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DIVERSIDADE

A diversidade constitui um atributo fundamental da sociedade e condição básica 

de reprodução da vida de forma geral. Nas humanidades, assiste-se na atualida-

de a uma frutífera emergência de estudos e abordagens que privilegiam a pluralidade, 

a diferença como direito básico, a percepção e o conhecimento do outro. São também 

crescentes as formas de resgate de saberes, culturas, linguagens, histórias, cosmo-

logias, hábitos, cultivos, alimentos e legados de diversos povos, nações, sociedades, 

grupos étnicos. Igualmente diversas são as suas formas de expressão e manifestação, 

de afirmação política e representação simbólica, assim como as formas de leitura e 

apreensão da realidade socioterritorial, engendrando processos, políticas, desejos, pro-

postas, intervenções no espaço e nas relações sociais.

No campo da biologia, da ecologia, da medicina e das ciências da vida, a diversida-

de é elemento fundante da reprodução ampliada do ambiente e da vida. Em todas as 

ciências, nas letras e nas artes, a diversidade de ideias, conceitos, métodos e técnicas, 

abordagens e experiências são pressupostos para o avanço do conhecimento e da liber-

dade, elementos necessários a um futuro mais justo e promissor. 

Esta edição da Revista da UFMG traz uma pequena amostra dessas possibilida-

des. A abertura se dá com o texto de Marília Andrés Ribeiro, que nos apresenta um 

recorte da obra de Jorge dos Anjos, um artista que viveu sua juventude em Ouro Preto 

e expressa em sua obra as raízes afrodescendentes nas Minas Gerais. Adotando um 

enfoque pós-colonial e transversal, o texto insere o trabalho do artista na vertente cons-

trutiva da arte afro-brasileira, ressaltando as variadas formas como sua posição cultural 
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específica está presente nas várias práticas artísticas que compõem sua obra, entre as 

quais pode-se destacar o resgate da arte africana, bem como a preocupação com a in-

serção das obras no espaço público. 

Em seguida, quatro contribuições focalizam a pessoa e o trabalho de SafaaFathy, 

poeta, cineasta, ensaísta, filósofa e tradutora, nascida no Egito, refugiada e, atualmen-

te, Diretora do Colégio Internacional de Filosofia em Paris. A primeira é uma fasci-

nante entrevista que a escritora concedeu à Lucia Castello Branco, que a apresenta em 

detalhes. A essa entrevista se segue um dos poemas de SafaaFathy extraído da publica-

ção Atravessando muros: aRevolução. Patrícia Kauak, por sua vez, explora interessantes 

semelhanças entre o que define como filme-poema da artista, intitulado “Nom à la 

mer”, e a teoria quântica, confrontados com as limitações e limiares da linguagem 

como forma de expressão científica e poética. Nessa aproximação, que tem como pano 

de fundo as filosofias de Niels Bohr e Jacques Derrida, o texto ressalta ainda as deli-

cadas condições impostas pelo exílio e a importância das perspectivas de acolhimento 

institucional e de refúgio frente à intolerância, temática que é aprofundada no texto “O 

encontro inesperado do diverso: a escrita, o exílio e a casa”, de Lucia Castello Branco 

e SylvieDebs, que argumentam a favor da criação de uma casa refúgio para escritores 

perseguidos, como uma das muitas formas de se pensar a diversidade dentro da uni-

versidade. O poema “Praias”, de Sérgio Alcides fecha essa sequência.

Tendo como referência a cultura visual e os estudos do cotidiano, Juzelia de Mo-

raes Silveira, no texto “Sobre cozinhas e seus sujeitos – apontamentos sobre uma 

pesquisa doutoral”, discute como os sujeitos se produzem e são produzidos com 

base em suas práticas de cozinha. Ao fazê-lo, a autora mostra como essa temática foi 

inserida no âmbito acadêmico e se constituiu dentro dele, demonstrando especial-

mente como as pequenas e sutis práticas cotidianas podem levar a aprendizados e 

resistências, ainda que lentamente.

A diversidade de significados atribuídos aos conceitos de justiça e de direito, prin-

cipalmente das minorias, é discutida por Déborah Lima e Helena Dolabela no artigo 

“Dilemas da diversidade em um processo de Regularização Fundiária: o caso de Ci-

ganos Calon em Belo Horizonte”, que mostra o reconhecimento inédito de direito ao 

território por meio de um interessante pleito por regularização fundiária.
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O artigo seguinte é de autoria de Hélio Menezes, que propõe uma rediscussão do 

campo disciplinar da antropologia da arte,por meio do exercício de observação de uma 

obra de arte, conforme anuncia o título “Atravessando fronteiras: uma releitura da An-

tropologia da Arte proposta por Alfred Gell a partir de um Ibiri de Mestre Didi”. No 

texto, o autor argumenta que a leitura e significação das obras de arte se tornam mais 

inteligíveis quando inseridas em contextualizações social e culturalmente mais amplas.

No universo da dança, Graziela Andrade aborda rompimentos e articulações entre 

diversas áreas disciplinares, apresentando alguns personagens e concepções que mar-

caram o que hoje constitui uma trajetória da dança do século XX. "Movimentos em 

curso: questões da dança no século da invenção teórica do corpo” reflete alguns desses 

pensamentos e transformações. 

A abertura para uma breve percepção da diversidade de visões de mundo, de re-

lações com a natureza e de valores fundamentais sobre a vida dos povos indígenas 

– e também sobre o viver entre esses povos – se dá em dois textos que retratam de 

maneira intensa essa dimensão da diversidade: o primeiro refere-se à cosmologia dos 

 Yanomami e se constrói com uma contextualização referencial de Ana Maria Gomes, 

por meio da qual são apresentados alguns trechos de conferências realizadas por Davi 

Kopenawa Yanomami, na Universidade Federal de Minas Gerais, em 2013, no âmbito 

da Cátedra de Humanidades, Letras e Artes do Instituto de Estudos Avançados Trans-

disciplinares e reunidas sob o título "O Cosmo segundo os Yanomami: Hutukara e 

Urihi”. O segundo, intitulado “A origem de tudo – uma teoria ye’kwana sobre a cria-

ção do mundo”, trata do encontro entre Karenina Vieira Andrade e um dos sábios do 

povo Ye’kwana,Vicente Castro Yuduwana, especialista nas canções e narrativas que 

compõem parte do conhecimento singular ye’kwana. O território tradicional em ques-

tão localiza-se na região que se estende do extremo norte de Roraima até a bacia do 

Rio Orinoco, na Venezuela. Nesse texto, a pesquisadora aborda a origem do mundo, 

alternando suas reflexões com as do“seu mestre”.

Em “Essa tal geodiversidade...”, Maria Márcia Magela Machado e Úrsula Ruchkys de 

Azevedo exploram o potencial do conhecimento geológico como uma chave fundamen-

tal para o conhecimento do passado da Terra, dos processos atuais e sua possível evolu-

ção. Incorporam ainda valores culturais, estéticos, econômicos, funcionais,  científicos 
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e educacionais. Nessa perspectiva, o texto trata de outros conceitos associados, como 

geoconservação, geoturismo e geoparques – estes últimos cada vez mais organizados 

globalmente como redes.O conceito de “Noodiversidade”, relacionado às ciências da 

consciência, é discutido por Maurício Andrés Ribeiro, que aborda a integração da noos-

fera às demais esferas da vida e da matéria, numa concepção de ecologia integral. O 

autor mostra como as tecnologias da informação e as redes possibilitam diversas cone-

xões que produzem sinergias que contribuem para expandir os limites da consciência 

humana, transformando a noosfera e fazendo convergir projetos de interesse coletivo.

No campo da diversidade biológica, destacam-se três contribuições: “Universo 

diverso”, de Rogério Parentoni Martins, “Brasil e a idiossincrasia da miscigenação”, 

de Eduardo Tarazona-Santos, Fernanda Kehdy, Wagner Carlos Santos Magalhães, 

Maíra Ribeiro Rodrigues, Marilia Scliar, Camila Zolini,, Mauricio L. Barreto, Bernar-

do L. Horta, Alexandre C. Pereira e Maria Fernanda Lima-Costa, e “Diversidade em 

imunologia”, de Nelson Vaz.

“Universo diverso” traz uma instigante reflexão sobre diversidade e simplicidade 

no universo da diversidade biológica. Discutindo padrões e processos da diversidade 

biológica, o autor aborda a importância do Brasil em termos de biodiversidade e en-

fatiza o papel da teoria no desenvolvimento do conhecimento científico, uma vez que 

possibilita o exercício da abstração frente à avalanche de informações a que somos 

diariamente submetidos.

 “Brasil e a idiossincrasia da miscigenação” trata de importante iniciativa latino-

americana para o estudo da diversidade genômica humana, integrando os campos dis-

ciplinares da saúde coletiva e da genética de populações – o projeto EPIGEN-Brasil 

– do Ministério da Saúde. Resultados obtidos possibilitam discutir a importância dos 

estudos de genética de populações para o entendimento do processo de miscigenação 

no Brasil e para a saúde pública. Por meio de associação entre metodologias compu-

tacionais e alta resolução genômica do projeto, foi possível realizar novas inferências 

sobre as origens e a dinâmica da miscigenação e sobre como a história social brasileira 

influenciou a estrutura genética da população como fator condicionante da suscetibili-

dade da população a doenças complexas. 

“Diversidade em imunologia” ressalta a importância da diversidade imunológica, 

tendo em vista que milhões de células e moléculas diferentes são geradas somatica-
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mente e que os genes envolvidos na ativação de linfócitos e na formação de anticorpos 

não são herdados inteiros. Linfócitos e anticorpos, diversos entre si, reagem uns com 

os outros e constituem uma rede complexa multiconectada, na qual a complexidade 

é essencial. Reduções dessa diversidade podem acarretar formas graves de doenças 

infecciosas, alérgicas e autoimunes. Segundo o texto, a imunologia atual está no pro-

cesso de incorporar abordagens sistêmicas nas quais essa diversidade é importante.

Que tenham uma boa leitura!
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DIVERSITY

Diversity is an essential characteristic of society and a basic condition for life re-

production in general. Nowadays, in humanities, we see a prolific emergence of 

studies and approaches favoring plurality, difference as a basic right, perception and 

knowledge of the other. Forms of rescuing the several kinds of knowledge, cultures, lan-

guages, histories, cosmologies, habits, cultivations, foods are growing side by side with 

the legacy of diversified peoples, nations, societies, ethnic groups, while their forms of 

expression and manifestation, of political affirmation and emblematic representation 

are also variegated. Not less diversified are the forms of reading and the grasping of the 

social and territorial reality multiplying processes, politics, wishes, proposals, interven-

tions in space and in social relations. 

In the fields of biology, ecology, medicine and life sciences, diversity is the cornerstone 

of a broader reproduction of life and environment. In all sciences, arts and languages, 

the diversity of ideas, concepts, methods and techniques, besides approaches and 

experiences are assumed for the progress of knowledge and freedom, allowing a fairer 

and more promising future.

This edition of the Revista da UFMG gives a little hint of such possibilities. Marília 

Andrés Ribeiro's opening text gives us a glimpse of Jorge dos Anjos work, an artist 

that lived his youth in Ouro Preto, expressing his African roots in Minas Gerais. From 

a post-colonial and transversal point of view, the text places the artist’s work within the 

constructive branch of the Afro-Brazilian art, stressing the multiple ways his specific 

cultural position is found in the many artistic practices composing his work, among 

which one may highlight the rescue of the African art, and his attention drawn to the 

inclusion of the works in the public space. 

Follow four contributions that shed light on Safaa Fathy as a poet, filmmaker, essayist, 

philosopher and translator, and her work. Fathy was born in Egypt, a refugee who nowadays 
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is the Director at the International College of Philosophy in Paris. The first is a fascinating 

interview with the writer by Lucia Castello Branco that presents her in detail. Then follows 

one of Safaa Fathy’s poems, an excerpt from La révolution traverse les murs, or Revolution, 

a wall we cross. On her turn, Patrícia Kauak explores interesting similarities between what 

she defines as the artist's film-poem entitled Nom à la mer and the quantum mechanics 

facing the limitations and liminarities of language as a form of scientific and poetic 

expression. With Niel Borh’s and Jacques Derrida’s philosophical backdrop, the text also 

highlights the delicate conditions imposed by exile and the importance of the perspectives 

of institutional hosting and refuge compensating intolerance. This theme deepened in 

“The unexpected meeting of the diverse: writing, exile, and the house” by Lucia Castello 

Branco and Sylvie Debs, advocates the creation of a refuge house for persecuted writers 

as one of the many ways of thinking diversity within universities. Sérgio Alcides' poem 

"Beaches" closes the sequence.

Referring to the visual culture and daily studies, “On kitchens and their subjects – notes 

on a doctoral research” by Juzelia de Moraes Silveira discusses how subjects produce 

themselves and are produced based on their kitchen practice. The author stresses how 

this theme entered academy and built itself within it especially pointing out how little and 

subtle daily practices may lead to apprenticeship and resistance, even if slowly. 

The diversity of meanings ascribed to the concepts of justice and rights mainly 

of minorities is discussed by Déborah Lima and Helena Dolabela in �Dilemmas of 

diversity in a land tenure process: the case of the Calon gypsies in Belo Horizonte” 

showing the unprecedented acknowledgment of the right to land through an 

interesting pleading for land tenure.

Hélio Menezes, on his turn, proposes to rediscuss the disciplinary field 

ofanthropology of art from an observation exercise of a work of art as announced 

by his “Crossing boundaries: a rereading of the Anthropology of Art proposed by 

Alfred Gell from an Ibiri by Mestre Didi”. The author discusses that the reading and 

signification of works of art become more intelligible as they are included in socially 

and culturally broader contextualizations. 

In the universe of dance, Graziela Andrade approaches breaches and liaisons among 

several disciplinary areas from the presentation of some characters and conceptions 

that marked the nowadays known as a dance path in the twentieth century. “Movements 
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in Progress: dance issues in the century of the theoretical invention of the body” reflects 

some of these thoughts and transformations. 

The opening to a brief perception of the diversity of worldviews, of relationships with 

nature and fundamental values of the life of and among indigenous peoples takes place 

with two texts that intensely portray this dimension of diversity. The first text refers to 

the Yanomami cosmology, with reference contextualization by Ana Maria Gomesgiving 

out some passages of conferences held in 2013 at the Federal University of Minas Gerais 

by Davi Kopenawa Yanomami within Humanities, Language, Literature and Arts of the 

Institute of Transdisciplinary Advanced Studies, gathered under the title “The Cosmos 

according to the Yanomami: Hutukara and Urihi”. 

The second text entitled “The origin of everything: a Ye’kwana theory on the creation 

of the world” is the result of the meeting of Karenina Vieira Andrade and one of the 

Ye’kwana wise men, Vicente Castro Yuduwana, a specialist in the chants and narratives 

that form part of the unique Ye’kwana knowledge. The traditional territory in question 

is located in the region extending from Northern Roraima to the Orinoco River basin 

in Venezuela. The text approaches the narrative on the origin of the world mixing “the 

researcher’s and her master’s” reflections.

In “This so-called geodiversity ...” Maria Márcia Magela Machado and Úrsula 

 Ruchkys de Azevedo explore the potentialities of the geological knowledge as a funda-

mental key to the knowledge of the past of the Earth, of the current processes and their 

possible evolution. Cultural, esthetical, economic, functional, scientific and educational 

values are considered. From this perspective, the text discusses other associated con-

cepts such as geoconservation, geotourism and geoparks, the latter growingly more 

organized as networks all over the world. On the other hand, Maurício Andrés Ribeiro 

discusses “Noodiversity” approaching the integration of the noosphere to the other 

spheres of life and matter, under a concept of integral ecology. The noodiversity concept 

relates to the sciences of consciousness. The text discusses how information technolo-

gies and networks enable several connections that produce synergies that help expand 

the limits of human consciousness, transforming noosphere and enhancing the conver-

gence of projects of collective interest. 

In the field of biological diversity, three contributions are underlined: “Diverse 

Universe” by Rogério Parentoni Martins brings an inspiring reflection on diversity 
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and simplicity in the universe of biological diversity. Besides discussing patterns and 

processes of the biological diversity, the text approaches the importance of Brazil 

in terms of biodiversity, and concludes by emphasizing the role of theory in the 

development of the scientific knowledge while it allows the drill of abstraction facing 

the torrent of information we undergo daily. 

The text entitled “Brazil and the crossbreed idiosyncrasy”, by Eduardo Tarazona-

Santos, Fernanda Kehdy, Wagner Carlos Santos Magalhães, Maíra Ribeiro Rodrigues, 

Marília Scliar, Camila Zolini, Mauricio L. Barreto, Bernardo L. Horta, Alexandre C. 

Pereira and Maria Fernanda Lima-Costa, approaches an important Latin-American 

initiative for the study of the human genetic diversity, integrating the disciplinary fields 

of public health and genetics of populations, the EPIGEN-Brasil initiative of the Ministry 

of Health. The results obtained allow the discussion of the importance of the genetic 

studies of populations for the understanding of the crossbreed process in Brazil and 

public health. By crossing computer methodologies and the high genomic resolution 

of the project, new inferences on the origins and crossbreed dynamics, and on how the 

Brazilian social history influenced the genetic structure of the population and shapes 

the population’s proneness to complex diseases were made. 

Finally, Nelson Vaz in his “Diversity in immunology” stresses the importance of the 

immunological diversity considering that millions of different cells and molecules somatically 

produced, and that the genes involved in the lymphocyte activation and in the formation of 

antibodies are not inherited as whole genes. Lymphocytes and antibodies, different from 

one another, react with each other and form a complex multiconnected network in which 

complexity is essential. Reductions of this diversity may cause severe forms of infectious, 

allergic and autoimmune diseases. The text concludes that current immunology is on its 

way to incorporate systemic approaches in which this diversity is important.

Enjoy your reading! 
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resumo Com base em uma perspectiva teórica pós-colonialista que focaliza as diferenças culturais, valoriza as comunidades 
específicas e dá voz às minorias e aos novos sujeitos sociais, apresento um recorte da obra de Jorge dos Anjos, inserindo-o 
na vertente construtiva da arte afro-brasileira. Procuro analisar seu trabalho com um enfoque transversal, considerando a 
matriz África-Brasil como eixo que perpassa suas diferentes práticas artísticas: o desenho, a pintura, a escultura, o objeto, 
as experiências com diversos materiais e a performance.

palavras-chave Diversidade. Arte Brasileira. 

abstract From a post-colonial theoretical perspective focusing on cultural differences,  valuing  specific communities and 
giving voice to minorities and new social subjects, I present an excerpt from Jorge dos Anjos’ poetics within the constructive 
approach of  the African-Brazilian art.  His work is analyzed from a transversal look into the Africa-Brazil matrix crossing his 
different artistic practices: drawing, painting, sculpture, the object, experiments with several materials, and performance.

keywords Diversity. Brazilian Art. 

THE DIVERSITY IN JORGE DOS ANJOS’ POETICS



18

ribeiro, marília andrés a diversidade na poética de jorge dos anjos

rev. ufmg, belo horizonte, v. 22, n. 1 e 2, p. 16-23, jan./dez. 2015

Com base em uma perspectiva teórica pós-colonialista1 que focaliza as diferenças 

culturais, valoriza as comunidades específicas e dá voz às minorias e aos novos 

sujeitos sociais, apresento um recorte da obra de Jorge dos Anjos, inserindo-o na ver-

tente construtiva da arte afro-brasileira.2 Procuro lançar um olhar transversal3 ao seu 

trabalho, focalizando a matriz África-Brasil como eixo que atravessa suas diferentes 

práticas artísticas: o desenho, a pintura, a escultura, o objeto, as experiências com di-

versos materiais e a performance.

Jorge dos Anjos é um artista afrodescendente, que viveu a infância e a juventude 

em Ouro Preto, cidade impregnada da herança colonial de Minas Gerais. Nela, o artista 

conviveu com a arte dos grandes mestres do barroco brasileiro, como Antônio Francis-

1 Essa perspectiva pós-
colonialista que “emerge 
do testemunho colonial 

dos países do terceiro 
mundo e dos discursos 

das minorias dentro das 
divisões geopolíticas” está 

presente nos estudos de 
intelectuais asiáticos e 

latino-americanos como: 
Homi Bhabha (1998); Ashi 

Nandy (2015); Eduardo Du-
arte (2002), entre outros.

2 Roberto Conduru (2013, 
p. 22), historiador da arte 

afro-brasileira, salienta que: 
“Arte afrodescendente é um 
termo que remete a práticas 
artísticas em culturas resul-
tantes da diáspora africana 

no mundo. Quando referida 
à produção brasileira, não 

quer abranger só a arte 
produzida por nativos da 

África e atuantes no Brasil 
ou nascidos no Brasil com 

antepassados africanos. 
Tal como vem sendo feito, 
pretende incluir também, 

independentemente da ori-
gem do autor, a arte feita no 
Brasil relacionada a temas e 
conteúdos africanos e afro-

descendentes no país.”

