.

2019).

A dança é como ginástica
Ela tem a cintura elástica
Ancestralidade em prática
Eu confesso que é nossa tática
Afinal de contas, multiplica
Essa multidão, matemática
Sente o batidão, tenho gratidão
Bênção nossa mãe Dona África
Tirando onda sem praia
É nossa maracutaia
Eles vão achar que é gandaia
E eu vou dizer que é legítimo
(RINCON SAPIÊNCIA. Meu Ritmo. 2019)

Não dá para falar de dança sem pensar no axé e no carnaval. O carnaval,

para mim, é a forma com que o nosso povo tem para, anualmente, curar tantas

dores que estão nas entranhas de nossas terras, é como diz o Krenak (2019): “uma

forma de suspender o céu”. Neste ano (2021), não tivemos essa grande festa

nacional, que é de tamanha carga espiritual, já que após a comemoração do

carnaval, entramos no período da quaresma – período de júbilo. Eu amo carnaval.

Lembro-me, com saudosismo, que o último samba enredo ganhador foi o da escola

de samba da Viradouro, escola de samba daqui de Niterói. Coincidentemente, o

samba enredo trazia Oxum e as lavadeiras:

Ó, mãe! Ensaboa, mãe!
Ensaboa, pra depois quarar
Ó, mãe! Ensaboa, mãe!
Ensaboa, pra depois quarar
Ora yê yê ô oxum! Seu dourado tem axé
Faz o seu quilombo no Abaeté
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Quem lava a alma dessa gente veste ouro
É Viradouro! É Viradouro!
Ora yê yê ô oxum! Seu dourado tem axé
Faz o seu quilombo no Abaeté
Quem lava a alma dessa gente veste ouro
É Viradouro! É Viradouro!
Levanta, preta, que o Sol tá na janela
Leva a gamela pro xaréu do pescador
A alforria se conquista com o ganho
E o balaio é do tamanho do suor do seu amor
Mainha, esses velhos areais
Onde nossas ancestrais acordavam as manhãs
Pra luta sentem cheiro de angelim
E a doçura do quindim
Da bica de Itapuã
Camará ganhou a cidade
O erê herdou liberdade
Canto das Marias, baixa do dendê
Chama a freguesia pro batuquejê
Camará ganhou a cidade
O erê herdou liberdade
Canto das Marias, baixa do dendê
Chama a freguesia pro batuquejê
São elas, dos anjos e das marés
Crioulas do balangandã, ô iaiá
Ciranda de roda, na beira do mar
Ganhadeira que benze, vai pro terreiro sambar
Nas escadas da fé
É a voz da mulher!
Xangô ilumina a caminhada
A falange está formada
Um coral cheio de amor
Kaô, o axé vem da Bahia
Nessa negra cantoria
Que Maria ensinou
Ó, mãe! Ensaboa, mãe!
Ensaboa, pra depois quarar
Ó, mãe! Ensaboa, mãe!
Ensaboa, pra depois quarar
Ora yê yê ô oxum! Seu dourado tem axé
Faz o seu quilombo no Abaeté
Quem lava a alma dessa gente veste ouro
É Viradouro! É Viradouro!
Ora yê yê ô oxum! Seu dourado tem axé
Faz o seu quilombo no Abaeté
Quem lava a alma dessa gente veste ouro
É Viradouro! É Viradouro!
Levanta, preta, que o Sol tá na janela
Leva a gamela pro xaréu do pescador
A alforria se conquista com o ganho
E o balaio é do tamanho do suor do seu amor
Mainha, esses velhos areais
Onde nossas ancestrais acordavam as manhãs
Pra luta sentem cheiro de angelim
E a doçura do quindim
Da bica de Itapuã
Camará ganhou a cidade
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O erê herdou liberdade
Canto das Marias, baixa do dendê
Chama a freguesia pro batuquejê
Camará ganhou a cidade
O erê herdou liberdade
Canto das Marias, baixa do dendê
Chama a freguesia pro batuquejê
São elas, dos anjos e das marés
Crioulas do balangandã, ô iaiá
Ciranda de roda, na beira do mar
Ganhadeira que benze, vai pro terreiro sambar
Nas escadas da fé
É a voz da mulher!
Xangô ilumina a caminhada
A falange está formada
Um coral cheio de amor
Kaô, o axé vem da Bahia
Nessa negra cantoria
Que Maria ensinou
Ó, mãe! Ensaboa, mãe!
Ensaboa, pra depois quarar
Ó, mãe! Ensaboa, mãe!
Ensaboa, pra depois quarar
Ora yê yê ô oxum! Seu dourado tem axé
Faz o seu quilombo no Abaeté
Quem lava a alma dessa gente veste ouro
É Viradouro! É Viradouro!
Ora yê yê ô oxum! Seu dourado tem axé
Faz o seu quilombo no Abaeté
Quem lava a alma dessa gente veste ouro
É Viradouro! É Viradouro!
(G.R.E.S. UNIDOS DO VIRADOURO. Samba Enredo - Viradouro de Alma
Lavada. 2020)

Seja através do vírus, do processo de cura no interior da dança, do batuque

do samba ou da leitura astrológica do céu no último ano, me parece que o universo

quer mandar uma grande mensagem sobre a importância do cuidar, do limpar, da

energia e relembrar a força de ação da água, do fertilizar, de Oxum e do feminino.