3 Entendo que esse olhar 
transversal é “um procedi-
mento, atitude ou navega-

ção entre as ilhas do saber, 
de forma contextualizada 
e referida a um problema 
específico e de interesse 

mútuo”, como argumenta 
o filósofo Carlos Antônio 

Leite Brandão (2008, p.26).
Gravadura a Ferro e Fogo - Jorge dos Anjos , BH – Foto André Burian



19

ribeiro, marília andrés a diversidade na poética de jorge dos anjos

rev. ufmg, belo horizonte, v. 22, n. 1 e 2, p. 16-23, jan./dez. 2015

co Lisboa e Manoel da Costa Ataíde, e também com as manifestações religiosas afro-

brasileiras. Foi ainda em Ouro Preto que ele aprendeu a usar as cores vibrantes com o 

pintor Nello Nuno e a construir estruturas tridimensionais com o escultor Amílcar de 

Castro, mestre do neoconcretismo brasileiro.4 

Desde os anos 1970, Jorge pesquisa as várias possibilidades expressivas das artes 

visuais – a linha, a cor, a luz, o espaço, o movimento – e experimenta diversos mate-

riais – a tela, o papel, o aço, a pedra, a madeira, o feltro, o plástico – retomando a sua 

matriz cultural por meio de imagens arquetípicas que remetem às fontes africanas. 

Suas experiências recentes incluem a performance, realizada com marcas de ferro e 

fogo sobre o feltro e com os desenhos de pólvora e fogo sobre o plástico.5

Jorge não só ressignifica os símbolos das religiões afro-brasileiras como também 

resgata o fazer artesanal próprio do ferreiro Ogum e do pedreiro Xangô, orixás que o 

protegem no universo do Candomblé. Seu processo criativo se dá no embate entre o 

saber ancestral, revelando marcas da escravidão negra, e o saber contemporâneo de 

herança construtiva. 

O artista nos revela a importância do resgate da arte africana no seu trabalho: 

A arte africana para mim é referência fundamental porque é ancestral, fala da minha ori-

gem, da minha raiz. É minha fonte vital, primeira. Diz respeito a uma ancestralidade que 

chegou até a mim a partir de coisas que vivencio; aprendi lendo, pesquisando, observando, 

dançando, experimentando, vivendo. Inspiro-me nessa herança mais remota. Essa questão 

da matriz cultural é uma das coisas que mais contribuem na realização do meu trabalho.6

Jorge tem também a preocupação com a inserção de sua obra no espaço público, vi-

sando à sua integração com a cidade, à arquitetura e à comunidade. Recentemente rea-

lizou uma imponente exposição de esculturas monumentais nas ruas e praças de Ouro 

Preto, homenageando o grande mestre Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho.7 Mas 

o artista homenageia também os orixás da umbanda e do candomblé, reverenciando 

as religiões afro-brasileiras. Nesse contexto, a obra Portal da Memória, construída na 

Lagoa da Pampulha para proteger o espaço dedicado à Iemanjá durante a realização 

dos rituais religiosos afro-brasileiros, é um exemplo dessa homenagem aos orixás e de 

sua interação com as comunidades afrodescendentes.8

O Portal da Memória e as esculturas construídas pelo artista nos espaços públicos 

o aproximam do contexto neoconcretista brasileiro, situando-o na vertente “construtiva 

5 Na apresentação do 
trabalho de ferro e fogo de 
Jorge dos Anjos, o poeta 
Ricardo Aleixo (2011) o 
insere na discussão das 
minorias raciais e focaliza 
o gesto de “inversão per-
formativa” do artista. 

6 Mércia, Janaina; Ribeiro, 
Marília Andrés; Silva, 
Fernando Pedro da (Org.). 
Jorge dos Anjos. Belo Hori-
zonte: C/Arte, 2002. p. 17. 
(Coleção Circuito Atelier). 
Essa coleção visa resgatar 
o depoimento do artista 
sobre sua vida e obra.

7 O diálogo artístico e 
religioso entre Jorge dos 
Anjos e Antônio Francisco 
Lisboa é salientado no tex-
to de Tukufu Zuberi (2014), 
professor de Sociologia e 
Estudos Africanos da Uni-
versidade de Pennsylvania.

8 O Portal da Memória é 
um grande recorte em aço, 
com a dimensão de 600 
x 500 x 20 cm, construído 
na Lagoa da Pampulha em 
2006. Foi uma deman-
da da Associação dos 
Terreiros visando proteger 
a imagem de Iemanjá, que 
completava 50 anos, e 
delimitar o espaço para a 
prática dos rituais religio-
sos afro-brasileiros.

4 A trajetória e a obra do 
artista, bem como a sua 
inserção na vertente cons-
trutiva da arte brasileira, 
são discutidas no primoro-
so texto do crítico Márcio 
Sampaio: “Risco, Recorte, 
Percurso” (2010, p. 9-51).
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crioula”,9 representada pelas obras de Rubem Valentim e Emanoel Araújo, entre ou-

tros. Essa vertente revela a tensão entre o resgate de imagens da tradição afro-brasileira 

e o universo da arte construtiva, mostrando “a dimensão abstrata do confronto de sig-

nos construtivos e religiosos”.10

Mas existem outras dimensões, outras ilhas no universo de Jorge dos Anjos que 

o inserem nas propostas da arte contemporânea, permeadas pela transversalidade da 

10 CONDURU, Roberto. 
Arte afro-brasileira. Belo 

Horizonte: C/Arte, 2007. 
p. 75. Roberto Conduru 
salienta não só a justa-

posição entre os signos 
construtivos e religiosos, 

mas também a vitalidade, 
a plasticidade e a corpo-
reidade na obra de Jorge 

dos Anjos, apresentando-a 
como uma construção 

libidinal (2013, p. 95-96).

9 O conceito de “constru-
tivismo crioulo” é usado 

por Márcio Sampaio (2010, 
p. 45) para definir aquele 
construtivismo que tem 

uma conformação pessoal, 
carregado de ethos, de 

tônus que evidencia a as-
cendência cultural e ética e 
confere maior singularida-
de à obra de artistas como 

Jorge dos Anjos, Rubem 
Valentim e Emanoel Araújo. 

Portal da Memória Jorge dos Anjos, Pampulha, BH, 2009 – Foto Marilia Andrés



21

ribeiro, marília andrés a diversidade na poética de jorge dos anjos

rev. ufmg, belo horizonte, v. 22, n. 1 e 2, p. 16-23, jan./dez. 2015

cultura africana. São os Queimados ou as Gravaduras, as marcas de ferro que ele im-

prime nos tecidos de feltro, usando o corpo em movimento e o ferro em brasa como 

ferramentas. Esse gesto lhe possibilita resgatar as marcas ancestrais da violência dos 

opressores na pele dos escravos negros. Essas marcas, registradas no tecido, são purifi-

cadas nos rituais performáticos realizados pelo artista, no seu ateliê ou nos espaços pú-

blicos. Nesse território de liberdade, impregnado de música e dança, o artista estende o 

feltro no chão e constrói com seu corpo, usando o ferro e o fogo, desenhos geométricos 

que pulsam revelando os símbolos dos orixás. 

De forma semelhante, ele estende uma folha de plástico no chão, desenha os pon-

tos dos orixás com cola, derrama a pólvora sobre o desenho e joga o fogo que incendeia 

a pólvora, deixando as marcas dessa ação no plástico. Jorge transforma os pontos de 

fogo usados nos rituais de purificação do candomblé em Desenhos de fogo. E mais, 

quando a performance é realizada com os Vissungos, que são “cantigas em língua africa-

na ouvidas antigamente nos trabalhos de mineração”,11 ela resgata as vozes ancestrais 

da África no território de Minas Gerais. 

As Gravaduras e os Desenhos mestiços de Jorge dos Anjos não só apresentam uma 

justaposição entre a expansão do campo da gravura, do desenho e a apropriação da 

cultura popular como mostram uma ambiguidade própria de uma mestiçagem que se 

situa entre a arte e a religião, entre o artista e o religioso, entre o ateliê e o ritual, ressig-

nificando tradições artísticas construtivas e tradições religiosas de herança africana.12

O artista tem uma concepção singular de seu ateliê como uma “Casa do Fazer”, 

um espaço sagrado onde se mesclam a arte, a religião e a vida. Ele nos fala de seu 

trabalho no ateliê:

O espaço do ateliê é um lugar sagrado, é como se fosse um terreno de Candomblé, onde 

as coisas se sucedem religiosamente. É no ateliê que construo a minha esperança, penso e 

busco realizar as coisas, é onde invisto todo o meu projeto de vida.13

Jorge nos mostra que o ateliê é o espaço-tempo íntimo do artista, lugar de sua 

criação individual, território de liberdade onde ele trabalha o seu fazer artístico, a sua 

poiesis. Esse ateliê se complementa no espaço-tempo público, urbano, coletivo, de re-

criação social de sua arte, ampliando a sua poética. 

Concluindo, penso que a atitude transversal própria do olhar do pesquisador con-

temporâneo nos faz enxergar as diversas possibilidades de interpretações nas artes 

11 Queiroz, Sônia. Vozes 
da África em terras 
diamantinas. Suplemento 
Literário de Minas Gerais 
(2008). 

12 Sobre a mestiçagem na 
arte contemporânea brasi-
leira, ver o texto de Icleia 
Cattani “Mestiçagem na 
arte contemporânea: con-
ceitos e desdobramentos” 
(2007).

13 Mércia, Janaina;  Ribeiro, 
Marília Andrés; SILVA, Fer-
nando Pedro da (Org.) (Op. 
Cit, 2002, p. 19). 
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visuais em diálogo com outros saberes, e a poética de Jorge dos Anjos nos faz ver algu-

mas dessas possibilidades, dentro da imensa rede rizomática que constitui os saberes 

na cultura contemporânea.14

14 As reflexões que realizei 
sobre a obra de Jorge dos 

Anjos e que serviram de 
subsídio para escrever esse 
texto foram: “Diálogos entre 
lo local y lo global en el arte 

contemporáneo brasilero” 
(2009); “A transversalidade 
nas poéticas de Gego e Jorge 

dos Anjos” (2009) e “A 
poética transversal de Jorge 

dos Anjos” (2011). 

Jorge dos Anjos, Esculturas, Ouro Preto, 2014 – Foto André Burian
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E então nos encontraremos com os mortos 

Para não morrer.

LCB Considerando a atmosfera do filme Nom à la mer, pode-se pensar que há, nele, 

uma prevalência da mãe em relação à figura do pai, seja a mãe (la mère) como 

figura materna, seja o mar (la mer) como natureza materna, seja a língua ma-

terna como uma referência sempre recalcada, mas sempre lá. Considerando-se 

os poemas de «Atravessando muros: a Revolução», percebe-se que a prevalên-

cia, na atmosfera dos poemas, é da figura do irmão. 

 Essa constelação – mãe, pai, irmão – me fez lembrar uma frase de Fernando 

Pessoa, que dizia «Minha pátria é a língua portuguesa». E nós temos, no 

Brasil, um grande compositor e poeta, Caetano Veloso, que fez uma releitura 

de Pessoa e escreveu: «A língua é minha pátria, e eu não tenho pátria, tenho 

mátria e quero frátria».

* A frase que dá título a 
este texto é uma citação 

de Maria Gabriela Llansol, 
no discurso “Para que o 

romance não morra”. In: 
Llansol, Maria Gabriela. 

Lisboaleipzig 1: o encontro 
inesperado do diverso. 

Lisboa: Rolim, 1994.
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 Minha questão é se podemos pensar que, em sua obra, pode-se ver esta mes-

ma direção: não ao pai, não à mãe, em busca da afirmação do irmão, em busca 

de uma «comunidade por vir», comunidade de irmãs e irmãos, ligados pela 

solidariedade e outras formas de encontro, como as de amizade, por exemplo.

SF É bastante justa a análise que você faz dos dois livros de poemas. Um deles de 

fato diz respeito à figuração da mãe, da língua materna, à pátria, que é a terra do 

pai. Trata-se, nessa coletânea, de certo apagamento do ser, em vista da genealogia 

real e simbólica em que a autoridade da mãe, combinada com a do pai, determi-

na o ser para o mundo. Nom à la mer diz «não» a essa genealogia, pela invenção 

do nome, e esse nome é indeterminável, indecidível, como diria Derrida.

 Em «Atravessando os muros: a revolução», trata-se, de fato, da figura do irmão 

morto, o irmão que foi e permanece espectral, através de uma morte pela qual 

ele continua, no entanto, muito vivo. E é ele, que estava lá e não está mais lá, que 

coloca em movimento esse espaçamento em que um devir irmão, e a priori um 

devir irmã, é possível. Nessa vacância, nesse lugar, ou, mais exatamente, nesse 

não lugar, dá-se um devir amigo na «amância» – que não é somente amizade 

nem tampouco amor – e nessa «amância» uma promessa surge da tragédia de 

uma revolução vencida (você me dirá que todas as revoluções são fatalmente 

vencidas). Mas viver essa revolução, que surge como um acontecimento sem 

nenhum horizonte anunciador, e depois vê-la desaparecer atrás dos muros, cria 

uma emoção para mim totalmente desconhecida, até então, uma emoção da 

promessa mesma. Essa promessa é a da «amância», na justiça da frátria, sem 

pai nem mãe, na «amância» de uma democracia por vir.

LCB Estou bastante interessada no que você chama de «escrita matricida». Você 

pensa essa escrita como uma forma de dizer «não à mãe», ou, ao contrário, 

pode-se pensar que essa escrita mostra justamente a prevalência da mãe e sua 

articulação com a escrita? Lembro-me de Marguerite Duras, quando ela disse 

que «apenas as mulheres escrevem». É possível dizer que, na escrita, não há 

nada mais que a mãe, que se deve matar?

SF  Trata-se de uma questão muito difícil e vou tentar aqui retraçar o esquema que 

pude traçar, em outro lugar, para poder abordá-la. A escrita matricida proviria 

de uma maldição do nascimento e de querer não ter nascido. Não querer ter 
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nascido – é essa a maldição do nascimento. Mas não se pode não querer ter 

nascido, pois isso não pode provir de nenhum querer. Não posso querer não 

nascer, nem querer nascer em outra parte. Nascer ou não nascer não pode ser 

querido, uma vez que o querer é já ser.

 Maldizer o nascimento recai na maldição da mãe. O matricídio é uma maldição 

do nascimento, ele porta uma condenação de ter visto o dia, do dia mesmo. O 

matricídio, como o suicídio, é uma das faces dessa maldição quasi primordial 

de ter nascido, e essa maldição porta certa contradição: não posso querer o que 

digo querer, ou seja, não querer nascer, nem tampouco querer morrer. É uma 

contradição intrínseca àquilo que precisamente não pode ser querido. Essa con-

tradição relança interminavelmente o desejo matricida ou suicida, e a escrita 

encontra aí, nessa repetição, um de seus lugares originários. Esse desejo impos-

sível se funda sobre uma denegação do ser nascido e isso é, entretanto, a única 

condição de aceder à experiência da existência, no tempo e na temporalidade de 

meu tempo, ao «eu sou, logo, escrevo». O desejo matricida não se realiza jamais, 

é um desejo destinado ao fracasso, mas esse desejo se repete no ato de escrever, 

como se, de novo, houvesse ainda a possibilidade de um ato escrito, de certo 

nascimento que não seria, desta vez, maldito.

 O matricídio vem também a fracassar, repetitiva e fatalmente, porque há duas 

faces do nascimento: o nascimento é dado pela mãe e, indissociavelmente, pela 

maternidade. «A maternidade vela e comanda, mesmo se a mãe ou a figura da 

mãe for assassinada» (Derrida, 2011).

 Não se pode fazer totalmente a diferença entre mãe e maternidade. A mãe-ventre 

é substituível, mas a maternidade é aquela do nascimento que sela uma data origi-

nária, um lugar de origem, que será impossível matar, e mesmo maldizer. A ma-

ternidade, diz Derrida, «continua, ela continuará a desafiar o matricídio» (Ibidem).

 O que provoca a escrita e a sobrevivência de uma assinatura e de uma contra-

assinatura, o que complica o esquema é não somente a impossibilidade desse 

querer, mas também a impossibilidade de fazer a distinção entre a mãe, o nas-

cimento e a maternidade. Daí essas tentativas de assassinato repetidas, sempre 

e incansavelmente, uma vez que, de saída, o assassinato é impossível. Digamos 

que a maternidade protege a mãe. Daí a repetitividade do gesto dessa escrita 
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fundada num tal voto. Então, podemos dizer que é o nascimento que escreve, 

em si mesmo, a impossibilidade do matricídio, uma vez que há já a mãe e que 

há a maternidade. Assim, podemos chegar a um esboço de conclusão: o matri-

cídio não pode jamais atingir a maternidade, mesmo se a crueldade tem como 

isca seja a mãe, seja a maternidade.

LCB  Quando vi Nom à la mer, pensei que o filme é de tal forma ligado à escrita – 

trata-se de cine-poema – que fiquei curiosa sobre essa articulação, para você, 

entre a escrita e o cinema. O que veio antes, para você: a poesia ou o cinema? 

Por que fazer cinema, quando já se tem as imagens da poesia? Pode-se pensar 

também no cinema matricida, que quer matar as imagens matriciais do cine-

ma, propondo a prevalência da imagem literária?

SF A poesia é fatalmente a origem. Origem que se divide, multiplica-se e difere de 

si mesma. Ela é assim, historicamente, e assim para mim. Como muitos, encon-

tro, encontrei refúgio no ato e no traçado poéticos. Tenho muito a dizer e nada 

a dizer. A prosa me entedia. Dizer muito ou não dizer o bastante, ou nada dizer, 

ou ainda há muito a dizer, e eu não tenho nada a dizer, isso me causa medo o 

bastante e provoca o horror. Assim, a escrita poética me permite poder me man-

ter na borda do silêncio, na borda do que eu não posso dizer e que é, entretanto, 

preciso que eu diga, mas de outra maneira.

 Ocorre – e isso foi para mim como um destino, uma oferta – que eu me pus a 

fazer cinema. Eu vivia, então, segundo duas linhas paralelas: de uma parte, o 

cinema; de outra parte, a escrita poética. Chegou, então, um momento da minha 

vida, um momento de vida suspensa, quando o cinema não podia se manter em 

mim sem poesia. Um momento em que essa duplicação não era, nem suportá-

vel, nem vivível. Então, um movimento e um deslocamento em direção à poesia, 

como você diz, teve lugar. Decidi, assim, juntar meu cinema à minha poesia. 

Reunir minhas assinaturas em um só ser, em nascimento. Eu queria experimen-

tar as duas formas artísticas e criar uma terceira, queria conhecer e experimentar 

uma forma de imagens novas.

 Na verdade, é como fazer viver juntos o velho e o novo, o arcaico, ou seja, a 

poesia (isso pode ser o materno) e o menos arcaico, quer dizer, a mãe. Não é 

por acaso que meu primeiro filme desse gênero se chama nom à la mère, não ao 
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cinema sem poesia, talvez. Como eu acabo de dizer, pode-se querer matar a mãe, 

mas não se pode tocar a maternidade. Há uma frase nesse filme que diz «mas a 

água é uma mãe, um pai…». A água é a homeland.

 Também uma economia entre as profundidades poéticas e a superfície da ima-

gem horizontal estava por ser encontrada. Essas imagens, por serem encontra-

das, não deveriam absolutamente ser miméticas. Assim, filmar o tempo, a luz 

do dia, a luz do nascimento, parecia-me ser a única via possível entre poesia e 

imagem pictórica. Eu não queria que essas imagens fossem figurativas e, sobre-

tudo, não queria que fossem miméticas. Elas só são figurativas furtivamente, as 

figuras são aparições: uma vez vistas, são já desaparecidas. 

 Essa união entre as temporalidades da poesia escrita e as imagens traçadas me 

parece, neste momento, de uma grande necessidade para mim e também para 

a própria poesia, cuja sobrevida, creio, depende de certa mutação em direção às 

formas do visível. Isso não quer dizer que a poesia escrita e somente lida vá desa-

parecer, mas um novo impulso pode lhe ser insuflado por um terceiro gênero, o 

cine-poema. Isso se faz muito neste momento.

LCB A respeito de Où ne pas naître, pode-se dizer que a questão do exílio se reve-

la desde o título do livro pela palavra «où» (onde), que assinala um lugar, o 

não lugar. Ao mesmo tempo, pode-se escutar, no título do livro, «…Ou ne pas 

naître» («…Ou não nascer»), como uma opção de não nascer, de não ter nas-

cido. E isso, significando a morte – não nascer –, assinala também o «não ser» 

do exílio. O livro nos autoriza a pensar também nessa direção?

SF Où ne pas naître diz efetivamente o exílio, mas diz também outra coisa: nascer 

por toda parte. «Onde» (Où) pode designar aqui uma questão retórica: não há 

um lugar onde eu não possa nascer. É justamente um não lugar ali onde eu não 

posso não nascer. Também, como eu acabo de dizer sobre a escrita matricida, 

que começa já com eu teria querido não nascer, como se meu primeiro livro em 

francês designasse, desde o título, o estado daquela que assina, depois de tantos 

périplos, uma chegada ao não chegar. Uma chegada, então, ao ser, no nascer e 

no não nascer. Não esqueçamos a referência a Hamlet: «ser ou não ser»

 Cito Jean-Luc Nancy, no posfácio do livro, cujas palavras me parecem dizer a tal 

ponto que a questão do ser está efetivamente além do nascer, que o «eu» reside 

em alguma parte entre os dois, lançado lá, como diz Heidegger, em alguma parte, 
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e essa alguma parte é este mundo aqui, não só exílio, mas também morada, no 

qual exílio pode querer dizer simplesmente nascer. 

 «Pudesse eu nunca ter nascido!» «Pudesses tu nunca ter nascido!»: feminina 

ou masculina, a antiga maldição, a mais dilacerante e a mais desoladora de to-

das, não amaldiçoa o ser, mas o nascimento. Para ser, é preciso nascer, e para 

nascer, é preciso ser precedido («precedidos pela cena do mundo», p. 23). Há aí 

um antes/depois, precedência e sucessão, e não um ser/não ser. Não nascer não 

corresponde a não ser. Não se trata de uma lógica binária e não se trata, talvez, 

absolutamente de uma lógica.

 Não nascer seria permanecer na precedência de si, que não é a negação de si. 

Seria se preceder, ou, por outro lado, também se suceder, sem coincidir consi-

go, se pelo menos se quer admitir que ao nascimento deve responder o acon-

tecimento de uma tal coincidência. Nascer significaria sempre: «eu nasci», um 

«eu» é dado, colocado, ou lançado. Mas não nascer significaria permanecer 

aquém de um «eu», ou então «além», em recuo ou em excesso, com relação ao 

ponto de coincidência. Seria permanecer na antecedência de si, num mundo 

do possível e da espera.

*******
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A Mohamed, meu irmão.

Queria dizer
Não conheço o caminho do paraíso.

…que minha língua, as pessoas e o homem sentado, perscrutando os trilhos da estrada 

de ferro, absorvido no que ninguém saberia. Eles eram. Minha casa, ela estava num 

lugar que eu procuro ainda. Ela não ficava nessa cidade em que vi outras crianças nas-

cerem sobre o mesmo colchão manchado de sangue sobre o qual nasci nesse mesmo 

aposento visitado regularmente pela parteira quando ela se foi com o pedaço e tomou 

tua língua. Me vi procurando esse velho colchão manchado do sangue de todos os que 

já vieram ao mundo para que houvesse nesse recanto uma criança a mais. Me vi, não 

a procurar uma casa para mim, mas a tornar a procura minha meta. Muito de meu 

sangue secou a cada golpe de bisturi que atingia minha pele. Cada golpe de bisturi a 

me penetrar, adormecida, anestesiada. Gostaria de que todo o tempo da anestesia me 

conduzisse, anunciada na Internet por 50 dólares, na data em que já não se está.

Queria dizer

Escrevo sobre o que perdi, sobre meu sangue desperdiçado, sobre meu riso enfiado em 

uma máscara, sobre essa moça expulsa por ter gemido perto das dunas de trigo reche-

ando com segredos a boca das moças, sobre aquela outra que era e que nunc já não é e 

sobre a outra que vi dar voltas sob o teto do salão sem móveis, com o vestido em brasas, 

ela pede socorro ao seu patrão e depois fica nua diante de todos esses homens. Digo 

que não quero nem pai nem mãe, não quero que ninguém os ponha em meu caminho 

ou os infiltre em minha história. Sem eles vou indo e apesar deles todos eu sou.
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Não conheço o caminho do paraíso

Não te preservei do inferno

A charia, ninharia, não recaiu sobre mim

Não irei àquele que foi e que indubitavelmente há de voltar

Escrevi algumas linhas e lambi as gotas acima do rosto

Eu disse: ela é um dos seres humanos cujo passado traz o presente

Ela galopava na larga avenida tentando atravessar

És também um viajante como eu

Sem pudor, chegas com essa luz

Ou então será esse mito que nos mata

Atira as balas

Mata, pássaro de cinzas
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Vais tu e tuas plumas por terra

Que um vento, soprando desse Saara, dispersa

Montes de areia, luz vermelha

Que atravessa desde onde não estás

Esse Saara nossa casa

Lá, dois polos

Aquele que chega não virá

Todavia, é um visitante

Mais: ele é teu convidado
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Ele pousa seus pés, com pudor

Ele vai, encantado

Aí onde está tua vigília

Tu o sublime Mago

Amon

Dize-me onde guardas teus restos

Onde encontrarei o que me poderia indicá-los

Tu a Coisa, a Não-ser

Quando apareceram, o fogo escondera a luz

Escrevo sobre onde te encontras

Que eu possa pensar em ti

Te figurar

Imaginar

Tua sombra

Tu a sublime criatura

Apareça um pouco para que eu possa te ver

(Cidade do Cairo; uma data imaginária, escrito sem me dar conta, 31/11/2013)
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Nós, nós ficamos para nos inscrevermos no quadro e imprimir o instante de 

 reerguimento sobre  um filme negro, que se tornaria uma imagem branca com nossas  

cabeleiras negras, a fim de que a imagem se torne para nós a prova tangível de nós.2

(Fathy, 2004)

Dizer algo sobre o filme-poema de Safaa Fathy, Nom à la mer, é para mim um 

desafio e uma tarefa delicada, que exige, ao mesmo tempo, grande responsabi-

lidade. Trata-se de um filme que fala por si mesmo e que nos impressiona pela beleza 

plástica de suas imagens, pela intensidade e, ao mesmo tempo, estranhamento de sua 

poesia, na emoção de escutá-la na voz de um dos grandes filósofos da contemporanei-

dade, Jacques Derrida. Imagino o quão tocado teria ficado também Derrida pela escrita 

de Safaa para, em seus  últimos meses de vida, debilitado pela doença, empreender 

ainda mais esse esforço. Cosmopolites de tous les pays, encore un effort!.3 Esse é o título 

de um livro de Derrida, publicado em 1997, que busca situar o direito de asilo e das 

cidades-refúgio em relação ao projeto filosófico kantiano de uma história universal do 

ponto de vista cosmopolita e também em relação à sua própria teoria da hospitalidade. 

Pois bem, esse ato de Derrida para com Safaa, esse seu último esforço em vida, não 

deixa de ser a expressão da mais pura hospitalidade – conceito que ele próprio cunhou, 

que se apresenta não apenas como um princípio, mas como uma lei que se inscreve na 

cultura – hospitalidade de acolher na voz dele a poesia dela.

Divido logo de partida essa responsabilidade e desafio com Lúcia Castello Branco, 

escritora e professora da Faculdade de Letras da UFMG, por quem tenho profunda ad-

miração e amizade, e que me convidou para dialogar com Safaa sobre o seu filme Nom 

à la mer, no encontro A escrita, o exílio e a casa, realizado na UFMG, em novembro de 

2015. Tal encontro foi dedicado a celebrar a parceria entre a UFMG e o ICORN4, que 

pretende fazer da nossa cidade universitária uma cidade-refúgio para escritores per-

seguidos, escritores que, como Safaa Fathy, são sobretudo marcados em sua escritura 

pela inscrição radical da diferença. Movida inicialmente pelo sentimento de amizade, 

2 “Nous, nous sommes 
tenus pour nous inscrire 

au tableau et imprimer 
l’instant de redresse-

ment sur une pellicule 
noire qui deviendrait une 

image blanche portant 
nos chevelures noires 

afin que l’image devienne 
pour nous la preuve 

tangible de nous”. (Fathy, 
2004) 

3 Esse texto foi apre-
sentado por Derrida no 
primeiro congresso das 

cidades-refúgio, ocorrido 
em Strasbourg, entre os 
dias 21 e 22 de março de 

1996. 

4 International Cities of 
Refuge Network.

1 Este trabalho foi 
inicialmente apresentado 

no II Encontro UFMG 
– ICORN: A escrita, o 

exílio e a casa, realizado 
na UFMG, em 9 de 
 novembro de 2015.
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pelo amor à causa e pela descrição que Lúcia me fez do trabalho de Safaa, do qual co-

nhecia apenas seu filme documentário D’ailleurs Derrida5, disse sim à amiga, que, em 

seu convite, lembrou-me da frase de Clarice Lispector: “Tudo no mundo começou com 

um sim”. Não posso, portanto, deixar de manifestar o meu prazer e agradecimento por 

esse convite que muito me honrou, claro, e que me fez mergulhar nas águas de Safaa 

Fathy, mas cujo sim admito ser, de partida, repleto de riscos. Riscos principalmente em 

virtude do fato de minha pesquisa acadêmica pertencer a um domínio que se situa, 

quase que por decreto disciplinar, e menos por afinidade de área, fora do território da 

literatura, ou do cinema, ou da estética, e mesmo da filosofia de uma das referências te-

óricas de Fathy, que é a filosofia de Jacques Derrida. Falo aqui na condição de estrangei-

ra. Meu território de atuação na filosofia é no âmbito da ciência, mais especificamente 

na área da filosofia da mecânica quântica e também no campo da filosofia teórica de 

Immanuel Kant, filósofo que  há muitos anos estudo sistematicamente, mas que é um 

pensador cuja obra é o reverso da de Jacques Derrida. Eu me lembro quando, ainda 

estudante de doutorado em Paris, tive a chance e o privilégio de seguir durante um ano 

acadêmico 2000-2001, junto com Ruth Silviano Brandão e Cristina Moreira Marcus, 

o seminário de Derrida, sobre a pena de morte na École des Hautes Études en Sciences 

Sociales. Nesse seminário, Derrida partia justamente da filosofia de Immanuel Kant 

5 Filme-documentário de 
1999, dirigido por Safaa 
Fathy, que explora a vida 
e as ideias de Jacques 
Derrida e que conta com 
a participação do próprio 
Derrida e de Jean-Luc 
Nancy. 
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para, inversamente, desenvolver um argumento por razões de princípio, e não por 

razões pragmáticas, contra a pena de morte. Kant, porém, defende a pena de morte, 

por princípio da razão prática, em favor da humanidade. Contrariamente, Derrida quis 

elaborar, por princípio, em nome da mesma humanidade, uma posição contra a pena 

de morte. Kant, esse pensador que denunciou a ilusão da razão, a grande ilusão da ra-

cionalidade humana, apresenta-se assim para Derrida como uma matriz exemplar de 

pensamento que, no entanto, deve ser subvertida. Ou, como ele mesmo afirma: “Ten-

to, numa leitura de Kant, assinalar em que é que o cosmopolitismo universal de Kant é 

uma coisa notável para a qual é necessário tender, mas que é necessário também saber 

transgredir” (Derrida, 2004, p. 64). São, contudo, desses dois lugares estrangeiros – a 

filosofia de Kant e a filosofia da mecânica quântica – que eu parto. Aceitei esse desafio 

como alguém que não apenas foi afetado pela intensidade do filme de Safaa Fathy, mas 

que percebeu afinidades estreitas entre duas formas de expressão da relação com o 

mundo, a quântica e a de Fathy, que rompem radicalmente com os limites semânticos 

da representação, ao experimentar tão radicalmente os limites da linguagem. 

Antes de me aventurar a estabelecer possíveis aproximações entre a poesia de Safaa 

e a filosofia da física contemporânea, apresento uma breve introdução ao filme-poema, 

Nom à la mer (Nome ao mar), a começar pelo seu título. Trata-se de uma expressão que, 

em francês, é homônima à expressão non à la mère (não à mãe). Assim, por um lado, 

nom à la mer tem o sentido de jogar o nome ao mar, em alusão ao meio pelo qual náu-

fragos, em uma ilha deserta, pedem socorro, quando lançam uma garrafa ao mar. Uma 

garrafa onde se inseriu um pedaço de papel com registro do nome e que é lançada ao 

mar sem destinatário específico, com a esperança de que alguém vá eventualmente 

encontrá-la, ao sabor das correntes. O filme não deixa de remeter, ao mesmo tempo, 

à temática do encontro UFMG-ICORN, dedicado à experiência do exílio, da escrita e 

das cidades-refúgio. Presumivelmente, os refugiados são como náufragos em uma ilha 

deserta que se sentem desprotegidos tão completamente em seu próprio país, sem ne-

nhuma forma de expressar seus desejos, sua própria vontade, em suma, sua liberdade, 

e lançam ao mar uma garrafa na esperança de encontrar uma cidade, um estado ou 

uma nação onde possam se refugiar. Como afirma Jacques Derrida (2004, p. 64): “a 

experiência terrível do nosso século foi, e continua a ser, o deslocamento de populações 

maciças que já não eram constituídas por cidadãos e para as quais as legislações dos 

Estados-nação não bastam”. Nesse sentido, portanto, a experiência do refugiado de 
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viver em seu próprio país é como se ele vivesse em uma ilha deserta, porém a expe-

riência de viver em uma cidade-refúgio é também uma experiência de viver em uma 

ilha deserta. Por outro lado, a expressão non à la mère (não à mãe) tem esse sentido de 

negação, rejeição, ou mesmo de interdição à mãe. E Safaa exprime essa interdição em 

seu poema-filme, da seguinte forma:

quando busco as frases alinhadas como tijolos entre dois limites 

para deles fazer minha casa ou meu quarto ou minha cama 

Lá, lá onde não tenho país, no não da terra à terra, 

No não da pátria a meus pais 

Lá onde este nome avizinha com o que minha mãe plantou 

e sua língua brotou no canteiro de lodo da minha infância, 

A língua que ela colocou na minha boca e  

Que se tornou para mim uma mãe no lugar da Mãe língua 

Na borda da cavidade da terra cultivada eu paro.6

Esse extrato nos permite pensar a condição do exílio como uma condição inexo-

ravelmente ligada à negação da mãe, no sentido de uma negação da língua materna. 

Viver em uma cidade-refúgio, onde, como nos lembra Derrida, as legislações para os 

refugiados são insuficientes, é viver em um território fora do pátrio poder, onde o sen-

timento de pertença é tênue, e que é também cercado por um tipo de muralha invisível 

da linguagem, que interdita a expressão genuína do pensamento livre, possível apenas 

no idioma materno. O interessante é que esse jogo de palavras, ligado ao título do filme, 

é possível em francês, mas não em português ou inglês, ou mesmo em árabe, língua 

na qual o poema foi originalmente escrito. Para o filme, o poema foi traduzido do árabe 

para o francês por Zeinab Zaza e pelo próprio Derrida. Essa tradução, como a própria Sa-

faa reconheceu em sua fala no encontro da UFMG, transformou-se também, por parte 

do filósofo franco-magrebino, em um ato de criação de novos sentidos e mesmo de in-

trodução de novas frases em relação ao poema original, numa experiência alusiva à sua 

concepção de texto como evento, nunca fechado em si mesmo, sempre aberto ao outro.  

O filme-poema de Safaa Fathy está, sem dúvida, relacionado à sua própria condição 

de náufraga, que encontrou em terras francesas sua cidade-refúgio e, na filosofia de Ja-

cques Derrida, um solo fértil para o restabelecimento de certo sentimento de pertença 

perdido. É nessa paisagem filosófica que o texto de Safaa se amalgama, na tentativa de 

reconstruir a sua própria história, não como narrativa autobiográfica, mas como expres-

6 Extrato do poema de 
Safaa Fathy (2004). Trad. 
Rosane Pereira.
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são poética autodescritiva de sua identidade refugiada, numa espécie de autobiografia às 

avessas. Nas palavras do próprio Derrida (2004, p.12): “estou convencido de que, de al-

guma forma, todo texto é autobiográfico”. “Texto” é aqui entendido em seu sentido mais 

amplo, que pode ser tanto um texto literário, ficcional, filosófico, quanto uma pintura ou 

um filme, como no ensaio “Mémoires d’aveugle. L’autoportrait et autres ruines”, escrito por 

ocasião de uma exposição realizada no Louvre, de outubro de 1990 a janeiro de 1991, em 

que Derrida tenta “demonstrar em que é que até mesmo quadros que não são autorre-

tratos são autorretratos e que em todo  caso a distinção já não é tão pertinente como se 

crê” (2004, p. 12). Sob esse pano de fundo, o filme-poema de Safaa Fathy, Nom à la mer, 

pode ser visto como registros poéticos autobiográficos. Em associação com sua biografia, 

vale aqui lembrar o caso narrado em entrevista que deu à Revue des Femmes Philosophes 

sobre cena de sua infância. Nessa entrevista, Safaa (2013) faz uma descrição de um dos 

momentos felizes de sua vida, quando, na idade de 12 anos, ganhou de seu pai uma 

máquina fotográfica bem rudimentar, uma espécie de câmara escura. A sua diversão 

passou a ser, junto com o seu irmão, tirar fotos e revelá-las, em um laboratório caseiro 

improvisado no banheiro de sua casa. Para sua tristeza, mais de uma centena de fotos 

tiradas e reveladas pela dupla de irmãos, no Egito, perderam-se. Ela então declara que 

uma das motivações que a leva a fazer filmes é justamente sair em busca dessas imagens 

perdidas, busca que se materializa nas imagens que cria tanto em seus versos quanto em 

seus fotogramas. Ou, como afirma em um de seus poemas: “Me vi, não a procurar uma 

casa para mim, mas a tornar a procura a minha meta”7. 

Assim, longe de encarnar o sonho de um fundamento último, que se materializa 

na busca pelo ideal de uma casa ou de um porto seguro,  próprio de tentativas clássi-

cas de significação da experiência ordinária, a poética de Safaa se inscreve no limite 

entre o ideal de distanciamento objetivante e seu engajamento subjetivo em uma 

situação ou atividade concretas, que a coloca ao mesmo tempo em uma condição de 

exílio permanente, de não-chegada. 

É justamente a partir dessa impossibilidade de narrar o fundamento último da 

experiência ordinária que uma associação entre a condição limite da poética de Safaa 

Fathy e da física quântica, tal como pensada por Niels Bohr, se apresenta. De seu lado, 

a física quântica pretende (apenas pretende) dizer algo sobre o comportamento e a 

constituição da matéria e da luz, esses dois conceitos que desde os gregos vêm fazendo 

 7 Fathy, S. Atravessando 
muros: a Revolução.
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parte da agenda da investigação cien-

tífica e que são ao mesmo tempo tão 

familiares ao nosso senso comum. O 

que acontece, no entanto, é que a es-

trutura empregada pela teoria quânti-

ca para lidar com esses conceitos di-

fere drasticamente daquela utilizada 

pelos nossos clássicos modos de re-

presentação. Os objetos quânticos, do 

ponto de vista da teoria, apresentam 

características muito diversas daque-

las que comumente atribuímos aos 

objetos físicos que estamos acostumados a ver e com os quais  interagimos em nossa 

experiência ordinária e que fazem parte do mobiliário da física clássica. Nada no nível 

quântico parece se assemelhar ao modo como a ciência tradicional ressignifica a nossa 

experiência ordinária. A física quântica, assinala uma genuína desconstrução no nosso 

modo de compreender a realidade e nosso modo de ajustar nossas expectativas em 

relação ao que podemos esperar de uma teoria científica.

Quando se entra em contato com a teoria quântica, o sentimento que vivenciamos 

é o de estranhamento, de perturbação diante da desfiguração de uma ordem causal e 

determinista, familiar e natural, e também da perda de critérios de individuação que 

nos possibilitam identificar e reconhecer as coisas que existem.  No filme de Fathy, vê-

se o mesmo sentimento de estranhamento diante da perda de uma ordem narrativa 

causal e determinista, familiar e natural, bem como da perda de critérios de individu-

ação do pretenso narrador e do seu interlocutor. Assim como na poesia de Safaa, em 

que somos confrontados com o limite da possibilidade de narração e, portanto, com os 

limites da linguagem, na teoria quântica, da mesma forma, estamos impossibilitados 

de narrar o que se passa no domínio atômico. 