5.2. Ogum: A Força Da Ação. “Aja Localmente E Pense Globalmente”

Enquanto eu observo a academia debater sobre teorias, concepções e

definições acerca de uma ideia de mundo prestes a sucumbir, noto que, apesar de

enxergar no Asili Ocidental a ação responsiva dos problemas serem derivados dos

espaços de pesquisa e produção de conhecimento, na vida real, as ações realmente
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capazes de adiar o fim do mundo vem dos próprios territórios que estão vivenciando

o fim, tanto no desastre de Brumadinho quanto nos incêndios florestais, na falta de

energia no Acre e nas desigualdades que assolam as periferias. São as próprias

mãos voluntárias, geralmente periféricas, femininas e pretas, que não soltam a mão

de ninguém e possibilitam mais uma extensão de vida.

Ogum é isso, é a força de ação, a força propulsora que abre caminhos. O Asili

Ocidental reverencia muito as histórias de heróis únicos. Com isso, interpretei no

âmago da minha própria cosmologia que, se esperamos algo do outro, então que a

gente ofereça também ao mundo a energia que estamos esperando. Sendo assim,

se esperamos uma solução para a desigualdade, para o Covid-19, para as questões

ambientais e para as crises que assolam nosso país, precisamos oferecer em troca

ações que equilibrem (figura 32), ao menos em nós e no nosso entorno, tais

desequilíbrios.
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Figura 32: Oração de São Francisco: Padroeiro dos Animais e do Meio Ambiente.

Fonte: Foto por Lucas Monteiro.

Ficar parada, apenas compartilhando nas redes que os políticos são

corruptos não contribui em nada para a melhoria do caos intra e externo. Por meio

disso, entendi que a minha missão diária é levar amor, conforto e equilíbrio a quem

passar pelo meu caminho. Então, nos dias em que eu não posso ofertar o bem, que

eu saiba ao menos me distanciar. Foi assim que passei a olhar para as
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necessidades das pessoas de maior vulnerabilidade que estão ao meu redor e me

dispor a ser equilíbrio:

Por onde passei, deixei rastros de amor
Por onde passei deixei rastros de amor
Por onde passei, esquinas e vielas
Por onde passei
Caminhos tenebrosos eu sei
Sim, eu sei
O antídoto pra me curar
(DRIK BARBOSA. Espelho. 2018)

A minha avó, em conjunto com as condições socioeconômicas da minha

família, sempre me fizeram ter senso de obrigação para com o coletivo. Enquanto eu

tinha comida, teto, tênis, roupas em casa, e etc., eu sabia que haviam tias-avós e

primos meus se alimentando de comidas recolhidas do lixão. Aprendi desde a

infância que se tenho o suficiente para mim, é da minha alçada honrar o que tenho e

olhar com empatia aos que não tem. Mais do que isso, propor meios que possam

reduzir essa desigualdade.

Fico pensando, uma cama pra quatro
Ditadura na rua e o frio que trinca o corpo
Onde mães fortes e generosas se criaram
O que é dos outro não é meu
Mas o que é meu tá aí pros outro
Se precisar
(DJONGA. Bença. 2019)

É basicamente o que eu chamo de lógico, que o Asili Ocidental chama de

solidariedade e mobilização social. Para mim, tal ação nada mais é do que o amor

ao próximo, como a vida que persiste nas ruínas do antropoceno (TSING, 2019). Do

meu trabalho eu acompanho a ação de diversas mulheres pretas que estão na linha

de frente viabilizando doações de alimentos, roupas, materiais escolares, além de

estarem fazendo o que é papel do estado ao oferecer soluções criativas à crise

econômica que assola o país, a fim de conseguir doações de alimentos para famílias

que perderam sua renda e forma de subsistência, Ana Leila oferece curso de

capacitação em tranças e manicure e pedicure em sua casa, mata a fome e gera

renda ao mesmo tempo. Vejo também práticas de economia solidária que
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apresentam-se essenciais para o equilíbrio ecossistêmico (ecológico, econômico,

social) como a reciclagem de resíduos, o artesanato, a mobilização coletiva

(COLETIVA DE IMPRENSA PAINEL UNIFICADOR COVID NAS FAVELAS, 2021),

ações que adiam diariamente alguns finais de mundos nas favelas, essas ações

ocorrem, resistem mesmo acometidas por diversas políticas de morte construídas

nesta maquinaria. “Se cada um é um universo quem salva uma vida salva um

mundo inteiro” (Oto Patamá, Djonga. 2020)