Para ilustrar, tomemos como exemplo um princípio básico da teoria quântica, o 

chamado Princípio de Superposição. Ele estabelece que, se um sistema quântico pode 

existir em diferentes estados, ele pode também se encontrar em uma combinação 

 linear desses estados. Assim, o formalismo quântico possibilita descrever, por meio de 
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uma determinada função matemática, um sistema quântico como superposição de di-

ferentes estados. Isso acarreta uma situação muito desconfortante e paradoxal. O físico 

austríaco Ernst Schrödinger tentou evidenciar esse paradoxo, pela famosa experiência 

mental do gato, transpondo o princípio quântico da superposição para uma situação 

macroscópica, constituída de objetos perceptíveis a qualquer sujeito humano. Pode-se 

assim imaginar, por exemplo, um gato fechado em uma caixa, sujeito a interagir com 

um dispositivo radioativo descrito quanticamente. Ao tentarmos descrever a condição 

do gato, antes de abrirmos a caixa, com formalismo teórico disponível, somos levados 

a admitir a bizarra situação apresentada por Schrödinger, em seu artigo de 1935: “A 

função [matemática] do conjunto expressaria o seguinte: nela o gato vivo e o gato mor-

to (me perdoem a expressão) estão misturados ou superpostos em proporções iguais” 

(Schrödinger, 1980, p. 328). Essa situação imaginária é reveladora do conflito entre a 

descrição teórica do estado de um sistema quântico como superposição de diferentes 

estados e a constatação empírica da unicidade de apenas um resultado de medida. Nos 

contextos da experiência ordinária, não há estados superpostos, mas estados por assim 

dizer definidos causal e espaço-temporalmente. Se abrirmos a caixa para observar o 

gato, ele deverá encontrar-se ou vivo ou morto, mas nunca vivo e morto. Esse exemplo 

ilustra como a teoria quântica requer de nós, como enfatiza Niels Bohr (1935, p. 697), 

“a necessidade de uma renúncia final do ideal clássico de causalidade e uma revisão 

radical de nossa atitude com relação ao problema da realidade física”. 

O uso de imagens na física quântica é assim revelador da perda da capacidade de 

representação e de figuração da teoria. E Bohr, mais como filósofo do que como físico, 

fornece-nos uma interpretação totalmente original da imbricada relação entre teoria e 

experiência, ou entre formalismo teórico e fenômeno físico. Em sua visão, é impossível 

desfazer a ligação entre o fenômeno e o contexto perceptivo ou as circunstâncias ex-

perimentais de sua manifestação, em que inevitavelmente lançamos mão  de imagens 

descritivas. A sua interpretação contextualista rompe radicalmente com a representação 

clássica do fenômeno, baseada em certa função especular do conhecimento, dominante, 

desde o século XVII, como representação de um processo natural independente do ex-

perimentador que por ele é afetado. Não é à toa que alguns estudiosos do pensamento 

de Bohr, particularmente Arkady Plotnitsky (1994) e Makoto Katsumori (2011), asso-

ciaram a posição antiepistemológica do físico dinamarquês à filosofia da desconstrução 
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de Jacques Derrida. A teoria torna-se, assim, não a representação, mas a expressão da 

participação do experimentador em um devir que o envolve e o engloba. A teoria não 

mais representa a imagem da natureza, ela lança mão de imagens, aplicáveis ora a um 

contexto, ora a outro, para exprimir nossas relações com o mundo. Nas palavras de Bohr: 

Devemos ter claro que, quando se trata de átomos, a linguagem pode ser utilizada apenas 

como na poesia. O poeta, também, não é mais tão preocupado com a descrição de fatos 

do que com a criação de imagens e com o estabelecimento de conexões mentais.8 

Tal situação em física quântica guarda similaridades muito estreitas também com 

a escrita de Safaa Fathy. No caso do poema Nom à la mer, as múltiplas referências a 

imagens oriundas de textos bíblicos, particularmente o livro do profeta Jonas e o livro 

do Apocalipse, como também os aforismas citados ao longo de todo poema, de autoria 

do místico mulçumano Muhammad Niffari, do século X, sugerem que, com a perda 

da noção semântica de representação, o que é realmente possível a nós é o pensamento 

por analogia. Como ilustra o aforisma citado no poema: “E ele disse-me: ‘como se’ não 

serve à analogia, é uma verdade que tu somente conheces através da analogia” (Niffari, 

1989, p. 87). A imagem de Jonas e sua baleia, por exemplo, remete ao livro do Antigo 

Testamento, que narra como Deus educa o seu profeta e que faz suscitar a seguinte 

questão fundamental: como aceitar que Deus pode amar o estrangeiro e perdoar àqueles 

que lhe fazem mal? Essa imagem, como muitas outras utilizadas no poema, são assim 

analogias para pensar nosso lugar atual como seres viventes, em um mundo marcado 

e inscrito pela différance, no sentido de Derrida (2003). Tal conceito (différance), um 

neologismo extraído da palavra francesa ‘différence’, é introduzido pelo filósofo franco-

magrebino com o propósito de trazer a radicalidade do sentido de alteridade para o seu 

lugar devido na linguagem e que deve ser anterior a toda diferença (différence), como 

presença de fato. Ele quer assim tornar explícito a condição metalinguística de que ne-

nhum elemento da linguagem se define a não ser em referência a um outro elemento 

também linguístico9, em franca oposição à clássica noção de representação.

Nesse sentido, ambas as linguagens – a quântica e a da poesia de Fathy –, cada 

uma a seu modo, encontram-se no limiar entre o exprimível e o inexprimível, entre 

o dizível e o indizível, entre o observável e o inobservável, entre o determinismo e 

o indeterminismo, pondo em questão as noções de representação e narratividade. 

Os processos de significação, nas duas formas de linguagem – científica e poética – 

8 Niels Bohr, apud 
Heisenberg, “Under-
standing” in Modern 
Physics (1920-1922). In 
Heisenberg, 1971, p. 41.

9 Cf. Derrida, 1995, 2001. 
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prescindem assim de uma relação 

mimética de correspondência com 

um referente dotado de proprie-

dades intrínsecas para requerer a 

presença do agente ou, como Lúcia 

Castello Branco prefere dizer, com 

base em seus estudos de Maria 

Gabriela Llansol, do legente, que 

se deixa afetar e simultaneamente 

afeta o fenômeno manifesto. Con-

ceitos como o de onda e partícula, 

em teoria quântica, tornam-se evi-

dentes como registros de presenças 

que se fazem imagens, na cena da 

experiência, sem requisitar qualquer engajamento ontológico com uma realidade 

última, morada do ser. Nada mais derridiano. 
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“Este é um abrigo na orla do bosque.  

Metade árvore, metade construção de ramos mortos.”

 Maria Gabriela Llansol

Sonhemos com a universidade que queremos. Sonhemos com ela, a universidade 

pública, mais aberta ao universo que aos universais. Lembremos que o universo 

– aquele em que supostamente as diferenças coabitam, reunidas em torno de uma uni-

dade, que o “um” vem marcar, para nos apaziguar – é muito mais que o “um”, tratando-

se, antes, do “diverso”, ou do que se pode ler nesta bela construção de Maria Gabriela 

Llansol: “O encontro inesperado do diverso”. Sonhemos, então, com a universidade 

marcada por esse encontro. E pensemos a diversidade como um primeiro pensamento 

verdadeiro, que aqui poderíamos tomar como um método para sonhar alto com o uni-

verso de nossa cidade universitária: o lugar em que, entre outros encontros, podemos 

também experimentar o “encontro inesperado do diverso” (Llansol, 1994). 

É com esse espírito que pensamos abrigar, na UFMG, a experiência do ICORN, 

sonhando em abrigarmos aqui, no campus universitário, uma espécie de cidade, 

abrindo – em meio àquela que já existe (a chamada cidade universitária),– uma ci-

dade-refúgio, como propõe o projeto, uma cidade diversitária, que abrigue, a um só 

tempo, o encontro e o diverso.

O conceito de cidade-refúgio 
Em 1989, quando foi derrubado o muro de Berlim, ano em que aconteceu o mas-

sacre na Praça da Paz Celestial e em que surgiu a web para o grande público, Salman 

Rushdie foi condenado à morte pela ridícula fátua1 do aiatolá Khomeini, no Irã, e essa 

condenação continua em vigência até hoje, como pudemos constatar na Feira do Livro 

de Frankfurt, de 2015, quando o Ministro da Cultura do Irã cancelou sua participação, 

em razão da presença do escritor com dupla nacionalidade: indiana e britânica. 

  1 Uma fátua é um 
 pronunciamento legal, no 

Islão, emitido por um espe-
cialista em lei religiosa, so-
bre um assunto específico. 

Normalmente, uma fátua 
é emitida a pedido de um 

indivíduo ou juiz, de modo 
a esclarecer uma questão 

onde a jurisprudência 
islâmica é pouco clara
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Salman Rushdie foi o primeiro escritor da história da humanidade a ser persegui-

do no mundo inteiro e por um país que nem era seu país de origem. E, se ele esca-

pou à morte, cerca de duas dezenas dos seus leitores, tradutores, editores e livreiros 

foram, infelizmente, assassinados, por terem-se relacionado de alguma maneira com 

Os Versos Satânicos. Diante desses fatos e dos assassinatos de intelectuais, diretores de 

jornais, sociólogos, professores de universidade e escritores, na Argélia, no início dos 

anos 90, o próprio Salman Rushdie, com a assinatura e participação de mais de 350 

escritores do mundo, criou, em 1993, em Estrasburgo (França), o Parlamento Interna-

cional de Escritores (IPW), que instituiu o Cities of Asylum Network (INCA).

Salman Rushdie, Wole Soyinka e Vaclav Havel foram presidentes do Parlamento 

Internacional dos Escritores, e JM Coetzee, Jacques Derrida, Margaret Drabble e Ha-

rold Pinter foram membros do conselho. A ideia de criar uma rede de cidades para 

abrigar escritores ameaçados foi primeiramente acolhida por Barcelona, rapidamente 

seguida por muitas outras cidades e países, inclusive os Estados Unidos e o México. O 

IPW foi dissolvido em 2003, mas o esquema permaneceu intacto.

Em 2006, a cidade de Stavanger (Noruega) reestruturou essa rede, criando uma 

organização internacional de sócios independentes, ICORN (www.icorn.org), oferecen-

do lares seguros para escritores que podiam, assim, continuar se expressando de ma-

neira livre. Dessa forma, os escritores estariam em segurança, mas não em silêncio. 

Uma das primeiras escritoras a ser hospedada por ICORN na cidade de Gothenburg, 

na Suécia (2006-2008), ganhou o Premio Nobel de Literatura em 2015: a jornalista 

investigativa e escritora bielorrussa Svetlana Alexievitch. 

Com o aumento do número de escritores perseguidos, em torno de 800, em 2014, 

segundo dados do PEN Internacional de Londres (www.pen-international.org), é pre-

ciso abrir novos espaços para acolher romancistas, ensaístas, dramaturgos, poetas, 

blogueiros, editores, tradutores, redatores, jornalistas e caricaturistas ameaçados de 

morte e tortura. Por essa razão, foi lançado o projeto CABRA (CAsas BRAsileiras de 

Refúgio), no Brasil (https://cabrarede.wordpress.com). 

O primeiro passo foi dado em 2014, quando uma comissão de trabalho, formada 

pelo PEN Internacional de Londres, pelo PEN Clube do Brasil, pelo diretor do ICORN, 

pela fundadora da CABRA e por dois escritores exilados (Irã e Honduras), veio divul-

gar o conceito do ICORN no Brasil, terra de longa tradição de imigração e de integração 
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cultural. A defesa da liberdade de expressão, o respeito aos direitos humanos, o exercí-

cio da democracia, a tradição de hospitalidade são os valores essenciais que permitem 

ao Brasil abraçar plenamente essa causa.  

Foi assim que esse pequeno grupo chegou à universidade – a Universidade Federal 

de Minas Gerais –, sonhando encontrar aqui, neste lugar, uma espécie de “abrigo na 

orla do bosque”: um lugar em que se possa sustentar, em meio às árvores vivas e aos 

ramos mortos, a defesa da liberdade de expressão, o respeito aos direitos humanos, o 

exercício da democracia e a hospitalidade.

É curioso pensar que o texto fundador do conceito de cidade-refúgio, de autoria de 

Jacques Derrida, intitulado “Cosmopolites de tous les pays, encore un effort!”, escrito 

em 1996 para o primeiro congresso de cidades-refúgio que ocorreu em Estrasbur-

go, por iniciativa do Parlamento Internacional de Escritores, tenha sido publicado por 

uma editora universitária, as Édiciones Cuatro, da Universidade de Valladolid, para cir-

cular, primeiramente, no contexto universitário e na cidade (Valladolid foi a primeira 

cidade-refúgio da Espanha), e, posteriormente,  pelo mundo.

Sonhemos, então, com uma espécie de retorno a este ponto, fazendo dele uma 

outra volta: retornar ao ponto em que a cidade esteja contida na universidade e a uni-

versidade possa, por sua vez, abrigar a diversidade para devolvê-la ao mundo, de onde 

ela advém. Esse é o primeiro pensamento que nos faz sonhar, neste momento, com a 

universidade como uma cidade-refúgio para abrigar o projeto do ICORN.

Para esse sonho, já temos um nome bastante brasileiro: CABRA – CAsas BRA-

sileiras de Refúgio. E, parodiando e ao mesmo tempo homenageando nosso cineasta 

Eduardo Coutinho, temos gostado de dizer: “Cabra marcada para vingar”. É, pois, ao 

conceito da CABRA, que reúne as diversas CAsas BRAsileiras de Refúgio que pre-

tendemos fundar neste País, que a UFMG se alia. E assim sonhamos em fundar, por 

meio do pensamento diversitário que a universidade abriga, uma “nova cosmopolíti-

ca”, como observa Derrida,

Desde nosso primeiro encontro, nós tínhamos pensado em abrir as cidades-refúgio por 

todo o mundo. E isso se assemelha bem, de fato, a uma nova cosmopolítica. Nós pensamos 

em empreender, através do mundo, a proclamação e a instituição de “cidades-refúgio”, nu-

merosas e sobretudo autônomas, tão independentes quanto possível, entre si e dos Estados, 

mas aliadas entre si por formas de solidariedade a serem inventadas (Derrida, 1997, p. 13). 
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Trata-se, evidentemente, de uma cosmopolítica que, ao sonhar a autonomia e a 

multiplicação das cidades-refúgio, terá a chance, no Brasil, de aliar a esse projeto a 

autonomia e o pensamento universitários, buscando promover uma ação – a ação de 

uma nova cosmopolítica – no seio da cultura brasileira.

A escrita, o exílio, a casa
Não é difícil admitirmos que o exílio e a escrita mantêm estreitas relações. Afinal, 

como observa Karl Erik Shollhammer, “o exílio pode ser visto como uma dissidência 

no seio da linguagem e a estrangeiridade como constitutiva para a criação” (Scholham-

mer in Vidal, 2004, p. 14). Mas o que dizer da escrita, em sua relação com o exílio, 

quando este é de fato uma contingência que obriga o sujeito a se reconstituir em outra 

língua, em outro país, “esquecendo” sua língua e sua cultura de origem?

…que minha língua, as pessoas e o homem sentado, perscrutando os trilhos da estrada de 

ferro, absorvido no que ninguém saberia. Eles eram. Minha casa, ela estava num lugar que 

eu procuro ainda. (Fathy, La Révolution Traverse des Murs)

Aqui, nesse pequeno trecho do poema “Atravessando muros: a revolução”, de Safaa 

Fathy, já se trata nitidamente a questão do exílio articulada não só à perda de um terri-

tório, ou de uma casa, mas sobretudo à perda de uma língua. O que pode haver de mais 

essencial a um sujeito que uma língua como o lugar, por excelência, de sua subjetivida-

de? Como pensar, por exemplo, a poesia fora da unicidade de uma língua? Para o poeta 

Paul Celan, ele próprio um “exilado da língua”, é impossível pensar o bilinguismo no 

campo da poesia: “Não acredito que haja bilinguismo na poesia (...) Poesia – essa é a 

notável unicidade da língua” (Celan, 1996, p. 69).  

A poesia, então, sendo do campo da unicidade, como pode abrir-se à diversidade 

que a experiência do exílio comporta? Talvez se abrindo à experiência de “excen-

tricidade” que o próprio exílio determina: “Estou ao longe, minha voz está muda”, 

escreve Safaa Fathy, assinalando não só essa excentricidade como sua vocação para o 

exílio (Fathy, ibidem). 

Porque, como observa Deleuze, quando se trata de literatura, “o que é interessante 

ainda é a possibilidade de fazer de sua própria língua, supondo que ela seja única, que 
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ela seja uma língua maior ou que o tenha sido, um uso menor. Estar em sua própria 

língua como estrangeiro.” (Deleuze, 1977, p. 40-1)

Assim, pode-se pensar que, paradoxalmente, a situação concreta do exílio venha a 

abrir, para o escritor, no seio de sua língua materna, esse espaço de solidão essencial 

à literatura, possibilitando-lhe a experiência de “estar em sua própria língua como es-

trangeiro.” Por outro lado, a situação concreta do exílio é justamente aquela que impe-

de o escritor de estar em seu país e “em sua própria língua”, destinando-lhe apenas o 

lugar de “estrangeiro aqui como em toda parte (Álvaro de Campos, 1977, p. 360). Ou, 

como observa Shoshana Felman, o escritor pode chegar ao extremo de não ter língua 

materna, sentindo-se “em casa” apenas nas línguas em que escreve, o que significa, 

talvez, não se sentir bem em língua nenhuma. Ou, nas palavras da autora: “Eu poderia 

dizer que minha escrita é meu país”. (Felman in Caruth, 2014, p. 350)

É, portanto, em sua condição de “estrangeiro aqui como em toda parte” que o es-

critor perseguido solicita um refúgio: refúgio na língua e na cultura do outro, que só 

poderá, por sua vez, de fato acolhê-lho, ao lhe oferecer, na condição de outro, a “hospi-

talidade pura e incondicional” a que se refere Derrida:

Sem essa ideia de hospitalidade pura [...] não teríamos sequer a ideia do outro, a alterida-

de do outro, ou seja, de alguém que entra em nossas vidas sem ter sido convidado [...] a 

hospitalidade incondicional, que não é nem política nem jurídica, ainda assim é condição 

do político do jurídico. Justamente por essas razões, não estou nem seguro de que seja 

ético, à medida que não chegue a depender de uma decisão. Mas o que seria da ética sem 

hospitalidade? (Derrida, 2003, p.137).

É, pois, no espírito dessa “hospitalidade pura e incondicional” que a universidade, 

acolhendo o diverso a que um encontro se abre, oferece ao escritor a possibilidade de 

uma casa, em sua cidade-refúgio. 

Ora, sabemos, desde o clássico livro de Virginia Woolf, Um teto todo seu, o quanto 

uma casa se constitui em condição de escrita para qualquer escritor. Escrito como uma 

conferência sobre o tema “As mulheres e a ficção”, esse texto de Woolf termina por de-

senvolver uma hipótese – a de que as mulheres, historicamente, não se desenvolveram 

como os homens, no campo da ficção, porque nunca tiveram, de fato, “um teto todo 

seu” – até chegar à “prosaica conclusão” “de que é necessário ter quinhentas libras por 

ano e um quarto com fechadura na porta se vocês quiserem escrever ficção ou poesia” 

(Woolf, 1985, p.137).
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Estendendo o pensamento de Virginia Woolf, do campo do feminismo para o cam-

po de uma “hospitalidade pura e incondicional”, como propõe Derrida, podemos pen-

sar que um “teto todo seu” é condição para qualquer escritor e talvez deva se constituir 

num direito para aqueles que, “estrangeiros aqui como em toda parte”, procuram, 

entre nós, um refúgio.

Pensar a casa, pois, é também uma das direções que devemos tomar no desenvolvi-

mento desse projeto, pensando, portanto, que nós, da casa – a Universidade Federal de 

Minas Gerais – possamos nos reencontrar conosco, da CABRA, como “estrangeiros a 

nós mesmos”, para fundarmos, junto ao ICORN, a primeira casa de refúgio no Brasil. 