Durante a Coletiva de Imprensa: “Um Ano de Derrotas! Qual a solução?” do

Painel Unificador Covid-19 Nas Favelas (2021) – iniciativa colaborativa de produção

de dados sobre o alcance da Covid-19 nas favelas –, vi acadêmicos, pesquisadores

e instituições questionarem à essas mulheres, que já estão fazendo de tudo para

salvar o mundo que tende a desmoronar ao seu redor, como eles (pesquisadores)

poderiam ajudar. Sinto que esses questionamentos, que vêm desses locais de

privilégio, soam como uma cena em que geralmente homens chegam no meio de

suas casas completamente bagunçadas, – podendo eles próprios começarem a

arrumação pelas bagunças que lhes pertencem – e questionam as suas

companheiras sobre o que tem para eles fazerem. Se essas mulheres que estão ali

distribuindo alimentos; buscando cessar com a fome; amparar famílias e pessoas

em vulnerabilidade; visando compartilhar saberes tradicionais e socioambientais do

território; querendo garantir a memória local ainda tiver que parar e pensar sobre

onde direcionar cada um desses ditos donos da razão-científica, então qual é, afinal

de contas, o papel que eles assumiriam nessa organização de sociedade? Creio que

se cada um começar se responsabilizando pelos seus próprios desalinhos já

teríamos algo, não? E quando digo isso, falo em reconhecer seu local no mundo

onde você exerce a sua força de ação.

Para mim, a universidade pública seguir com as suas aulas normalmente,

sem questionar a sua obrigação moral de atuação para com a sociedade brasileira,

foi uma ação da qual me afastei durante o semestre inteiro, pois me fez demandar

energia em coisas que, para o momento, não há urgência alguma. Como exemplo,

em meio a um cenário em que as pessoas estão morrendo de fome, estou

submetida há dias à redigir diversas folhas ao invés de estar nas ruas viabilizando

https://bit.ly/3eu8n14
https://bit.ly/3eu8n14
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ações de ajuda. No entanto, na busca pela atribuição de significados, foi assumindo

meu poder de ação dentro desse espaço formal de construção de conhecimento que

este escrito emergiu, como um grito de luto, luta e alívio. Eu, reconhecendo que,

enquanto preta, é a minha obrigação usar esse espaço para elucidar a minha voz e

meu modo de (re)existência transatlântica de uma África em diáspora, que resiste e

sobrevive à uma pandemia mesmo com tantas necropolíticas em curso visando

ceifar corpos como o meu.

Mais adiante, levando o Baco para passear, conheci o Neto. Ele mora numa

rua super arborizada que, inclusive, é uma das minhas preferidas para caminhar, em

razão das tantas árvores, dos pássaros e das borboletas sempre presentes. Tem

Oxossi, Okê Arô, Oxossi! Tem Logun Edé, Logun ô akofá! Com isso, em uma de

nossas conversas, ele comentou sobre o responsável por ter plantado todas aquelas

árvores e que, após isso, a prefeitura foi lá e cortou uma delas – o pé de limão.

Realmente, eu cheguei a pegar dois limõezinhos deliciosos e depois a árvore foi

brutalmente cortada. E a justificativa? Bom, em resposta, a prefeitura informou que

os caminhões não conseguiam passar, além de supostamente “atrapalhar” nas

fiações da rua. Cheguei a perguntar ao Neto se mexer na terra era um hobby, e ele

me respondeu sorrindo: “hobby não, é o meu trabalho. Hobby é ir trabalhar lá para a

patroa”. Em consequência disso, refleti e compreendi a quantidade de Neto que

somos, aquele “povo agarrado à terra" que Krenak diz.

São nessas ações despretensiosas da quebrada, de gerar, multiplicar,

compartilhar e possibilitar a vida que a gente reside e resiste. Enquanto o Asili

Ocidental nos enquadra como não-modernos e selvagens dentro do trem

desgovernado deles, rumo ao desenvolvimento e à modernidade, são as pessoas

como Neto, são os quintais de Donas Franciscas, e a ação de pessoas como eu que

garantem a continuidade da vida, na simples ação de ser resistência.

Trás a força pra mim Ogunhê
Me deixa ser o bem Ogunhê
Dai-me coragem, me ajude a crescer
Que essa luz ilumine você
Somos pura filantropia
Ferro, guerra, tecnologia
Folclore, fauna e magia
Atabaque e energia
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Vem pra ver que o mal não tem força!
Contra nós ninguém será
Contra nós ninguém será
Vem pra ver que o mal não tem força!
Quem falou foi meu babalorixá
Quem falou foi meu babalorixá
Nos caminhos por onde passei
Nas batalhas em que enfrentei
Contei com Oxalá e Ogunhê
Natureza é casa de Ogunhê
Camburão quer calar África
Mas o bem sempre volta a reinar
Pode até tentar olá
Mas nunca conseguirá
Vem pra ver que o mal não tem força!
Contra nós ninguém será
Contra nós ninguém será
Vem pra ver que o mal não tem força!
Quem falou foi meu babalorixá
Quem falou foi meu babalorixá
Trás a força pra mim Ogunhê
Me deixa ser o bem Ogunhê
Dai-me coragem, me ajude a crescer
Que essa luz ilumine você
Somos pura filantropia
Ferro, guerra, tecnologia
Folclore, fauna e magia
Atabaque e energia
Vem pra ver que o mal não tem força!
Vem pra ver que o mal não tem força!
Vem pra ver que o mal não tem força!
Vem pra ver que o mal não tem força!
(BIG UP. Ogum. 2017)

A força de Ogum é encontrada na potência de fazer o que tem que ser feito.