Sonhemos, então, com essa primeira casa, de onde as futuras casas-refúgio do 

Brasil poderão nascer. Sonhemos com ela, como uma casa-abrigo na orla do bosque, 

aberta a outras casas de escrita e leitura, de cultura e poesia, de hospitalidade pura e 

incondicional. E, no ato de instauração de um convênio a caminho, pensemos também 

no ato de fundação de uma casa e em tudo o que ela comporta. A partir dessa casa, so-

nhemos a sua multiplicação, na diversidade de paisagens e de bens culturais que este 

imenso país comporta. Assim, talvez, evocando mais uma vez as palavras da escritora 

portuguesa Maria Gabriela Llansol, possamos enumerá-las:

Como vireis viver aqui, faço-vos o desenho das Casas que vos esperam. Todas elas são 

Casas da Casa do Pinhal. O núcleo-mãe é a Casa da Reconstituição. Se o Grande Textuador 

Desconhecido vier, virá habitar na Casa da saudação. Os animais moram na casa deles, a 

Casa dos animais. As árvores, os arbustos, as flores, a erva moram no jardim em volta. A 

Casa do silêncio é a parte mais recôndita da Casa da Reconstituição. Os pontos cardeais da 

Casa do Pinhal são guardados por figuras que vos mostrarei. (Llansol, Maria Gabriela. Os 

cantores de leitura. Lisboa: Assírio & Alvim, 2007. p. 105.)

*******
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Para Kristin Capp Moller, fotógrafa

Sobre estas praias o Ocidente

se pôs.

A luz ofusca, pode-se aqui

notar que o Sol é que

é o centro do universo

e não esta terra.

É preciso descobrir que alternativas

raramente são nativas

em qualquer lugar.

Não tem original,

também os aborígenes viajaram,

este é um poema

em tradução.

Só que um poema

é violência.

Não se pode escrever nós.

Pelo menos não se pode

querer mesmo dizer 

o que, se dizem nós,

já quer dizer eles.

Porque nós é violência.

Tem tanta cor,

fica difícil distinguir o preto do branco.

Não, talvez, em preto-e-branco.

Nos falta uma lente, um olho

estranho, que nos arranje

em outra imagem

e semelhança.

Só que uma lente

é violência.
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resumo Este artigo busca traçar algumas considerações sobre minha investigação doutoral – Ao sabor das Narrativas: 
sujeitos, cotidiano e práticas de cozinha – na qual me propus a pensar como os sujeitos produzem-se e são produzidos com 
base em suas práticas de cozinha. Para tanto, apresento nesta escrita apontamentos sobre como realizei diálogos entre os 
estudos do cotidiano, a cultura visual e os fazeres culinários, e de como essa temática adentrou o âmbito acadêmico e se 
constituiu dentro dele.  

palavras-chave Práticas de cozinha. Estudos do cotidiano. Cultura visual.

abstract This article seeks to outline some considerations on my doctoral investigation entitled   To the taste of narratives:  
subjects, everyday life, and cooking practices, in which I observe how subjects produce themselves and are produced from 
within their cooking practices. Therefore, I present notes on how I established dialogues between everyday studies, visual 
culture and culinary works, and how such theme entered and constituted itself in the academic context.

keywords Cooking practices. Everyday life studies. Visual culture..

ON KITCHENS AND THEIR SUBJECTS – 
notes on a doctoral research
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Como as práticas de cozinha se tornaram tema 
para a pesquisa?

Para iniciar esta escrita, que busca contar brevemente como se deu a construção 

de minha tese “Ao sabor das narrativas: sujeitos, cotidiano e práticas de cozinha”, 

preciso primeiramente explicar de onde surgiu o interesse e o desejo de trazer essa 

temática para o âmbito acadêmico.

Há anos ganhei um caderno de receitas e nele passei a colecionar não somente 

receitas, mas também artefatos de outras ordens, como figurinhas, imagens variadas 

de revistas, folders de eventos, entre outros. Tratava-se de uma coleção de elementos 

variados que atraíam por alguma razão o meu interesse e, mais ainda, que de algum 

modo registravam momentos e circunstâncias. 

Essa prática tem como referência a lembrança de minha mãe, que, assim como 

eu, possuía um caderno em que também colecionava artefatos presentes no seu dia a 

dia. Cresci vendo-a envolta naquele ritual: juntava ou anotava o que lhe despertava a 

atenção, guardava e, em algum dia de descanso das atividades domésticas, sentava à 

mesa para colar no caderno de receitas aquilo que havia recolhido por algum tempo. 

Assim, foi criado esse caderno de receitas que entrecruzava anotações importantes 

para a vida de uma dona de casa e artefatos que denotam desejos e sonhos que iam 

além do âmbito doméstico. 

As imagens ali presentes vão sugerindo traços da narrativa de uma pessoa, de sua 

vida, de seu dia a dia. São registros de um momento particular, de um contexto especí-

fico. Pelos elementos contidos no caderno vai-se desenhando um sujeito e, ainda que 

sem a possibilidade de traços bem definidos, vai-se estabelecendo uma quase forma, 

delineada pelos rastros daquilo que perpassava e afetava a vida daquela mulher.
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       Páginas do caderno de receitas da minha mãe. Imagens do acervo pessoal.

Não iniciei a produção do meu caderno pensando nessas questões, sobretudo por-

que nesse período as reflexões acadêmicas ainda não faziam parte de minha vida. Ini-

ciei-a porque me encantava aquele gesto cotidiano de minha mãe, porque me seduzia 

aquele objeto e ainda porque me apaixonava cada vez mais pelas práticas de cozinha 

– algo muito presente na história das mulheres da minha família materna.Entretanto, 

fui percebendo ao longo dos anos (e aí, sim, com a influência da vida acadêmica), o 

quanto uma prática comum podia narrar a vida de um sujeito, seus movimentos exe-

cutados dentro de um contexto e de suas estruturas. E mais, o quanto uma atividade 

cotidiana conecta-se com outros âmbitos de uma vida, o quanto é realizada de acordo 

com determinadas concepções e questões socioculturais. 

Assim, percebi que as cozinhas são locais habitados por sujeitos específicos, par-

tícipes de espaços específicos, e que as formas de constituí-los não são neutras e/ou 

passivas. Desse modo, as formas de desenvolver essa atividade são condicionadas pelas 

inúmeras normativas que circundam as estruturas socioculturais. No entanto, pouco 

se percebe que, do mesmo modo, as pequenas “formas de fazer” cotidianas também 

são possibilidades encontradas por pessoas comuns, sem nomes e feitos reconhecidos, 

de indagar aquilo que é determinado para cada sujeito em cada contexto.
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Cada narrativa, construída sob a perspectiva das práticas de cozinha, traz uma in-

finidade de questões outras que aparentemente em nada tem a ver com esse âmbito. 

Cozinhar não envolve somente a compreensão e utilização de técnicas para o preparo 

de um alimento, mas também gostos, preferências, possibilidades e impossibilidades 

de fazer, interações com demais pessoas, direitos e deveres no acesso às cozinhas...

Compreendido isso, iniciei reflexões sobre minhas experiências com as práticas de 

cozinhas, sobre como o envolvimento com esse fazer contava sobre produções de sub-

jetividades, sobre criação e desenvolvimento de posturas e opiniões. Para tanto, criei 

diálogos iniciais com as duas histórias desenhadas por meio dos cadernos de receitas, 

traçando distinções e aproximações entre a relação de minha mãe com o fazer culiná-

rio e a minha forma de contato com essa atividade.

À medida que desenvolvia os primeiros escritos, senti o desejo de saber que ou-

tras histórias poderiam ser pensadas sob a perspectiva dessa atividade cotidiana, am-

pliando as questões que poderiam ser desenvolvidas tendo esse tema como propulsor. 

Assim, decidi convidar mais quatro participantes para auxiliarem-me na investigação. 

Primeiramente uma moça e um rapaz, ambos participantes de uma confraria de ami-

gos constituída com a proposição de encontros gastronômicos. 

       Páginas do meu caderno de receitas. Imagens do acervo pessoal.
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Em um segundo momento (e já comprovando um pouco daquilo que acreditava), 

conheci uma senhora que estava escrevendo um livro de memórias das suas experiên-

cias culinárias. No mesmo período, iniciei um contato maior com uma colega do dou-

torado sanduíche que, após ter me ouvido falar sobre a pesquisa, relatou-me inúmeras 

questões pensadas com base em sua história e seu envolvimento com a cozinha. 

Com os quatro participantes, realizei encontros que tinham inicialmente como 

proposição o relato de seus interesses e contatos com as práticas de cozinha. Para intro-

duzir o tema e a proposição, contei-lhes brevemente sobre meu interesse de pesquisa 

e de onde havia surgido, passando assim pela referência aos cadernos de receitas e 

sobre minhas experiências no âmbito culinário. Desses relatos produzidos, destaquei 

temas recorrentes que busquei aprofundar ao longo da pesquisa, realizando para isso, 

no decorrer dos quatro anos, outros contatos que desdobraram outras interlocuções.

Entretanto, gostaria aqui de dedicar-me sobretudo aos dois últimos contatos, em 

que foi proposta aos participantes uma “troca de receitas”. Enviei a eles relatos pes-

soais em que, por meio da realização de algum alimento, pensava e problematizava 

questões presentes naquele momento, reconstruindo imageticamente, por meio de 

memórias, alguns cenários, situações, pessoas...

Convite para uma “troca de receitas”, obtive dos participantes relatos riquíssimos 

que me fizeram crer cada vez mais na potência contida nas ações cotidianas. No entan-

to, é importante ressaltar que tal pesquisa se fez possível sobretudo porque foi cons-

truída sob a perspectiva de um campo de conhecimento que prima justamente pela 

atenção às micronarrativas, que se propõem a incitar reflexão sobre como os sujeitos 

são produzidos de acordo com discursos que os circundam e de como, então, esses 

mesmos indivíduos podem ser operadores de mudanças por meio de suas pequenas 

ações, pela maneira como veem a si mesmos e o local que habitam.

Tendo assim o subsídio teórico e conceitual da Cultura Visual para traçar essa in-

vestigação, busquei também aporte nos Estudos do Cotidiano para aprofundar as pro-

blematizações acerca de como os sujeitos se produzem e são produzidos por meio das 

suas práticas cotidianas, no caso, tendo a prática de cozinha como foco investigativo. 

Relato a seguir como me utilizei da Cultura Visual e dos Estudos do Cotidiano para 

construção desta pesquisa.
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Pesquisando cozinhas e cozinheiros por meio dos 
Estudos do Cotidiano e da Cultura Visual

Desde o início desta pesquisa percebi a possibilidade de buscar aporte nos referen-

ciais dos Estudos do Cotidiano e, à medida que tinha contato com cada autor, ia me 

dando conta de que os cotidianos são de fato muito mais complexos do que comumen-

te os dizem. O que trago aqui ainda é fruto de uma aproximação que considero inicial 

com autores e suas abordagens, mas que também já se pretende contínua, pois nos 

Estudos do Cotidiano encontrei apoio para dar relevo a temas que normalmente são 

desprezados e/ou subestimados.

Pensando nisso, tomo como base para esta argumentação uma frase de José Ma-

chado Pais que diz: “o quotidiano seria o que no dia a dia se passa quando nada se 

parece passar”. (Pais, 2003, p.28). Creio que essa seja uma consideração significativa-

mente pertinente àqueles que se propõem a desenvolver uma pesquisa que se paute 

naquilo que constitui o cotidiano, pois convoca a sensibilidade do pesquisador para o 

que comumente é tratado como irrelevante, repetitivo, tentando provocar o olhar para 

a riqueza contida na vida cotidiana e nas pessoas que a formam. Desse modo, reconhe-

cer que o cotidiano (contrário ao que pode sugerir) é ativo, vivo e repleto, já impulsiona 

um primeiro passo às incríveis descobertas que ele pode reservar. Essa sensibilidade 

então seria empregada na busca pela pluralidade possível e presente naquilo que pare-

ce marcado pela mesmice.

Foi assim que busquei nas cozinhas e nos sujeitos que as constituem essa diversi-

dade de maneiras de se relacionar com aquele espaço, de criar no que tende a se repetir 

e automatizar, a unicidade conferida pelo que cada um traz de particular. Trata-se de 

modos distintos de apropriar-se de um local, de seus utensílios, de compor para si uma 

maneira peculiar de criação, com motivações, roteiros e objetivos específicos. Aquele 

que cozinha o faz para alguém (ainda que esse alguém seja ele próprio), cozinha sob 

determinadas condições, cozinha adotando uma referência... E, a partir disso, consti-

tui-se como sujeito pela forma como se relaciona com determinada prática.

Por essa razão, os cotidianos indicam ações permeadas por sentidos que vão 

além da mera realização de algo, já que estão envoltas também por negociações do 

sujeito com aquilo que o circunda. Pelas vias do pensamento de Certeau (2000, 
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2003) os “sujeitos anônimos do cotidiano” encontram, por meio de suas distintas 

formas de fazer, de “praticar” o cotidiano, maneiras diversas de jogar com o sistema 

sociocultural do qual fazem parte. 

Compreende Certeau que essas atuações microscópicas do sujeito constituem-se 

como “artes do fraco”, uma vez que são inventividades criadas pelos sujeitos comuns 

nas maneiras de uso daquilo que é estabelecido, dado e imposto pelo contexto. Disso 

surge um dos conceitos centrais na obra do autor, as táticas: “gestos hábeis do ‘fraco’ na 

ordem estabelecida pelo ‘forte’, arte de dar golpes no campo do outro, astúcia de caça-

dores, mobilidades nas manobras, operações polimórficas [...]” (Certeau, 2003, p.104).

No caso das práticas de cozinha, essas táticas poderiam ser pensadas nos distintos 

modos de se relacionar com as cozinhas que jogam com aquilo que é imposição, que 

restringe, que instaura concepções e normativas sobre os indivíduos... Nas falas dos par-

ticipantes da pesquisa, foram destacadas questões que propiciavam a compreensão de 

como o cozinhar era desenvolvido mediante concepções de um dado momento social, de 

acordo com as condições econômicas, diante de entendimentos sobre direitos e deveres 

de cada um deles em relação àquela atividade. Por essa razão, em alguns relatos, o acesso 

à cozinha apareceu como uma forma de conquista: conquista no sentido de escolha de 

como e para quem cozinhar; conquista pelo acesso a saberes por vezes inacessíveis em 

razão das normativas de gênero; conquista sobre as dificuldades econômicas, em que a 

possibilidade de produzir algo exalta a obtenção de melhores condições de vida.

Com isso, aos poucos foram desdobrando-se algumas percepções acerca de como 

aquele fazer delineava-se de acordo com as estruturas de cada contexto, de mesmo 

modo que podia ser um meio de repensar posturas e concepções acerca de si mesmo 

em meio ao espaço do qual se fazia parte. E, nesse sentido, estabelece-se um diálogo 

profícuo entre os Estudos do Cotidiano e a Cultura Visual, uma vez que ambos pro-

põem um redirecionamento do olhar para os “sujeitos anônimos”, para os pequenos 

movimentos realizados em seus contextos, que pensam esses sujeitos como parte ativa 

e relevante naqueles espaços em que parecem não possuir voz. 

Por isso, para Victorio Filho (2005) a invenção do cotidiano proposta por Certeau 

observa as práticas que vamos desenvolvendo no dia a dia como potências como pe-

quenos focos de ação que podem assumir uma dimensão macro, à medida que essas 

criam uma superfície multiforme que indaga o instituído.
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A invenção do cotidiano é, também, a teoria da invenção, a partir do momento que expli-

cita a potência dos deslocamentos dos aparatos de apreensão do que é dado como limite 

do real. Sua abordagem é a reinvenção das narrativas, das escrituras, das omissões e oclu-

sões das pequenas ações humanas. Essa reinvenção das coisas é a manifestação do poder 

de criação nos modos de ver e sentir o mundo. Essa reinvenção da percepção do mundo 

permite, por meio de sua estética própria, saber que as banalidades que constituem a vida 

quase imperceptível e tangível do dia-a-dia são também micropotências que consubstan-

ciam os grandes acontecimentos. (Victorio Filho, 2005, p.58) 

Entretanto, para que os fazeres cotidianos desenvolvam-se como ações ativas nos 

contextos vividos pelos sujeitos praticantes, há um reconhecimento de si, da com-

preensão de limites de movimento nesses espaços, de diálogos e envolvimentos com 

as coisas e pessoas que fazem parte desses. Desse modo, os fazeres decorridos das 

práticas de cozinhas, mais do que tramarem jogos entre sujeito e seu contexto socio-

cultural, produzem-nos. 

Diante disso, tecendo uma reflexão sobre o conceito de tática apresentado por Cer-

teau, Mirzoeff faz referência a ela compreendendo que a Cultura Visual atua como uma 

tática, uma vez que deve “explorar as ambivalências, os interstícios e lugares de resis-

tência na vida cotidiana pós-moderna, do ponto de vista do consumidor”. ( Mirzoeff, 

2003, p. 27). Desse modo, a Cultura Visual e os Estudos do Cotidiano se unem à 

medida que se voltam para os movimentos de resistência ao normativo e instituído, 

que pensam a partir da perspectiva do consumidor, a adoção de desejos e crenças, que 

compreendem os sujeitos do cotidiano como atores que constituem os jogos discur-

sivos em que os regimes do ver atuam sobre os indivíduos e os locais que habitam. E, 

em movimento cíclico, esses indivíduos atuam na produção de novos discursos (ou em 

sua reiteração) e espaços. 

Uma vez que minha proposta consistia em convidar para ponderações com base 

em experiências vividas com relação às práticas de cozinha, buscando remontar os 

cenários, sujeitos e elementos presentes nos momentos vividos pelos participantes da 

pesquisa, recorri aos conceitos de eventos e fenômenos visuais, propostos por Illeris e 

Arvedsen (2011). Esses conceitos me pareceram adequados à pesquisa que empreen-

dia, sobretudo por compreenderem a imagem como uma subcategoria dos fenômenos 

visuais, reconhecendo que as relações entre observador e observado envolvem muito 

mais do que a visão, evocando o uso dos demais sentidos nesse processo. 
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De acordo com os autores, os fenômenos visuais seriam tudo aquilo com que nos 

propomos a interagir por meio da visão, enquanto os eventos visuais seriam as relações 

complexas entre o observador e o observado, envolvendo nisso os sentidos despertos 

no corpo que vê, considerando-o como situado em um contexto específico. Assim, o 

diálogo entre observado e o ato de observar pode abarcar relações corporais, da imagi-

nação, da memória... de modo a pensar o evento, para além dos objetos. 

Desse modo, a pesquisa constitui-se sob a perspectiva da Cultura Visual, enfatizando as 

sensações despertas pela visão, afetadas também pelos demais sentidos. Compreendeu 

igualmente os relatos produzidos tanto pelos participantes quanto por mim como cons-

truídos por imagens e configurados como experiências visuais. Por essa razão as narrativas 

produzidas pelos participantes e por mim tiveram como propósito evocar, reconstruir, sina-

lizar, discorrer e problematizar práticas de cozinhas por nós experienciadas a fim de pensar, 

diante do que propõem os Estudos do Cotidiano, como essas constituem ações que subver-

tem sutil e despretensiosamente as normativas socioculturais (Moraes Silveira, 2015, p.19). 

Partindo da concepção de que “as narrativas são formas inerentes em nosso modo 

de alcançar conhecimentos que estruturam a experiência do mundo e de nós mesmos” 

(Brockemeier & Harré, 2010, P.7), procurei, por meio dos pontos suscitados nos rela-

tos produzidos, desenvolver problematizações sobre como os sujeitos narravam-se e 

percebiam-se por meio de suas experimentações culinárias. Com isso, busquei tam-

bém destacar como cada história pessoal entrecruza-se com demais histórias, como 

cada experiência pessoal está situada e compõe um contexto mais amplo. Nesse sen-

tido é importante lembrar que as narrativas são construídas e pautadas por estruturas 

discursivas que constituem cada âmbito sociocultural (Brockemeier & Harré, 2010), 

de modo que se desenvolvem tomando como base preceitos, referências, normas so-

cioculturais que as circundam.

Assim, o narrar-se por meio de tal prática trouxe à luz os contornos discursivos que 

permeavam cada uma das cozinhas narradas e de seus cozinheiros. Disso, surgiram 

as questões desenvolvidas na pesquisa, compreendendo, então, que esses espaços são 

formados por determinadas estruturas, de mesmo modo que os constituem. A seguir 

destaco uma das principais questões problematizadas no decorrer da investigação, a 

qual introduz a noção de como o sujeito produz a si mesmo desde suas práticas coti-

dianas e, com isso, promove pequenas formas de resistência.
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O que as cozinhas contam sobre seus sujeitos?
A primeira questão abordada na pesquisa, e que aqui apresento, diz respeito a 

como as distintas maneiras de cozinhar podem gerar microrresistências por parte da-

queles que empreendem tal ação. Busquei, ainda, nessa parte da investigação, desen-

volver os diálogos com os participantes, pensando que as maneiras de se relacionar 

com um fazer acabam por constituir aquele que pratica. 

Decidir aprender algo, definir as formas de produção, determinar objetivos e pes-

soas envolvidas... todas essas ações, por mais simples que possam parecer, dão-se por 

meio de limites e acessos. Nem todos podem fazer parte de uma cozinha e tampouco 

do mesmo modo. Nem todos têm acesso aos artefatos que a compõem. Portanto, o ato 

de cozinhar é também um movimento do sujeito em relação àquilo que foi dito sobre 

o que pode e em que determinadas circunstâncias. 

Uma das participantes traz em seus relatos a lembrança da cozinha, quando admi-

nistrada por sua mãe, como pautada no trivial em razão do gosto dos demais membros 

da família e ainda em virtude das dificuldades financeiras. Em uma passagem menciona:

[...] teve uma época, que meu pai tava desempregado e acho que o limão tava 19 centavos... 

que, tipo, só tinha suco de limão lá em casa... Na minha cabeça, suco de limão tem gosto 

de desemprego. Assim, se for uma limonada suíça, com raspinhas de limão e tudo mais... 

tá lindo! Mas naturalmente assim, o suco de limão tem gosto de desemprego, eu tomo e 

lembro uma época tão ruim da vida... (Participante I, 2012)

Entretanto, esse olhar acerca do vivido, das dificuldades encontradas em deter-

minados momentos é a possibilidade e o que movimenta o desejo de transformação. 

Movimenta o fazer e o colocar-se de modo distinto diante de determinada questão. 

Esse movimento procura promover pela mesma prática (cozinhar) aquilo que outrora 

marcava “uma época tão ruim da vida”, a busca do fazer distinto que se configuraria 

como a vitória sobre aquilo que era condição e limitação. 

 Assim, para ela, esse local ficou marcado por momentos de escassez e de pouca 

inventividade, de modo que cozinhar tornou-se então uma conquista sobre a carência 

de recursos, a exaltação do poder fazer algo, de poder escolher. 

Dialoga com seu relato uma receita sobre polenta, enviada por outra das partici-

pantes. Essa receita é desenvolvida numa abordagem histórica, utilizando um relato 
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sobre como tal prato marca a vinda dos imigrantes italianos para o Brasil. Explica a 

participante que a farinha de milho era um dos ingredientes mais baratos e acessíveis 

aos imigrantes naquele período, de modo que a polenta tornou-se um símbolo de um 

momento vivido por um povo na busca pela conquista de um espaço, das circunstan-

cias vividas até o efetivo estabelecimento em terras brasileiras. 

A participante, descendente de italianos, conta como foi ensinada por sua mãe, 

desde cedo, a produzir tal alimento, ressaltando assim a tradição daquele saber e a 

exaltação de uma memória que se faz viva também por meio da culinária. Para ela, a 

perpetuação desse prato também é uma tentativa de se apoderar, mesmo que ilusoria-

mente, de uma parte daquele passado e buscar recriá-lo para si e para os outros com 

toda carga de afeto que dele se pode extrair.

No relato das duas participantes há ainda a referência aos ensinamentos passados 

de mães para filhas acerca dos conhecimentos a que deveriam ter acesso e das ativida-

des pelas quais deveriam responsabilizar-se. Em seus relatos ficam claros aspectos que 

se reportam aos discursos que circundam as definições e produções de gênero. Neles, 

as concepções sobre construções de gêneros mostram o quanto são referendadas e 

delineadas por meio de práticas desenvolvidas no dia a dia, o quanto se consolidaram 

por meio delas ao longo dos anos. 

Por essa razão, uma investigação acerca dos sujeitos que fazem parte das cozinhas, 

que são incumbidos dos fazeres nelas desenvolvidos, evoca o olhar sobre histórias 

comumente invisibilizadas, mas que carregam consigo testemunhos de contextos e 

momentos específicos, de concepções ideológicas, de discursos e normativas. Assim, 

procurei trazer a atenção sobre as histórias de mulheres, longamente ignoradas e/ou 

subjugadas sob a perspectiva histórica, mas tão atuantes na construção social.

Os olhares sobre o feminino, as atenções sobre as histórias quase invisíveis, as 

agências, negociações nas formas de ver-se e ver o mundo, as representações adotadas 

e questionadas vão justamente ao encontro da proposta da Cultura Visual, que possui 

como um de seus principais propósitos promover uma “meditação sobre a cegueira, o 

invisível, o oculto, o impossível de ver e o despercebido” (Mitchell, 2002, p.236). Nisso, 

são colocados em evidência os jogos de poder tecidos pelas representações desenvolvi-

das no seio de práticas do dia a dia e os movimentos de criar a si mesmo desde o que 

se vê e o que se narra como constituinte identitário. 
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Pensar-se a partir de uma prática desenvolvida evoca uma atenção sobre o que se é 

e como se chegou a ser como se é, pois aquilo que se faz no decorrer dos dias é marca-

do e significativamente condicionado por concepções que se criam sobre as posições e 

movimentos que cada sujeito pode ocupar e exercer. A respeito disso, afirma Giard que

[...] cozinhar envolve um número complexo de circunstâncias e de dados objetivos, onde se 

confrontam necessidades e liberdades, uma confusa mistura que muda constantemente e 

através da qual se inventam as táticas, se projetam trajetórias, se individualizam maneiras 

de fazer. (Giard, 2003, p.271)

Portanto, à medida que se detém pouca atenção sobre determinados indivíduos 

e seus fazeres, são produzidas invisibilidades, ordens hierárquicas, desigualdade de 

forças. É nesse sentido que o convite para a pessoa pensar sobre si mesma também 

é um convite para promover movimentos outros, ainda que em escala microscópica, 

projetando formas outras de ser ou distintas daquela que lhe é conferida. 

As duas participantes citadas mencionam o quanto encontraram no fazer culinário 

uma possibilidade de criação particular, de satisfação pessoal. A participante I enfatiza 

o quanto encontrou a possibilidade de subverter aquilo que a ela foi sugerido como de-

ver, tornando o cozinhar uma ação caracterizada sobretudo por seus gostos e decisões. 

Ela menciona que resistiu muito tempo às aprendizagens culinárias, sobretudo por 

pensar que se tratava de algo repressor em relação às mulheres. 

Quando conversamos em nosso segundo encontro, relatou-me que em sua família 

sempre foi sua mãe a responsável pela cozinha, ainda que seu pai cozinhasse eventu-

almente. Do mesmo modo, relata que seus dois irmãos realizavam tarefas domésticas 

em sua casa, porém de modo distinto do seu. Como argumento para sua maior parti-

cipação nas tarefas domésticas, ouvia o seguinte: “isso é tarefa de mulher, isso é tarefa 

de menina” (participante I). 

Entretanto, ao longo de nossa conversa, a participante falou sobre a conduta de sua 

mãe com os demais integrantes da família como um ato de cuidado:

[...] minha mãe é muito cuidadosa assim com a gente de casa e, assim, ela que serve todo 

mundo, ela é a última a comer... Os primeiros a comer são os cachorros, que ela termina a 

comida antes. Ela termina de fazer a janta, aí serve o meu pai, serve os meus irmãos, me 

serviria, se eu não achasse isso um absurdo... (Participante I, 2014)
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Percebo nessas duas aparentemente opostas relações com a cozinha apresentadas 

pela participante I e que permeiam a questão da presença feminina na atividade culinária 

e doméstica, uma mediada e observada pelo viés do carinho e cuidado e, considerada uma 

atividade que demarca a submissão aos preceitos atribuídos ao papel da mulher. Contudo, 

a participante desenvolveu um interesse pelas práticas de cozinha como possibilidade 

de experimentar aquilo que não teve acesso tanto pelas dificuldades econômicas de sua 

família em determinado período, como por esse sistema alimentar significativamente 

estruturado em razão de predileções gustativas mais tradicionais (feijão, arroz, bife). 

Considero, então, o movimento da participante como uma maneira de tecer para 

si outro caminho em que esse fazer não é visto como uma obrigatoriedade, mas como 

independência e autonomia, conferida tanto pela possibilidade de experimentar ingre-

dientes e receitas distintas das produzidas em sua casa, quanto pelo modo de conceber 

seu papel de cozinheira, seja cozinhando para os outros, seja cozinhando para si. Ou 

seja, não se trata de rejeitar aquilo que é um possível mecanismo de sujeição, mas de 

pensar sua reinvenção de acordo com o que se deseja e em que se acredita. Não se trata 

de abdicar da prática referida como repressora, mas de questionar os sistemas que a 

fazem funcionar como tal. 

O cotidiano como reduto de resistências, como compreende Certeau (2000), é 

local de “táticas do fraco”. É o espaço daquele que, pelas inúmeras formas de fazer, 

diversas ao instituído, resiste a imposições e, assim, opõe-se – não como parte inte-

grante de um novo sistema hegemônico, mas pela ausência de um eixo igualitário que 

estabeleceria uma nova normatividade – à representação objetificadora e determinista. 

Assim, o fazer oriundo das particularidades do indivíduo é o mesmo que, em um mo-

vimento contínuo, possibilita-lhe resistir àquilo que constitui imposição. 

Nessas práticas cotidianas, um dos temas que estão presentes na investigação de 

Certeau e Giard é justamente o cozinhar como meio de fazer emergir as táticas in-

dividuais do sujeito nas sutilezas particulares de ressignificar uma prática ordinária 

e caracterizada pela repetição. Segundo os autores, “a ‘pluralização’ nasce do uso or-

dinário, daquela reserva imensa constituída pelo número e pela multiplicidade das 

diferenças” (Certeau; Giard, 2003, p. 341).

Diante da concepção desse fazer como meio de resistência, como local de criação 

do indivíduo em seu exercício de produção, de acordo com suas particularidades em 
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meio ao que tende ao uniformizador, penso, então, aqui não somente a prática da 

cozinha, mas seu diálogo com modos de dizer-se através dela como “táticas do fraco”, 

como propõe Certeau (2000), daquele que, por meio de seus pequenos movimentos, 

despretensiosamente vai burlando as ordens impostas socialmente.

A participante II fala da tentativa de preservar a memória, por meio da cozinha, e 

de como aquilo que outrora foi condição agora exalta perseverança. Em ambos os ca-

sos não há uma negação do fazer, mas sim uma escolha de como fazer. Ou seja, uma 

forma de produzir uma sutil resistência na norma, sem com isso, necessariamente, 

propor a extinção de algo.

Tal como as duas participantes, busquei no cozinhar um meio de criação parti-

cular e, nela, a consagração de direitos. Com base na referência de minha mãe e na 

maneira como eu percebia sua relação com esse fazer, acreditei desenvolver minha 

prática de modo distinto, ou seja, não como uma condição da vida feminina não de-

limitada pelo cuidado com a família. 

Observando meu caderno de receitas em diálogo com o de minha mãe, percebo que 

o modo como construí minha narrativa em relação à dela mostra relações de similarida-

des e distinções com as práticas de cozinha e com as maneiras de se colocar diante da 

vida sob a perspectiva desse fazer. Por vezes, minha mãe parecia registrar suas experiên-

cias no caderno por ele ser parte dos objetos disponibilizados e sugeridos para ela. En-

tretanto, na perspectiva daquele reduto que concebia como seu acesso (família e lar) que 

registrava seus dias, que criava um momento de diálogo consigo mesma. Por outro lado, 

também agregava às páginas, elementos que pareciam alheios à sua vida doméstica, mas 

que demonstravam o interesse por temas que não se limitavam aos assuntos da casa.

A relação com o meu caderno, a exemplo da minha mãe, não deixa de lado a aten-

ção e o cuidado com aqueles que amo, mas, além disso, fala sobre uma relação com a 

cozinha que revela, de certa forma, quem sou em outros âmbitos, contando uma vida 

que com maior acesso ao espaço público. Nesse sentido, as imagens que ali estão, os 

registros de coisas que vivi ampliam-se como fragmentos de momentos que recons-

truo quando observo esses elementos.
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       Páginas do caderno de receitas da minha mãe. Imagens do acervo pessoal.

E se no passado tive meu contato com a cozinha limitado pelo temor de ser apri-

sionada por uma prática tão associada à submissão feminina, com o passar dos anos, 

encontrei a possibilidade de, por meio dela, descobrir modos particulares de produzir 

algo, meios de contato e diálogo com outras pessoas, aprendizagens diversas resultan-

tes de um fazer e que vão além de conhecimentos técnicos. 
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           Páginas do meu caderno de receitas. Imagens do acervo pessoal.

Portanto, os elementos que constituem os cadernos de receitas expandem-se quando 

tratam da questão do alimentar-se, do cozinhar, dos engendramentos sociais e culturais 

presentes nesses atos do dia a dia. Isso tudo me leva a refletir sobre como as práticas 

cotidianas podem invadir outros setores de nossas vidas e dizer das atividades que neles 

desenvolvemos. Podem essas práticas também nos dar pistas de como assumimos de-

terminadas condutas e modos de ser. Mais ainda, como esses fazeres podem produzir 

pequenas formas de indagar e resistir ao que busca nos impor formas de ser e pensar. 

Certeau (2000), que discorre sobre as microrresistências inventadas no cotidiano, 

não as descreve como movimentos revolucionários e/ou lutas fervorosas em busca da 

garantia de direitos sobre os intuitos repressores. Pelo contrário, frequentemente reto-

ma a característica das microrresistências dos anônimos do cotidiano não como nega-

doras do poder, mas como fundantes, como ações afirmativas. Essas pequenas formas 

de resistência produzidas no cotidiano e pelos sujeitos comuns não se constituem por 

meio de um dilema ou de um confronto, mas sobretudo pelas possibilidades.

Nas narrativas que constituem a investigação, estão presentes não somente desejos 

de mudança oriundos da percepção sobre si, tecida mediante um fazer, mas também 

o desejo de preservação de determinadas coisas. Do mesmo modo, criou-se um dis-

tanciamento de determinadas situações e posturas que evidenciam reinterpretações 

daquilo que outrora se questionava e/ou criticava, questões essas verificadas principal-

mente no que diz respeito ao relacionamento familiar.
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Portanto, as pequenas resistências aqui narradas se constituem uma forma de se 

apropriar de um pedaço da própria vida, de ser produtor em um espaço onde comu-

mente se é apenas receptor passivo. Por serem desenvolvidas conforme cada indivíduo 

e sua maneira de jogar com aquilo que é dado socioculturalmente, não constituem um 

modo único de problematização, ou seria melhor dizer, de invenção. São variações so-

bre um mesmo tema, cada qual com sua tática, cada qual com sua proposta e conquista. 

Nos sutis apontamentos deste artigo, busquei, assim, dar uma noção sobre como o 

referido tema foi trabalhado, com base nos registros dos participantes da pesquisa,no 

que se refere à maneira como se relacionaram com o fazer culinário e como esse fazer 

exerceu influência sobre eles. Busquei, sobretudo, enfatizar a compreensão de que as 

práticas desenvolvidas no cotidiano e por seus sujeitos constituintes são delineadas por 

posturas ideológicas particulares, bem como são marcadas por cada estrutura socio-

cultural na qual estão inseridos. Com isso, pode-se concluir que nos cotidianos, onde 

nada se parece passar, como menciona Pais (2003), é possível perceber os inúmeros 

movimentos que constituem mudanças, ainda que em passos lentos e sutis.
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resumo O artigo apresenta pleito de um grupo de ciganos Calon, do Bairro São Gabriel de Belo Horizonte, Minas Gerais, pela 
regularização fundiária de uma área de ocupação histórica. O caso é tomado como base para discutir dilemas do atendimento 
de demandas de minorias em Estados nacionais. O processo fundiário ilustra a possibilidade de redefinição de práticas estatais 
a partir da ampliação das margens conceituais adotadas. Mostramos como o enfrentamento da categorização do nomadismo 
– baseada numa identidade essencializada do modo de vida cigano – e a disputa por significados outros de direitos e justiça 
levaram ao reconhecimento inédito do direito ao espaço-território pelos ciganos de São Gabriel. 

palavras-chave Ciganos Calon. Regularização fundiária. Belo Horizonte.

abstract This paper presents the pleading of a Calon gypsies group in Belo Horizonte, Minas Gerais, for the regularization of 
their long-term campsite. The case serves as a basis for a discussion of the dilemmas of meeting the demands of minorities in 
nation states. The land tenure process illustrates the possibility of redefinition of state practices by expanding the conceptual 
boundaries adopted. We present how the confrontation of the category of nomadism, based on an essentialized identity of 
the gypsy way of life, and the struggle for other meanings of rights and justice led to the unprecedented recognition of the 
right to the space-territory of the San Gabriel Roma.

keywords Calon gypsies. Land tenure. Belo Horizonte.

DIVERSITY DILEMMAS IN A LAND TENURE 
PROCESS: 
the case of Calon gypsies in Belo Horizonte.
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Introdução

Este artigo apresenta o caso da regularização fundiária de uma área ocupada por 

um grupo de ciganos Calon, do Bairro São Gabriel em Belo Horizonte, Minas Ge-

rais, como base para uma discussão sobre o atendimento de pleitos de minorias em Es-

tados nacionais e, nesse sentido, frente ao imperativo de sujeição do particular ao geral. 

O problema da garantia de direitos humanos a minorias se dá, no caso dos ci-

ganos no Brasil, em um contexto destacado. É separado porque, ao contrário dos 

dois grandes grupos étnicos reconhecidos pelo direito brasileiro – povos indígenas 

e comunidades quilombolas –, os ciganos não contam com um suporte jurídico-ins-

titucional fora da Convenção 169 da OIT e de sua inclusão, tangencial, nos espaços 

e nas políticas públicas para as populações tradicionais. Por conta desse destaque, 

os ciganos apresentam um desafio para a reflexão e nos levam a ampliar o escopo 

analítico empregado usualmente no tratamento do tema.

Enquanto o status de grupo étnico é incerto entre as populações tradicionais 

brasileiras, os ciganos são francamente reconhecidos como uma etnia. Um povo 

distinto, presente no Brasil desde os primeiros séculos da colonização. Um dos mais 

fortes componentes do reconhecimento étnico dos ciganos é o preconceito, denun-

ciado pelos Calon de São Gabriel como “racismo”. A associação da atribuição étnica 

com o preconceito – a visão negativa, a ameaça pressentida e seu alvitre, o descrédito 

anterior a qualquer façanha, embasado em um estereótipo abjeto – não é exclusiva 

dos ciganos em Minas, ou no Brasil, mas se manifesta como um fenômeno surpre-

endentemente global. Ao mesmo tempo histórico e contemporâneo, o preconceito 

contra os ciganos demanda uma reflexão aprofundada: por que a sua diferença é tão 

ampla e consensualmente rejeitada? Que aspectos do seu modo de vida ou dos seus 

valores, constituem ameaças para o cânone ocidental?

Não propomos empreender um questionamento tão amplo, mas contribuir com 

a discussão de um fragmento dessa temática, apoiada no caso Calon de BH. A descri-
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ção do caso e a sua discussão possibilitam pensar em outros aspectos da vida cigana 

que precisam ser cuidadosamente abordados para que possam ter a chance de ser 

compreendidos em seus próprios termos, e o Estado adapte suas respostas às prer-

rogativas deles. Esse dilema se mostra especialmente presente nesse caso em que 

um processo de regularização fundiária envolve o principal predicado do estereótipo 

cigano: o mito do nomadismo.

Do pretenso conflito fundiário ao processo de 
regularização fundiária: uma disputa pelo 
significado dos direitos coletivos ciganos 

O início do processo de regularização fundiária do espaço-território dos ciganos Ca-

lon de São Gabriel está diretamente relacionado a um potencial conflito de interesses 

– impulsionado pelo próprio poder público – que envolve a destinação de parte da área 

não operacional da extinta RFFSA ocupada pelas famílias ciganas há mais de 30 anos. 

No ano de 2010, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes 

(DNIT) anunciou a existência de um projeto de duplicação do Anel Rodoviário. Par-

tindo de uma inicial resistência quanto à responsabilidade na realocação das famílias 

ocupantes da faixa de domínio público, o DNIT, em parceria com a Prefeitura de Belo 

Horizonte (PBH), indicou a área do acampamento cigano para tal finalidade.1

Os ciganos Calon contam que, em um dia qualquer de outubro de 2010, foram sur-

preendidos pela chegada no acampamento de dois ônibus fretados por uma vereadora de 

Belo Horizonte. Com um aviso de despejo em mãos, a vereadora entrou no acampamen-

to e começou a guiar as pessoas desconhecidas que desciam do ônibus, caminhavam 

em bando por entre as barracas, conversando e avaliando o local: “essa área aqui é boa, 

essa não é”. Só depois de um tempo, os ciganos de São Gabriel foram informados que 

aquelas pessoas eram moradoras das faixas do Anel Rodoviário e que estavam ali para 

conhecerem o local para onde seriam realocadas em virtude de futuras obras do DNIT. 

Antes dos “visitantes” irem embora, a notícia já havia se espalhado pelo acampamento – 

eles, ciganos, teriam que sair dali, pois haviam recebido uma ordem de despejo.