Basicamente, é viver resistindo às limitações do mundo impostas e tal resistência se

dá justamente na escolha consciente de ação enquadrada em cada relação. À vista

disso, assumir a importância de viver a vida no hoje, pois o amanhã é incerto,

escolher reagir com afeto às relações e os sentimentos que surgem, oferecer apoio

e afeto a quem menos tem, arregaçar as mangas e ajudar, da forma que pode,

alguém. Já houve dias em que a minha maior potência de ação foi lavar uma louça,

no outro dia foi fazer a compra de itens pós-parto para uma amiga que vende bala

aqui perto ou fazer um pudim para o porteiro que estava triste. Já em outros dias, foi

assumir que naquele dia em específico eu só precisava me retirar, sem falar com

ninguém. De qualquer forma, foi na substância da força de Ogum que compreendi
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que é o primeiro passo, ou seja, o mover-se, que abre os caminhos. Ficar sentada

aguardando cair do céu um caminho ladrilhado é pedir um pouco demais.

5.3 Amor É Oxum: A Água Que Limpa, Que Molha A Terra Que Germina
A Semente. O Amor, A Força Geradora De Vida, O Útero.

Então, será tudo em vão? Banal? Sem razão?
Seria, sim seria, se não fosse o amor
O amor cuida com carinho
Respira o outro, cria o elo
O vínculo de todas as cores
Dizem que o amor é amarelo
É certo na incerteza
Socorro no meio da correnteza
Tão simples como um grão de areia
Confunde os poderosos a cada momento
Amor é decisão, atitude
Muito mais que sentimento
Alento, fogueira, amanhecer
O amor perdoa o imperdoável
Resgata a dignidade do ser
É espiritual
Tão carnal quanto angelical
Não tá no dogma ou preso numa religião
É tão antigo quanto a eternidade
Amor é espiritualidade
(EMICIDA. Princípia. 2019)

A água é essencial para os processos fisiológicos de digestão, absorção e

excreção. Além disso, atua como transporte de nutrientes e demais substâncias

corpóreas e tem extrema importância na estrutura e função do sistema circulatório

(OLIVEIRA, 2016). Para o pleno funcionamento do organismo, após o oxigênio, a

água é o segundo elemento fundamental para a garantia e manutenção da vida.

Ao me dispor a passar pelos meus lutos de forma mais afetuosa comigo

mesma, cruzei pela minha espiritualidade por meio do culto dos orixás e a toda a

riqueza da cosmologia iorubá. Essa foi a forma que eu me reconectei à minha

ancestralidade. Lendo “Porque Amamos?” de Renato Nogueira, compreendi que

para que eu curasse as minhas dores e fosse amada, a primeira coisa que eu

precisava fazer era me amar. Oxum é a divindade que representa o amor e também
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a água, ou melhor, Adriano Magliavacca11 – amigo que ganhei de Exu no decorrer

desta escrevivência, me contou que Oxum é a força de todo o líquido que fertiliza, a

água em sua representação universal, e é a sua força e energia geradora que

sentimos no contato com a água: “Com certeza, você já se banhou na queda de uma

cachoeira, sentindo a sensação da sua alma sendo purificada por inteira.” (PLANTA

E RAIZ. Com certeza. 2002)

BRUNI (1993) compreende que, através dos estudos da dimensão simbólica

da água, a água tem três aspectos importantes: a água como fonte de vida, sendo

origem e veículo de toda a vida; a água como meio de purificação, já que diversos

ritos utilizam a água como instrumento de purificação e a água como centro de

regeneração. Até a Ciência a reconhece como solvente universal, pois ela dissolve

todas as substâncias polares. A água tem sua agência (VIANNA, 2018), sua energia,

força e potência de ação (figura 33):

Água que nasce na fonte
Serena do mundo
E que abre um profundo grotão
Água que faz inocente
Riacho e desagua
Na corrente do Ribeirão
Águas escuras dos rios
Que levam a fertilidade ao sertão
Águas que banham aldeias
E matam a sede da população
Águas que caem das pedras
No véu das cascatas
Ronco de trovão
E depois dormem tranquilas
No leito dos lagos
No leito dos lagos
Água dos igarapés
Onde Iara mãe d'água
É misteriosa canção
Água que o sol evapora
Pro céu vai embora
Virar nuvens de algodão
Gotas de água da chuva
Alegre arco-iris
Sobre a plantação
Gotas de água da chuva
Tão triste são lágrimas

11Adriano Moraes Migliavacca, amigo que encontrei nas encruzilhadas, é tradutor e doutor em letras
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, dotado de grande interesse pela tradução literária,
literatura moderna de língua inglesa, literatura africana e poesia.
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Na inundação
Águas que movem moinhos
São as mesmas águas
Que encharcam o chão
E sempre voltam humildes
Pro fundo da terra
Pro fundo da terra
Terra! Planeta água
Terra! Planeta água
Terra! Planeta água
Água que nasce na fonte
Serena do mundo
E que abre um profundo grotão
Água que faz inocente
Riacho e desagua
Na corrente do Ribeirão
Águas escuras dos rios
Que levam a fertilidade ao sertão
Águas que banham aldeias
E matam a sede da população
Águas que movem moinhos
São as mesmas águas
Que encharcam o chão
E sempre voltam humildes
Pro fundo da terra
Pro fundo da terra
Terra! Planeta água
Terra! Planeta água
Terra! Planeta água
Terra! Planeta água
Terra! Planeta água
Terra! Planeta água
(GUILHERME ARANTES. Planeta Água. 1983)

Figura 33: A agência da água.

Fonte: Notícias Google.

Com o meu autocuidado em evidência, passei a me atentar às qualidades e

adjetivos de Oxum – uma divindade chamada de mãe, é ela quem acolhe, quem

cuida. Me entreguei espiritualmente para ser cuidada por essa mãe, principalmente

quando o meu caminhar espiritual se cruzou com o científico, afinal eu sou uma só
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e, assim como o que chamamos de meio ambiente, sou uma composição de

átomos, células e substâncias. Ao me observar, passei a compreender o quão água

sou, tendo em vista os sentimentos resultantes de minha interação com esse

elemento e também a forma com que a minha hidratação é capaz de limpar os meus

pensamentos juntamente com o meu corpo. Nessa relação eu-água, compreendi

que a forma que o Asili Ocidental abarca, lida, estuda, gere e compartilha

informações sobre a água e o que é chamado de recursos hídricos já não era o mais

adequado para mim. Parece exorbitantemente irracional: se somos 70% compostos

por água, como deixamos, validamos e toleramos a poluição do que somos e do que

nos é vital?!

Antes de questionar o mundo, a minha espiritualidade me fez olhar para

dentro de mim, como a água que sou. Com isso, compreendi as diversas formas que

eu, ser subjetivo e coletivo, cooperava para tais irracionalidades. Com base nessa

observação, percebi que muitas das minhas ações resultavam em uma

autopoluição. A partir disso, lembrei do experimento "Mensagem da Água”, em que

moléculas submetidas a diferentes sentimentos humanos, pensamentos e músicas

tiveram seus cristais fotografados por Radin, Hayssen, Emoto e Kizu (2006). Cada

cristal apresentou formas diferentes conforme os sentimentos e pensamentos

associados. Se sou 70% água, significa que os processos físicos de absorção

molecular também reverberam no meu corpo. Assim, aliei o conhecimento

apresentado pelo experimento com as orientações de atenção e autocuidado de Ana

Sou – mestre de Kemetic Yoga –, sobre me atentar ao que consumo, sejam

alimentos, sentimentos ou informações, independentemente é uma questão

essencial para manter a nossa ma’at, o nosso equilíbrio.

Mudar tais comportamentos me ajudou a sentir a essencialidade da água em

meu corpo-mente-espírito. Em meu corpo, era nítida a diferença que a água fazia e

também a forma que o corpo se expressava na ausência da água. Segundo meus

saberes ancestrais adquiridos por intermédio da Kemetic Yoga, nosso corpo tem o

poder de sinalizar onde/o que está errado manifestando isso por meio de Set. Já

com o Auset, podemos buscar o equilíbrio, assim como a natureza. Dessa forma,

passei a me atentar a todas as trocas energéticas e as faltas de amor ao próximo

que encontrei em algumas relações. Esse olhar fez com que eu fosse me ajustando
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socialmente a um espaço mais confinado, porém confortável para mim. De maneira

mútua, também me fez proporcionar uma escuta afetuosa às necessidades dos que

estão para além de mim.

A mesma água essencial para diminuir o contágio do Covid-19, é a água que

limpa as minhas mãos para tocar os alimentos antes de me nutrir, é também a água

que limpa meus pensamentos negativos que surgem pelas pressões e pelo

movimento natural vital. Agradeço por cada garrafa d’água que hoje encho sem

esforço, uma vez que, segundo Senra (2001, p.133) o país apresenta assimetrias

entre a disponibilidade e a necessidade de água, embora 12% das reservas do

planeta estão localizadas aqui. (GOMES, BARBIERI, 2004).

Trabalhar a energia de Oxum, da água com potencial de purificar, regenerar e

dar vida, me fez olhar profundamente para algumas feridas e principalmente para a

cura do meu Sagrado Feminino – que é, por sinal, o útero e o órgão gerador de vida.

Concomitantemente, por meio do monitoramento do meu ciclo menstrual e do ciclo

lunar e astrológico – saberes considerado “outros”, isto é, não científicos –, passei a

compreender a ação das luas em mim, com base também no meu mapa astral.

Lembrei que a lua tem forte influência sobre as águas, sobre as marés (CARVALHO,

AMORIM, 2014) e também na agricultura (SIMÃO, 1958). Para a astrologia, as luas

cheias iluminam as nossas sombras. Sob essa ótica, passei a me atentar sobre a

ação da lua em mim, pois justamente em noite de lua cheia que eu compreendi

ancestralmente que sou terra! Ser terra é ser potência geradora de vida, e eu nunca

havia me permitido olhar para o meu útero com esse potencial, porque estava

dispersa nas obrigações que o Asili Ocidental havia imposto socialmente no meu

corpo/espaço. Os lutos e a cura, com o auxílio da água, me fizeram voltar à minha

criança interior e compreender que a beleza da vida não está em um diploma, e sim

no quanto o amor foi resistência para eu estar viva hoje. Ao mexer em meus vasos,

compreendi a força e potência da terra como geradora de vida, é com a força da

água que o broto germina, é dela que as árvores tiram forças e dão frutos... Com

essa perspectiva, retornei à minha infância, relembrei das minhas brincadeiras de

casinha e imediatamente fui levada ao que o meu coração pede. Compreendi

também que em um momento de tanta morte, o ponto que contrabalanceia esse

momento que estamos vivendo é a vida! (figura 34)
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Figura 34: Vim aqui para saudar a força feminina!