1 De acordo com a 
documentação acostada 
aos autos do Inquérito 
Civil Público do Ministério 
Público Federal, aproxima-
damente 2.600 famílias 
de baixa renda ocupantes 
da faixa de domínio serão 
atingidas pela obra do Anel 
Rodoviário.
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Um aspecto que fica evidente desse primeiro contato forçado entre os ciganos de 

São Gabriel e os moradores do Anel Rodoviário, fruto da parceria entre o DNIT e a ação 

política local, é o tratamento diferenciado na atuação do poder público. Moradores do 

Anel Rodoviário e os ciganos de São Gabriel ocupavam áreas públicas da União para 

fins de moradia, há bem mais de cinco anos.2 No entanto, aos primeiros estava sendo 

proposta uma alternativa para realocação das famílias que seriam removidas; enquan-

to que, para os segundos, a ordem pública estabelecia o que a literatura especializada 

qualifica como uma forma de “remoção compulsória”, com prazo exíguo para desocu-

par a área e sem alternativa para realocação.

Essa prática oficial mostrou, por um lado, o longo histórico de marginalização 

social e territorial dos ciganos na cidade de Belo Horizonte, traduzido, nesse caso 

específico, pelas várias vezes, ao longo dos 30 anos na região de São Gabriel, em que 

foram “empurrados” dos locais de acampamento para outras áreas periféricas da 

cidade. Por outro lado, pela primeira vez, as famílias ciganas Calon de São Gabriel 

impuseram resistência a uma ordem estatal de desocupação da área de acampamen-

to motivadas pela ausência de áreas disponíveis na cidade: “A gente não tinha para 

onde ir” (Ronan, cigano, 28 anos). 

O movimento de resistência dos ciganos de São Gabriel teve início no final de 

2010, por meio do protagonismo da liderança cigana local, Carlos Amaral, que, desde 

a notícia sobre a ordem de despejo, gosta de contar como começou a formar “parce-

rias” (sua qualificação) com políticos e funcionários públicos que já atuavam na região 

e eram de sua confiança. A primeira parceria foi com uma historiadora e funcionária 

da Secretaria Municipal de Políticas Sociais que trabalhava na implementação do “Pro-

grama Global de Cidadania” para incentivar os ciganos a regularizar a documentação 

civil e possibilitar o acesso às políticas sociais, como o bolsa-família. Outra funcionária 

da Prefeitura de Belo Horizonte que mantinha contato frequente com a comunidade 

cigana de São Gabriel era lotada na regional nordeste de Belo Horizonte. Essa funcio-

nária, entre outras coisas, conseguia apresentar interesses dos ciganos à Prefeitura de 

Belo Horizonte. 

A Defensoria Pública da União em Belo Horizonte foi acionada. O primeiro de-

safio da DPU na defesa do direito coletivo cigano à permanência na área pública 

2 A indicação de tempo-
ralidade na lei de conces-
são de uso especial para 

fins de moradia é um dos 
requisitos para a obten-

ção do direito de perma-
nência – via concessão 

de uso especial para 
fins de moradia – ou de 

realocação para outra 
área pública, no caso de 

risco social ou ambiental. 
Moradores das faixas 
do Anel Rodoviário e 

os ciganos de São 
Gabriel preenchiam esse 

requisito. Os primeiros 
já estariam no local há 
décadas; os segundos, 
há mais de 30 anos na 

região e mais de 10 anos 
na área em disputa.
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era a ausência de documentação escrita que pudesse comprovar a temporalidade 

da ocupação: eles não tinham contas de luz, água, IPTU, ou qualquer outra forma 

oficial de comprovação da sua relação com aquela localidade. Por outro lado, Carlos 

argumentava que há anos fazia contato com a Cemig para a instalação de padrão de 

luz, mas sempre recebia a negativa do órgão institucional devido à forma de morar 

cigana – em barracas de lona. Em uma determinada ocasião, a Cemig propôs igua-

lar a situação das famílias ciganas à dos circenses, na qual se procede a instalação 

temporária dos serviços, com altas taxas de cobrança por diária. Essa proposta foi 

cabalmente rejeitada por Carlos, que acionou o MPF para resolver a questão.3 

Desde o início do processo de regularização fundiária, o problema da legibilidade 

da população cigana aparece para os órgãos institucionais, e, mais do que isso, emer-

ge uma disputa pelo próprio significado de direitos e justiça. Isso fica bem ilustrado 

pelo embate inicial entre a Defensoria Pública da União e a Consultoria Jurídica da 

Secretaria de Patrimônio da União de Minas Gerais (CJU/MG). 

Em resposta à Recomendação da DPU pelo reconhecimento do direito coletivo 

cigano à permanência na área pública da extinta RFFSA ocupada há mais de 30 anos, 

a CJU/MG (Parecer 0805/2011/CJU-MG/CGU/AGU de 26/07/2011) argumentou 

pela incompatibilidade entre a natureza do pleito de regularização fundiária em fa-

vor da comunidade cigana de São Gabriel e o caráter “culturalmente nômade do povo 

cigano”, concluindo pela falsa suposição de tratar-se ali de grupo de etnia cigana.4 

Tal posição jurídica revela a dificuldade de “acomodação” da cultura institucio-

nal e jurídica frente à especificidade sociocultural e territorial desse grupo étnico. 

Subjacente à argumentação jurídica da CJU/MG está uma concepção de nomadismo 

como “atributo natural” e opção de vida das populações ciganas que desconsidera a 

heterogeneidade de experiências e vivências em todo o território nacional. 

Ao longo do processo de regularização fundiária, foi-se estabelecendo uma rede de 

parcerias com outros órgãos públicos – Núcleo de Estudos de Populações Quilombo-

las e Tradicionais (NUQ/UFMG), Programa Cidade e Alteridade/UFMG, Ministério 

Público Federal – para disputar, principalmente, o significado do direito coletivo ao 

espaço-território das famílias ciganas de São Gabriel. Focalizamos neste artigo o lugar 

central dos dois laudos antropológicos elaborados pelo NUQ da UFMG nessa disputa.

3 Depois de muitos 
anos de luta, em junho 
de 2013, a CEMIG, em 
atendimento a uma 
Recomendação do MPF, 
implantou padrão de luz 
em todo o acampamento 
cigano de São Gabriel.

4 Transcrevemos parte 
do parecer: “Em análise 
dos autos, verifica-se 
apenas que as pesso-
as que supostamente 
pertencem à comunidade 
cigana vivem há mais de 
20 (vinte) anos numa 
mesma localidade, ou 
seja, têm residência fixa, 
característica que serve 
apenas para afastar seu 
enquadramento como 
cigano que culturalmente 
são povos nômades”.
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Alargando as margens conceituais do Estado: o 
papel dos relatórios antropológicos na luta pelo 
reconhecimento de direitos territoriais ciganos

A literatura especializada tem ampliado o debate sobre o papel dos antropólogos 

e os desafios que passam a envolver a elaboração de relatórios antropológicos com 

base na ampliação dos direitos étnicos culturais e territoriais pela Constituição Fede-

ral de 1988. Um dos aspectos dessa discussão recai sobre a ampliação das atividades 

profissionais dos antropólogos e da sua crescente relação com os órgãos institucio-

nais, o que envolve questões sobre a forma de atuação frente às condicionantes es-

truturais e às expectativas – pouco esclarecidas – sobre a produção do conhecimento 

antropológico (O`Dwyer: 2012).   

No caso dos dois laudos antropológicos produzidos no curso desse processo de 

regularização fundiária, além das condicionantes de orçamento e prazo, o maior 

desafio era desenvolver um estudo que, obedecendo aos cânones da disciplina, tor-

nasse legível para o Estado “formas de sociabilidade diferentes daquelas imaginadas 

no aparato burocrático racional do Estado” (Das e Pole: 2008). 

O convite da Defensoria Pública da União ao NUQ/UFMG para elaborar o pri-

meiro laudo antropológico sobre “o Grupo Cigano Calon de São Gabriel” (junho de 

2011) visava subsidiar a atuação institucional frente ao entendimento da CJU/MG, 

que, aceitando a legitimidade do pedido de permanência para fins de moradia das 

famílias ocupantes da área pública União, recusava a autodefinição coletiva como 

comunidade étnica cigana. 

O primeiro laudo antropológico, elaborado de forma voluntária pelo NUQ/

UFMG, tratava do histórico de ocupação prolongada e pacífica na região de São Ga-

briel e das dinâmicas socioculturais e espaciais dessa comunidade cigana. Entre ou-

tras coisas, ficava demonstrada ali uma forma de mobilidade espacial cigana que 

vinha se alterando ao longo das três gerações, com uma tendência para a diminuição 

da itinerância entre os mais jovens. O acampamento cigano de São Gabriel repre-

senta um local de segurança para as famílias ciganas que ainda vivem da negocia-

ção comercial em outras cidades de Minas Gerais, pois é para lá que voltam após a 

realização das atividades comerciais. Além disso, as famílias ciganas de São Gabriel 
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recusam a categoria de nomadismo como opção de vida cigana, relacionando-a a 

uma mobilidade forçada em virtude da ausência de uma compreensão oficial sobre 

o modo de vida cigano.

Com base nas informações contidas no laudo antropológico, a DPU solicitou a 

revisão do primeiro parecer da CJU/MG. A CJU/MG aceitou a solicitação da DPU, 

mas manteve uma posição reducionista sobre o alcance das normas relacionadas a 

direitos específicos dos grupos ciganos no ordenamento jurídico pátrio e internacio-

nal. A partir do posicionamento da CJU/MG, as negociações institucionais ficaram 

paralisadas por quase um ano, permanecendo entre os membros da comunidade um 

forte sentimento de insegurança pela ameaça latente de remoção compulsória.

No início de 2013, sob a solicitação do Programa Cidade e Alteridade da UFMG, foi 

realizada uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos da Câmara Muni-

cipal de Belo Horizonte para discutir os direitos coletivos ciganos e o desenvolvimento 

do processo de regularização fundiária da área pública ocupada pelas famílias ciganas 

de São Gabriel. Nessa audiência pública, foi deliberada a criação de uma Comissão 

específica para tratar dessa temática e as tratativas institucionais foram retomadas.

De acordo com a ata da primeira reunião realizada pós-audiência pública, com 

a presença de representantes da SPU, do MPF, da DPU, de membros da Câma-

ra Municipal, funcionários da PBH e da liderança cigana, a SPU manteve o posi-

cionamento pela legitimidade do pleito de permanência, mas restava em aberto o 

“real tamanho da área de terreno necessária” para as famílias ciganas. Na ocasião, 

foi proposta a concessão de uma área mínima de 17.000 m2 do total de 50.750m2 

pertencentes à União5. Essa proposta refletia o entendimento restritivo da CJU/MG 

quanto ao alcance dos direitos étnicos territoriais estabelecidos pela Convenção 169 

da OIT e pela Constituição Federal de 1988. Isso significava, na prática, desconside-

rar as especificidades do modo de vida cigano e restringir o pleito a um modelo de 

ocupação urbana calculado com base na relação entre o número de famílias e a me-

tragem individualizada – até 250m2 por família – conforme regulamentação federal 

(MP220/2001 sobre Concessão de Uso Especial para fins de Moradia). Entretanto, 

ao final, a Comissão de Regularização Fundiária solicitou a indicação de um antropó-

logo para a realização de um estudo antropológico que pudesse “concluir a real área 

de terreno necessária para a instalação regular da comunidade”.

5 Além dessa proposta 
de extensão da área, 
foram tratadas questões 
de ordem técnica 
que perpassam todo 
o processo: retirada 
dos imóveis do 
Fundo Contingente 
da extinta RFFSA, 
desmembramento do 
terreno, regularização 
cartorial e municipal. 
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O segundo laudo antropológico sobre a “Avaliação da Demanda de Ocupação 

dos Ciganos Calon do Bairro de São Gabriel” foi realizado pelo NUQ/UFMG quase 

dois anos após o primeiro laudo.  De acordo com esse estudo, a fração de 17.000 m2 

“era adequada para 70 famílias, porém não ciganas, pois não assegura a sobrevivência 

integral de um grupo fluido, organizado em rede e de composição variável, como são 

os acampamentos Calon”. E, ainda, indicava que, pela particularidade do pleito ciga-

no, seria necessário “um exercício de compreensão para, a partir de uma disposição 

inventiva, acomodar o modelo canônico de habitação urbana ao modo de ocupação 

do espaço dos ciganos” (p. 2).

O laudo antropológico propõe uma inversão da lógica aplicada ao cálculo da fra-

ção inicial: “ao invés de o número de famílias ciganas determinar a necessidade de 

espaço, no contexto atual de acampamentos ciganos na cidade, é o espaço disponível 

que determina o número de famílias acampadas”. Finalmente, e tendo em vista as 

taxas de reprodução endógena e de demanda reprimida, propõe-se a extensão da área 

para a fração de 35.000 m2.

Um aspecto que chama a atenção na elaboração de laudos antropológicos so-

bre ciganos e que envolve, portanto, “uma disposição inventiva” é a ausência de 

referências legais e etnográficas quanto ao seu conteúdo, diferentemente dos casos 

envolvendo quilombolas e indígenas.6 Nesse sentido, não houve questionamentos 

institucionais baseados em parâmetros jurídicos, mas a proposta antropológica foi 

fortemente suplantada por questões de ordem técnica, como a necessidade de des-

membramento do terreno, regularização jurídica de parte da área, retirada dos imó-

veis do Fundo Contingente, entre outros. 

O laudo antropológico problematizou a noção de direitos que estava sendo pro-

posta até então, baseada no modelo canônico de ocupação urbana, e balizou novas 

discussões sobre o modo de “criar, fazer e viver” cigano. No entanto, isso não repre-

sentou a construção de um consenso sobre a demanda de extensão da área para as 

famílias ciganas. A DPU7 e a SPU mantiveram o posicionamento inicial quanto à 

fração ideal, acrescendo uma extensão de área coletiva para as atividades de criação 

de cavalos e a construção de um espaço cultural cigano, totalizando 21.000 m2. Por 

outro lado, o MPF manteve um apoio irrestrito em relação à argumentação desen-

volvida no segundo relatório antropológico. Entretanto, pressionados pela SPU que 

6 Este é um aspecto 
muito interessante que 

merece uma análise mais 
aprofundada, oportuna-

mente..

7 Ao longo do processo, 
houve a alteração do 

defensor público e do 
Procurador da República 
responsável pela condu-

ção dos ICP. 
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argumentava pela impossibilidade de regularização da concessão de uso da área em 

ano eleitoral, a liderança cigana aceitou a proposta de 21.000m2, com contrapartida 

em infraestrutura a ser realizada pelo DNIT. No final do ano de 2013, foi expedida 

uma certidão de posse da referida área pela SPU, mas ainda faltava a formalização 

do termo de concessão de direito real de uso.

No início de 2014, o projeto Morar de Outras Maneiras (MOM), da Escola de Arqui-

tetura da UFMG, realizou um estudo urbanístico na área proposta pela SPU de 21.000 

m2, no qual ficou demonstrado uma restrição da área útil – excluída áreas de risco, de 

passagens e invasões – de apenas 11.000 m2.  Com base nesse estudo, a área de 35.000m2 

proposta no relatório antropológico serviu de referência para a construção de um novo 

consenso. Finalmente, após o período eleitoral, foi formalizado o termo de concessão de 

direito real de uso da área de 35.000 m2 para a Associação Guiemos Kalon. 

Elementos dos laudos antropológicos sobre 
os ciganos

Os dois laudos apresentam dados inéditos sobre a ocupação dos ciganos no bair-

ro de São Gabriel como base para a sua argumentação. O primeiro laudo contrapôs 

o estigma do nomadismo com informações que comprovam a presença por mais de 

30 anos dos Calon no bairro, onde são conhecidos como “os ciganos de São Gabriel”. 

Já o segundo laudo apresenta mais detalhes sobre a ocupação do acampamento, a 

fim de dimensionar a variação temporal e a mobilidade espacial das famílias. Os 

argumentos centrais de cada laudo – a longevidade e a dinâmica da ocupação – são 

apenas aparentemente contraditórios. Os dados mostram que, embora presentes há 

mais de três décadas no bairro, os Calon se movimentam, viajam e circulam em rotas 

relativamente bem-estabelecidas e transitam por redes de relações mais ou menos 

estáveis. Elementos do segundo relatório caracterizam bem essa combinação entre 

permanência e mobilidade Calon.

Localizado na região nordeste de Belo Horizonte, São Gabriel é um bairro resi-

dencial. O fato de ter radicado um acampamento cigano “a céu aberto” é excepcional. 

A presença dos ciganos antecede o desenvolvimento urbano do bairro, e, de certo 
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modo, as suas histórias se misturam. Quando os mais antigos chegaram ao bairro, 

montaram as suas barracas onde é hoje a Estação do Metrô São Gabriel. Lembram 

que a estrada era de chão e havia uma olaria e uma criação de cavalos. Ao lado havia 

uma fazenda. A Avenida Cristiano Machado era, na época, “uma viazinha de uma 

mão só”. Desde então, outras famílias chegaram, algumas das primeiras saíram, e 

muitas se vão por um tempo, mas retornam regularmente. O que dá a aparência hoje 

de ser um grupo cigano sedentarizado deve ser descrito como uma referência conso-

lidada de “pouso” ou “arranchamento”, como dizem, e não a fixação ou permanência 

de um coletivo de composição estável. 

               Figura 1: Imagem do acampamento Calon no bairro de São Gabriel, BH

Na história dos ciganos no Brasil e em Minas, a mobilidade não segue um único 

modelo e responde a diferentes motivações, ainda por serem mais bem conhecidos. 

Seja por uma razão ou outra, no entanto, há um elemento recorrente dado pela rela-

ção estabelecida com os brasileiros: os gajon, ou não ciganos.

No acampamento de São Gabriel, os dados mostraram que as famílias acampa-

das exibem três atributos principais: (i) um histórico de mobilidade interurbana cen-

trado em cidades mineiras; (ii) a preferência por uma ocupação permanente no São 

Gabriel combinada com uma itinerância temporária, mas regular;  (iii) a existência 

de uma demanda ampliada de ocupação do acampamento – tanto reprimida (presen-

te, mas não realizada) como próxima (baseada em estimativas de curto prazo).
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Para exemplificar a flutuação da ocupação, em maio de 2013, os três núcleos do 

acampamento eram habitados por 138 ciganos; 64 mulheres e 74 homens. O perfil 

demográfico do acampamento mostrava tratar-se de uma população adulta, em que a 

soma dos adultos jovens e maduros (16 – 59) prevalecia tanto sobre crianças e jovens 

de 0 a 15 anos como os idosos acima de 60 anos, como mostra a figura 2.
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Figura 2: Estrutura etária dos ciganos presentes no acampamento em maio 2013,  
distribuição por faixas de idade selecionadas e pirâmide etária.
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Embora os ciganos tenham o costume de casar cedo, as mulheres do acampamen-

to tinham relativamente poucos filhos – em média 2,2 filhos (se fosse taxa de fertili-

dade garantiria a reprodução mínima da população). A mãe mais jovem tinha 15 anos. 

    Figura 3: Jovem casal em sua tenda

A maioria das tendas abrigava dois moradores, seguindo a distribuição mostrada 

na figura 4. Nos extremos, apenas três (6%) tendas eram ocupadas por cinco mora-

dores e quatro (8%) por um morador; as outras 43 tendas eram formadas por dois 

(38%), três (28%) ou quatro (20%) moradores.
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distribuição das tendas segundo o tamanho das famílias 
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Figura 4: Distribuição das tendas segundo o número de moradores

O padrão de mobilidade interurbana foi observado em diversos aspectos da história 

de vida dos casais: no tempo em que estão no acampamento, na sua origem, na idade 

em que montaram a primeira barraca (em geral, quando casam), nos lugares onde já 

montaram acampamento, nas viagens realizadas no ano anterior, na saída de moradores 

do acampamento ou da sua barraca e no lugar de residência dos pais e filhos adultos.