Foto: Composição Autoral.

Passei a comer melhor, a plantar mais e compreender a importância de cada

planta que compõe a minha casa, e isso quer dizer, o meu ecossistema. Passei a

compostar o meu resíduo orgânico, compreendendo que cada semente ali poderia

ser uma árvore que daria/dará frutos e alimentaria/alimentará alguém. Me dei conta

de que durante 5 anos de estudos na área ambiental e com aprovação na disciplina

de gestão de resíduos, em nenhum momento o saber, a Ciência, me fez tomar tais

atitudes ambientais. Foi apenas agora, no centro da minha espiritualidade, do não

científico e do sentir que eu tive potência de agir.

Tais mudanças e processos de autoconhecimento me fizeram considerar que

o Asili Ocidental afasta tudo que é vida e, consequentemente, tudo que é lido por

eles como “outros” – como aconteceu um dia desses, quando um caminhão de

limpeza pública promoveu a chacina das plantinhas que resistem nas calçadas. As

calçadas estavam fartas de Caruru, uma planta espontânea, erroneamente chamada
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de erva daninha (CARVALHO, 2008). Inclusive, o Tonny12 conhece muito bem essas

plantinhas que nascem pelas calçadas. Lá no Maranhão a chamam de Bredo e elas

são ricas em proteína, porém devem ser comidas após o cozimento, pois possuem

pequenos espinhos. Para um país que está com 54,9% dos domicílios com risco de

insegurança alimentar (UFMG, 2021), arrancar pés de comida da rua deveria ser

configurado crime. De forma similar, também cortaram de uma maneira brutal as

árvores da rua, já que elas estavam supostamente “atrapalhando” a fiação e, quando

digo isso, estou falando justamente de um processo normalizado, protocolado e

legal feito pela gestão responsável do espaço público e aceito por toda uma

mentalidade construída socialmente.

O Asili Ocidental normaliza a ausência de vida e isso reflete também em nós.

Mais hidratada e mais translúcida para ver-sentir-agir de acordo com minha essência

natural, compreendi que desde a minha adolescência até o momento, meus 27

anos, eu estava correndo para ser o que os “outros” esperavam que eu fosse.

Quando olhei amorosamente para as minhas feridas não só abertas, como também

mantidas pelo racismo em sua forma sutil e estrutural, consegui me curar e oferecer

em minhas trocas mais amor e equilíbrio ao meu entorno.

Axé pra quem for de amar ‘Que não nos falte fé’
Amor pra quem for de axé ‘Nem boas energias’
E que cada um siga seu caminho ‘Que sejamos axé’
Sendo para o outro o melhor que puder ‘Em meio à correria’
Na fé Orunmilá ‘Que não nos falte fé’
De Orunmilá nós seguimos na fé ‘Nem boas energias’
Pra que no caminho tenhamos do mundo ‘Que sejamos axé’
Sempre o melhor que o mundo tiver ‘No caos do dia a dia’
(THIAGO EL NIÑO. Odú. 2021)

No Brasil, é muito comum terceirizar o cuidado e o tempo que é gasto com o

cuidado. As pessoas que lidam diariamente e diretamente com o cuidado são,

geralmente as mulheres pretas, que são a maioria nas profissões de professoras,

cuidadoras, profissionais de limpeza, enfermeiras, etc (GREG NEWS, 2020). Está

numa mãe preta a força geradora de vida. A força que cuida, que limpa e regenera

são, para mim, a representação social de Oxum. Stengers (2015) fala da importância

12 Tonny, namorado da minha mãe. Professor de Ed. Física, maranhense, que coleciona saberes
populares sobre as ervas, biomas, animais e o cultivo da terra.



101

de resgatarmos a arte de ter cuidado para lidarmos com o tempo das catástrofes,

mas infelizmente o cuidado me parece distante das esferas de tomada de ação, das

cotas de poder e representações políticas, científicas, econômicas e até mesmo do

modo espiritual no qual louvamos e lidamos com a força do Céu, do Pai e do todo

poderoso e trata-se com obscurantismo a energia da Terra, de Gaia, da força

geradora e do que o Asili Ocidental chama de natureza. Percebo como os países

geridos por mulheres se saíram melhores na gestão da pandemia do Covid-19

(BBC, 2020), e penso que o cuidado político de uma sociedade necessita de

pessoas que conheçam da prática do cuidado na vida real, como uma mãe, ou

melhor, como diz Carolina Maria de Jesus: “O Brasil precisa ser dirigido por uma

pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Quem passa fome

aprende a pensar no próximo, e nas crianças”. ([Carolina Maria de Jesus] CARTA

CAPITAL, 2020).

O meu ponto de equilíbrio foi o amor, na verdade foi “devolver o coração de

Te Fiti” como em Moana (figura 35). Precisei limpar traumas, lavar e tratar com

atenção carinho e amor de mãe as minhas feridas e reconhecer a minha força

feminina geradora de vida, ou seja, o meu útero, no seio da força da Terra, de Gaia.

Tenho para mim que esse é o ponto de desequilíbrio do nosso planeta. Dizem –

erroneamente –, que o Brasil é o pulmão do planeta; porém, para mim, ele era o

útero, mas conversando com o Lucas, ele me pôs a pensar:

Você não acha que o útero é a África? E que o Brasil é o coração, na
verdade? Porque a gente é um povo que sente, os gringo é um povo que
não sente nada, viu? Os Canadenses lá [...] eu vou falar uma coisa, isso foi
a Dona Kelly pipoca, grande benzedeira que falou ‘a natureza é a
representação de seu povo’. (Lucas Monteiro, 2021)



102

Figura 35: Moana devolve o coração de Te Fiti.

Fonte: The Book Squad Goals.

Para complementar, ao conversar pelo Instagram com o Adriano, contei sobre

como eu estava montando o meu TCC e ele compartilhou a história do 17º Odú:

[...] preciso te falar da história do 17º Odú. 16 Odús vieram para comandar o
mundo, mais um 17o: Oxum, que era o 17º Odú foi ignorado por todos os
outros.
O mundo, então, entrou em colapso, tudo secou. Os odus foram até
Olodumare para saber o que estava acontecendo, e ele disse que, para que
o mundo pudesse existir, Oxum deveria ser reconhecida. Eles a
reconheceram e ela passou a participar. E o mundo prosperou. (Adriano
Magliavacca, 2021)

Segundo o conto do 17º Odu, o mundo só prosperou quando todos reconheceram
Oxum, a força da mãe, da água, aquela que traz em si a força geradora de vida, a
força feminina, o que deixa lógico para mim que necessitamos reconhecer a força
feminina, representada pelo cuidado, e que é a força essencial para a geração e
manutenção da vida na terra.

6. CONCLUSÃO: “A gente espera do mundo e o mundo espera de nós, um
pouco mais de paciência” (LENINE. Paciência. 1999)

Como eu poderia vir aqui propor uma conclusão? Para mim, ela representa

um fim, o encerramento de uma graduação e o encerramento de um ciclo de

racismos estruturais cravados sob cada poro do meu ser que pude esmiuçar no
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caminhar que guiou este escrito, porém todos os problemas e questões levantadas

continuarão existindo na externalidade enquanto estivermos à mercê de um sistema

estruturado pela ideologia e pelos interesses do Asili Ocidental – assim como o sol

vai continuar nascendo todos os dias, a lua continuará o seu ciclo influenciando nas

marés; na agricultura e no meu astral. De maneira simultânea, o meu ciclo menstrual

e meu corpo continuarão ciclicamente respirando e existindo. Não há como concluir

o que permanece em constante movimento.

Se eu tivesse que arriscar, semelhante ao que ocorre nos chamados “bolões”,

uma conclusão propositiva para este escrito, eu diria que há três possíveis heróis

para um roteiro hollywoodiano de fim do mundo:

1) As mães e mulheres e pretas, em razão de estarem na linha de frente do

cuidado, além de estarem constantemente salvando e adiando diversos fins de

mundos nas periferias e frestas do mundo;

2) Aos povos tradicionais que mantém, protege e compartilham os saberes da

terra;

3) As/os apicultoras/es e as abelhas, já que as abelhas estão morrendo e

nossa vida depende intrinsecamente delas e,

3) Cada um de nós, que sejamos responsáveis por salvar cada um o seu

próprio mundo e, em segurança, salvar os mundos que estão desabando ao nosso

redor.

Apesar dessa “jogada” arriscada, prefiro não colocar tamanha

responsabilidade nas costas de alguém, até porque apenas no ocidente há a

possibilidade de um único ser ajeitar a desordem de toda uma sociedade. Os

terapeutas e as práticas meditativas sempre nos contextualizam: “Somos

responsáveis pela realidade que criamos” e assim me afasto da ideia ocidental de

acreditar que a solução virá de um super herói. Quando estou ciente de que minhas

ações geram reações, começo a me questionar sobre qual a minha

responsabilidade nesse caos que está instaurado no meu país? Nos lugares que

ocupo? Será que eu honro todo o esforço da minha mãe ou da minha avó? Eu honro

as vidas dos meus familiares que já se foram? Eu reconheço os meus privilégios e

ajo para reduzir as injustiças nos espaços que frequento? Me questionando sobre as

minhas atitudes diante do mundo fora de mim, reconheço que a personagem-herói
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não virá de lugar nenhum: ONU, OMS, AIA, vacina, política e, tampouco da ciência.

No relatório de 2019 do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas

(IPCC): “Mudanças Climáticas e Terras: um relatório especial do IPCC sobre

mudanças climáticas, desertificação, degradação da terra, gestão sustentável da

terra, segurança alimentar e fluxos de gases de efeito estufa em ecossistemas

terrestres”, a ciência já trazia a necessidade de olhar para os povos tradicionais e

seus modos de viver, produzir e se alimentar como um ação importante para ajudar

a frear os avanços do aquecimento global. Quando vejo esse movimento científico

de olhar o modo de vida tradicional, dos povos da terra, confirmo internamente que o

futuro é ancestral. Tenho a certeza que as soluções virão das mulheres pretas

periféricas e faveladas, dos coletivos; da classe trabalhadora, dos pretos, dos

pobres, dos LGBTQIA+, etc. As proposições e soluções virão do todo, e o todo

somos cada um de nós que faz o que tem que ser feito, sobre a força de Ogum e

sobre o amor descomunal de uma mãe, Oxum.

Esses dias me deparei com uma postagem que dizia que precisávamos

respeitar os ciclos e que nós somos as sementes plantadas por nossos ancestrais.

Mediante a isso, me fiz a seguinte pergunta: o que estou plantando hoje? Tudo tem

o seu tempo natural para acontecer. Inclusive, conhecemos cientificamente os

processos que ocorrem coexistentes com o tempo: a germinação da semente, o

crescimento vegetal, o desenvolvimento sexual da planta, a floração, a polinização,

o fruto, o amadurecimento e, então, a colheita. No entanto, o clímax não está em

saber dos processos, e sim na forma que os vivenciamos (Figura 36).

Figura 36: Maudi em tempo de colheita.

Fonte: Foto de família de Pâmela Gadelha.
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A minha semente germinou lá na África, atravessou o oceano e só foi dar

frutos aqui no Brasil – país onde tudo se dá, casa da cana de açúcar, biodiversidade,

cultura. Enquanto isso, a TV e a internet omitem a potência ecoam apenas a morte.

O que me relembra Racionais MCs: “TV é uma merda, prefiro ver a lua.”

(RACIONAIS MCs. Em qual mentira vou acreditar, 1997)

Diferentemente do que prega o noticiário, por onde eu olhava em minha casa,

eu via a vida. O alho brotou no vaso de outras plantas que nasceram

espontaneamente.

Foi no ato de me alimentar, curiosamente comendo farofa, que eu me lembrei

de nós, povo brasileiro. Povo acolhedor, de festa, folclore, carnaval e São João.

Como disse o Lucas, o Brasil é o coração, é o sentir então, que eu possa sentir o

coração pulsar como numa roda de samba, no meio do caos, sou a brasileira que

sente e que acolhe, afinal “o amor é o mais alto grau da inteligência humana”

(DJONGA. Deus e o Diabo na Terra do Sol. 2019).

Anda, teu andar sem pressa
Chega, a boa hora é essa
Entra, puxa essa cadeira
Tem a tarde inteira
Quase que eu perdi o medo
Deixa de guardar segredo
Deita, espera amanhecer
Sabe como deve ser
Traz de volta a claridade
Arde um sopro de saudade
Senta, deixa de bobeira
A vida é tão ligeira
A promessa que eu fiz foi diferente
Pois na volta parece que é mais perto
Não há jeito melhor que jeito certo
Quem quer sombra é melhor jogar a semente
Quando for dar um passo, olhe pra frente
Saiba bem do caminho na largada
E não vá se perder com tanta estrada
Não se pode esquecer do objetivo
Não há laço maior que o afetivo
Nem amparo melhor que a madrugada
(ALESSANDRA LEÃO. Boa hora. 2009)

Escrevivi para não esquecer de agradecer a vida, para não esquecer de ter

paciência, de ter amor e olhar com afeto os problemas, pois do problema até a
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solução há diversos caminhos para percorrer e geralmente as soluções práticas e

rápidas que surgem dos laboratórios esquecem-se das encruzas que existem

exatamente nesse caminhar que se faz do problema até a solução. Eu estou no meu

trilhar, sem pressa pela chegada, aproveitando para apreciar o entorno e assim me

dispo da certeza e da pressa por um desfecho e/ou conclusão. Escrevivi o que vi e

senti, afinal eu não tenho a prepotência de trazer escritos capazes de salvar o

mundo. Compreendo a complexidade que é a teia da vida, suas relações e também

o ponto infinitesimal que sou nessa trama. Com a humildade de quem se descobriu

integralmente natureza e, dessa forma, também está suscetível aos movimentos

naturais, me debrucei a sentir e a escrever para adiar o final do mundo contando

mais uma história, que são as minhas observações acerca das dinâmicas das quais

somos brutalmente e abruptamente cometidos. Me comprometi também a contar as

dinâmicas racistas das quais corpos pretos, como o meu, são involuntariamente

expostos, vulnerabilizados e impactados. Neste escrito eu parei para observar e

sentir, em mim, como as consequências das relações ambientais desequilibradas

reverberam na construção do eu, na construção do outro e de uma sociedade.

Apesar de um longo caminhar técnico e acadêmico na área ambiental, notei que não

é de novas técnicas, novas metodologias, de inovações tecnológicas que carecemos

no momento, acredito que “a demanda do mundo é amar” (O TEATRO MÁGICO.

Quando a fé ruge, 2013). Visto que o amor é o nosso verdadeiro destino (HOOKS,

2020), entrego este escrito feito:

“Do fundo do meu coração
Do mais profundo canto em meu interior,
Pro mundo em decomposição
Escrevo como quem manda cartas de amor”
(EMICIDA. Cananéia, Iguape e Ilha Comprida; 2019)

E dessa forma, eu me permito dizer que é de amor que farei minha

(re)existência e sei que “ninguém vai poder querer nos dizer como amar.” (JOHNNY

HOOKER PART. LINIKER. Flutua. 2017)
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