O tempo de existência do acampamento São Gabriel – cuja comprovação indepen-

de do tempo de ocupação dos atuais moradores – está assim mesmo demonstrado pelo 

tempo de ocupação de 1/4 das tendas, cujos moradores estão há mais de 30 anos no 

bairro. Considerando a variação de tempo de ocupação dos entrevistados, aproximada-

mente a metade está no acampamento entre 10 e 30 anos. Os moradores com mais de 

30 anos no bairro têm filhos casados morando em barracas ao lado das suas e foram os 

responsáveis pelo reconhecimento do bairro como “um lugar onde moram ciganos”.
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         Figura 5: Gerações do acampamento

A experiência de mobilidade dos ciganos jovens que constituíram barraca no São 

Gabriel é bem mais restrita do que a dos ciganos mais velhos, sejam aqueles que es-

tão lá há mais tempo ou os que vieram recentemente. Entre os ciganos mais velhos, 

a pergunta “quantas vezes mudou de acampamento?” provocava surpresa, por ser 

impossível responder. Quando não era descartada e seguida de silêncio, a pergunta 

suscitava a lembrança dos mais velhos: relatos das caravanas, do sofrimento das 

viagens, do tipo de alimentação que as mulheres preparavam nas paradas (juntavam 

feixe de lenha, faziam fogo e preparavam “fubazinho suado”, com couve e feijão, ou 

ovo frito, cafezinho, “passava a noite tranquilo e de manhã cedo cascava no cerrado, 

mais 18 ou 20 quilômetros no cavalo”), e principalmente o enfrentamento do mau 

tempo (o pior deles, o tempo das águas). Mas o número dos lugares de pouso, como 

chamam, era, para eles, incalculável. O Sr. Gentil talvez tenha dado a melhor respos-

ta, devolvendo a pergunta para a entrevistadora: “seria como perguntar à senhora 

quantas vezes andou no seu carro”. 

Em comparação, os 30 chefes mais jovens tinham montado tenda em menos de 

cinco acampamentos, e a maioria dessas mudanças tinha sido entre quatro núcleos 

do acampamento de São Gabriel. 

A itinerância não foi eliminada, mas diminuída em razão da segurança encontra-

da no acampamento. A mobilidade permanece de modo alterado, com redução nas 
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distâncias de deslocamento, na bagagem que os viajantes carregam, na extensão das 

rotas de itinerância e, principalmente, no tempo de permanência fora. 

Os mais velhos abandonaram a antiga itinerância nômade e compartilham com 

os mais jovens o padrão de mobilidade interurbana, restrita e de tempo curto, com 

retorno para o acampamento de São Gabriel.

Apenas no ano anterior à entrevista (entre maio de 2012 e maio de 2013), apro-

ximadamente 1/3 dos moradores de todas as idades fez em média três viagens, com-

pletando cerca de 60 dias fora do acampamento. Dois meses por ano foram passados 

em viagens, que tiveram como razão principal a participação em eventos sociais: 

62% das viagens foram para participar de festas de casamento, batizados, velórios ou 

para visitar parentes. O segundo motivo das viagens foram os negócios: o comércio e 

a catira em outros lugares, como a venda de cavalos e de panelas de tacho, motivaram 

38% das saídas do acampamento. 

A itinerância e a mobilidade são as principais causas da dinâmica da ocupação do 

acampamento de São Gabriel. A ocupação do acampamento varia ao longo do ano. É 

possível observar a variação na ocupação das tendas e na presença das pessoas.

As cidades de destino dos viajantes estão concentradas principalmente no inte-

rior do estado de Minas Gerais, como mostra o mapa a seguir (figura 6):

Figura 6: Destino de viagens realizadas por ciganos do acampamento no ano anterior à entrevista (maio 2012 
a maio 2013) – notar a importância de cidades mineiras
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Outra fonte de mudança na composição do acampamento é a saída de membros 

da família das tendas em que moravam. No ano anterior à pesquisa, moradores de 

13 das 50 tendas entrevistadas reportaram saída de membros. O motivo principal foi 

o casamento, seguido de separação de casais e mudança na guarda dos filhos, nas 

seguintes proporções: 46%, 23% e 8%. 

Entre os filhos que saíram para se casar, quatro eram do sexo masculino, com 

média de idade de 19,5 anos, e duas eram do sexo feminino (uma com 20 anos e 

outra com 16). Importante notar que, nesse ano, os quatro homens que se casaram 

montaram novas barracas no acampamento São Gabriel, enquanto um dos casamen-

tos resultou em emigração – a filha casada mudou-se para Ribeirão das Neves. 

A taxa de reprodução obtida como base apenas nos casamentos endógenos é de 9% 

ao ano. Considerando apenas essa taxa de reprodução, em 10 anos, a ocupação do acam-

pamento praticamente dobraria. Em movimento contrário, identificamos três famílias 

(barracas) que deixaram o acampamento no período de um ano antes da entrevista, so-

mando 11 pessoas, todas migraram para Conselheiro Lafaiete. Tratamento de doença, ca-

tira (ver abaixo) e falecimento de filho foram os motivos que levaram as famílias a migrar. 

Os que nos relataram essas saídas não souberam dizer se os ex-moradores retornariam. 

Moradores de cinco barracas, cujas famílias somam 20 pessoas, não estavam pre-

sentes no dia da entrevista, mas seu retorno era certo, a maioria voltaria em meados 

do ano. Esses moradores tinham saído entre o fim do ano anterior e o começo daquele 

ano, com destino a Igarapé, Contagem, Mateus Leme, Betim e Ribeirão das Neves. As 

viagens foram realizadas para comerciar e fazer negócios, trabalhar no Ceasa de Ribei-

rão das Neves e ir ao casamento de um filho.

Pesquisamos o interesse dos parentes imediatos (pais dos cônjuges e filhos adul-

tos), que não moravam na barraca com eles, em vir para o acampamento caso o terreno 

fosse regularizado. Os 50 chefes de família entrevistados sabiam qual era o interesse 

de 65 de seus genitores; a opinião dos outros 35 ou era desconhecida ou um ou os dois 

pais tinham falecido ou desaparecido. Dos 65 pais dos entrevistados, 49 não tinham 

intenção de deixar o lugar em que viviam, enquanto 16 gostariam de vir morar junto a 

eles. Cinco desses pais são casais e seis separados. No total, formariam 11 tendas. Com 

relação aos filhos, das 50 famílias entrevistadas, 30 filhos moravam fora. Seus pais sou-

beram informar a intenção de 16 filhos: cinco não estavam interessados em vir para o 
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São Gabriel, mas 11 estariam dispostos. Somando o interesse dos parentes imediatos 

– pais e filhos dos donos de tendas atuais –contabilizamos uma demanda presente de 

ocupação de pelo menos 22 tendas. 

Pedimos que informassem a residência atual de cada um desses parentes pró-

ximos. A maioria residia no estado de Minas Gerais, corroborando a identidade mi-

neira da rede de relações desses ciganos. Além de Belo Horizonte (bairros Zilah 

Spozito, Tirol, Dom Silvério e Céu Azul), os parentes próximos residiam nas cidades 

mineiras Alvinópolis, Barbacena, Barroso, Caeté, Conselheiro Lafaiete, Contagem, 

Ibirité, Igarapé, Lafaiete, Matozinhos, Nova Lima, Piumhi, Pouso Alegre, Ribeirão 

das Neves, Santa Bárbara, Três Marias e Viçosa. 

Fora de Minas Gerais, os parentes próximos residiam em São Paulo/SP, Pin-

damonhangaba/SP, Itaquaquecetuba/SP, Paraíso/SP, Angra dos Reis/RJ, Barra 

 Mansa/RJ e na Bahia.

 A origem dos casais também é predominantemente mineira. Dos 50 casais, 14 

ciganos nasceram em Belo Horizonte, e apenas oito eram de outros estados (São 

Paulo, Bahia, Paraná e Rio de Janeiro). Os outros são naturais de 45 cidades mi-

neiras, corroborando a identidade que gostam de declarar: são os Calon de Minas 

Gerais. A figura 7 ilustra essa identidade:

Figura 7: Cidades mineiras onde nasceram os chefes de família entrevistados
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Sobre as condições de vida 
O direito à saúde tem sido uma demanda central da comunidade cigana do São 

Gabriel. Eles fazem uso do Centro de Saúde São Gabriel, localizado próximo aos acam-

pamentos, na Rua Ilha da Malta, que integra a rede de postos de saúde da Região Nor-

deste de Belo Horizonte. Em reunião com a Defensoria Pública em 20118, os ciganos 

apontavam diversas dificuldades para o acesso à saúde, principalmente por preconcei-

to e falta de documentos necessários para a realização das fichas de cadastro. 

Porém, é importante registrar a solução alcançada pelo Centro de Saúde São Ga-

briel para contornar o impedimento que a falta de documentos residenciais gerava: 

o Centro catalogou cada tenda com um número. Dessa forma, quase todas as tendas 

– geralmente aquelas com crianças – fazem parte do cadastro do posto. O que se 

pode notar, de maneira geral, é que a longa permanência dos ciganos no bairro São 

Gabriel garantiu a visibilidade necessária para travar embates e conquistar direitos.

As crianças e jovens ciganos estudam em quatro escolas municipais e em uma 

estadual, em bairros próximos: São Gabriel, Belmonte e Tupi. Nas tendas entrevis-

tadas, havia 23 alunos regularmente matriculados, todos cursando o ensino funda-

mental, com a seguinte distribuição: 

Tabela 1: Atendimento escolar das crianças do acampamento São Gabriel (2013)

Série Número de Alunos

Pré-escolar 1

1a 4

2a 4

3a 5

5a 4

6a 3

7a 1

8a 1

Total 23

Apesar de a resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) homologada em 

maio de 2012 ter definido as diretrizes para o atendimento escolar de crianças em 

situação de itinerância, os alunos ciganos ainda enfrentam o preconceito. Na resolu-

8 Disponível em: 
http://www.dpu.gov.br/

index.php?option=com_
content&view=article&id= 

4921: pbh-se-compromete-
a-atender-demandas-

de-ciganos-do-sao-ga-
briel&catid=34&Itemid=223
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ção, consta que todas as escolas públicas ou privadas devem garantir a matrícula de 

crianças nessa situação sem impor qualquer tipo de embaraço. Porém, os pais das 

crianças ressaltaram que ainda encontram dificuldades na efetivação da matrícula e na 

compreensão da realidade cigana.

A dificuldade de relacionamento das crianças ciganas com outros alunos e seu en-

frentamento cotidiano com o preconceito na escola reforça uma tendência de alguns 

pais ciganos a não considerar prioridade de manter os filhos na escola. Para esses pais, 

a importância da educação formal é atenuada por suas prioridades, especialmente em 

relação às mulheres, que param de estudar ao se casarem, muitas vezes, sem nem 

completar o ensino básico. Do ponto de vista dos pais, a escola cumpre seu papel 

principal quando as crianças recebem o que consideram conhecimentos suficientes. 

Em muitos casos, depois disso, a educação é abandonada, e é raro as crianças ciganas 

permanecerem na escola depois do ensino fundamental.

Os benefícios como bolsa-família são um estímulo eficaz para manter as crianças 

na escola. Muitos pais matriculam os filhos por precisarem do auxílio, que exige a 

contrapartida de manter os filhos com até menos de 15 anos matriculados na escola e 

apresentando baixo índice de faltas (no máximo 15%). Dos entrevistados, 27 recebem 

benefícios sociais, entre os quais 16 provêm do bolsa-família e 11, de aposentadorias.

Apesar dos impedimentos e das incompatibilidades para cursar o ensino formal, 

a oferta precisa ser garantida. Para as lideranças Calon, a educação formal deve visar 

a políticas inclusivas e diferenciadas que contemplem os povos ciganos e sua cultura 

para que o quadro precário de escolaridade dos adultos possa ser revertido. Entre os 

adultos, mais da metade não tinha recebido instrução. A tabela 2 mostra a escolaridade 

de 94 jovens e adultos do acampamento. 

Tabela 2: Grau de Instrução de 94 jovens e adultos (pessoas acima de 15 anos)

Instrução N %

Sem instrução 53 56

Lê e escreve 5 5

1 a 3 anos 10 11

4 a 7 anos 19 20

8 a 10 anos 7 7

Total 94 100
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A maioria das famílias tem um padrão de rendimento muito modesto, variando 

de menos de um até dois salários mínimos. Os maridos são os principais provedo-

res, e poucas mulheres tem rendimento próprio, o que corresponde aos papéis de 

gênero reconhecidos por sua tradição. 

A “catira” – uma forma de comércio em que é feita a troca ou barganha de artigos 

com a diferença de valor paga em moeda – é realizada por 75% dos entrevistados. Os 

principais objetos da catira são cavalos, ferramentas para construção, artesanato em cou-

ro de produção própria (arreamentos, selaria, chicotes e outros artigos para cavalos), 

celulares e outros pequenos artigos eletrônicos, relógios. Os produtos são comprados 

principalmente no shopping Oiapoque e revendidos de preferência em outras cidades.

Outras fontes de renda comuns são venda de animais, principalmente cavalos (men-

cionada por 30% dos entrevistados); comércio (41%); prestação de serviços de carroceiro 

(25%); construção civil (9%). O trabalho com carroças envolve o transporte de entulhos 

e outros materiais. A estimativa de renda mensal de 48% dos entrevistados é entre um e 

dois salários mínimos; e para 58%, a estimativa é menos de um salário mínimo. 

Apenas nove ou 18% das esposas declararam ter renda própria. A principal fonte de 

ingressos vem da costura, venda de panos de prato ou roupas em geral. Uma esposa faz 

negócios, duas mulheres são assalariadas, trabalham como faxineira e diarista e recebem 

entre um e dois salários mínimos, e as outras ganham menos de um salário por mês. 

              Figura 8: O interior de uma barraca
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As tendas são mobiliadas com uma decoração própria – panos coloridos, exposição de 

panelas bem areadas, chão coberto com tapetes e lona – e comportam alguns bens. A pos-

se de bens, como TV, geladeira e tanquinho de lavar, atesta o grau de sedentarização dos 

moradores e corrobora o tipo de mobilidade interurbana e intermitente descrito acima.  

Tabela 3: Dispersão de bens domésticos

Bens Domésticos %

Televisão 86

Tanquinho de lavar roupa 86

Geladeira 84

Fogão a gás 84

Aparelho de som 70

Celular 66

Fogão a lenha 54

Cavalos 46

Carro 40

Máquina de costura 38

Computador sem acesso à internet 2

Computador com acesso à internet 2

Telefone fixo 2

Dois anos após a elaboração do segundo laudo, dois aspectos importantes indicam 

uma alteração na forma de ocupação territorial. O primeiro deles, já previsto no relatório, 

foi o aumento do número de novas famílias ciganas, acelerado após a expedição da certi-

dão de posse pela Secretaria de Patrimônio da União. No entanto, a maior parte das famí-

lias que chegaram ao acampamento após meados de 2014 não pertencem ao núcleo de 

ciganos original, sendo conhecidos pelos Calon de São Gabriel como “ciganos cariocas”. 

Outro aspecto que merece destaque diz respeito à súbita mudança na paisagem 

local devido à rápida construção de casas de alvenaria no acampamento para fins de 

moradia dos próprios ciganos. Atualmente, as casas superam numericamente as anti-

gas tendas que, embora ainda presentes, são em número bastante inferior. Em breve, 

pretendemos avaliar os impactos dessas mudanças – a presença de famílias Calon de 

outro núcleo e a construção de moradia fixa – no modo de mobilidade cigano.
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Considerações Finais
Desde o início do pretenso conflito fundiário, gerado pelo próprio poder público, 

a atuação estatal não se deu fora da lei, mas de forma seletiva e restritiva. Essa forma 

de atuação pública não pode ser bem compreendida sem uma referência ao longo 

processo histórico de marginalização e discriminação social que marcam a relação 

entre “ciganos” e “não ciganos”, incluindo o próprio poder público. Os primeiros 

ciganos Calon chegaram ao Brasil deportados de Portugal e da Espanha ainda no sé-

culo XVI. Desde a sua chegada, as relações entre os Calon, os “gajon” e o Estado são 

marcadas pelas representações mitológicas e populares sobre o modo de vida cigano 

que atravessaram além-mar (Teixeira, 2008; Fazito:2010). 

Desde o primeiro contato com os ciganos de São Gabriel, fica claro que as prá-

ticas estatais discriminatórias não são “fantasmagóricas”, mas estão presentes na 

relação cotidiana com o poder público local. Histórias de extorsão e espancamento 

policial contra homens e mulheres ciganas, expulsões e deslocamentos compulsó-

rios, obstáculos para inscrição e manutenção das crianças ciganas na escola munici-

pal e dificuldades no atendimento médico nos postos de saúde da região locais são 

mais do que recorrentes na narrativa cigana, constituem a imagem dos ciganos do 

seu lugar – inferiorizado – na relação com o Estado. 

Os ciganos de São Gabriel reconhecem que, nos últimos anos e, principalmente 

em relação ao acesso aos serviços públicos de educação e saúde, foram obtidos avan-

ços significativos. Entretanto, duas palavras definem o sentimento dos ciganos na 

relação com a polícia local: medo e impotência. 

O caso dos Calon de BH ilustra a possibilidade de redefinição de práticas estatais 

em razão do alargamento das margens conceituais do Estado. O enfrentamento da 

categorização do nomadismo, baseada numa identidade congelada do modo de vida 

cigano, e a disputa por significados outros de direitos e justiça levaram ao inédito 

reconhecimento do direito ao espaço-território pelas famílias ciganas de São Gabriel. 

Isso não teria sido possível sem a construção de uma rede de “parceiros” que, por 

meio de uma disposição inventiva, engendraram novas formas de governar e legislar. 
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resumo Com base no exercício de observação de uma obra de arte de Mestre Didi – Ibiri, emblema do orixá Nanã –, 
proponho uma revisita às principais contribuições de Alfred Gell para uma análise de tipo antropológico do objeto artístico, 
indiciando os aportes e limites de sua abordagem à constituição dessa subárea disciplinar, tão instável quanto de difícil 
demarcação, convencionalmente denominada “Antropologia da Arte”.

palavras-chave Antropologia da arte. Alfred Gell. Mestre Didi.

abstract Observing a work of art by  Mestre Didi called Ibiri, the emblem of the Nanã orixa,   Alfred Gell’s    major 
contributions to an anthropological analysis of the artistic object are revisited,  indicating collaborations and limits of his 
approach to  the formation of the disciplinary subfield  –  as unstable as difficult to limit  –  conventionally known as 
“Anthropology of Art”.
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Introdução: abrindo caminhos

Este ensaio caminha num terreno lodoso entre duas fronteiras, ambas po-

rosas, e nas sendas de dois célebres intermediários-guias: entre o Orun e o 

Aiyê e entre a Antropologia e a Arte, inspirado na criatividade e argúcia analítica 

de Mestre Didi e Alfred Gell. Por meio do exercício de observação de uma obra de 

arte do primeiro – Ibiri, emblema do orixá Nanã (imagem 01) –, proponho uma 

revisita às principais contribuições do segundo, para uma análise de tipo antro-

pológico do objeto artístico, indiciando os aportes e limites de sua abordagem à 

constituição dessa subárea disciplinar, tão instável quanto de difícil demarcação, 

convencionalmente denominada “Antropologia da Arte”. Não pretendo, destarte, 

buscar resolver as intricadas querelas desse campo, tampouco reduzir a enorme e 

complicada obra desses dois autores a uma porção de juízos de maior ou menor 

envergadura ensaística. Limito-me aqui – e como hipótese – a pensar, consideran-

do alguns dos temas que entrecruzam tais fronteiras e destacando seus pontos de 

contato e tensão.

O desafio é dos maiores. Os albores da história da Antropologia, como se sabe (Cli-

fford, 1988; Stocking Jr., 1985), estiveram intimamente ligados à história do colecio-

nismo ocidental (ou saque colonial, para usarmos de um léxico mais claro) das coisas 

dos Outros. As numerosas exposições universais (Stocking Jr., 1987) e os gabinetes de 

curiosidade das cortes europeias, com seus conjuntos heteróclitos de coisas ditas exó-

ticas (modernamente repaginados como museus etnográficos), expõem tal imbricação 

em seu paroxismo. Tal história, entretanto, e contrariamente às premissas de progres-

são unilinear e evolutiva do ambiente vitoriano de emergência da Antropologia como 

disciplina, é marcada por inflexões e desvios de curso, como as múltiplas contribuições 

de variados antropólogos à compreensão das artes.
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Imagem 1 Mestre Didi. Ibiri – Emblema do Orixá Nanã. S.d.Fibra vegetal, búzio, miçangas
e couro. 52,5 x 13,8 x 8cm. Acervo Museu Afro-Brasil. Fotografia do próprio autor do ensaio 

A incorporação de objetos “artísticos”1 como matéria de interesse antropológico 

não é nova. Tais objetos, notadamente aqueles elaborados fora dos meios ocidentais 

de produção, estão presentes desde os textos inaugurais da Antropologia: é larga-

mente conhecido o enunciado que abre o livro de E. B. Tylor, Cultura primitiva, de 

1871, no qual a “cultura, ou civilização, tomada em seu mais amplo sentido etno-

gráfico” é definida como “aquele todo complexo que inclui conhecimento, crença, 

arte, moral, lei, costume e quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo 

homem na condição de membro da sociedade” (Tylor apud Castro, 2005, p. 69. O 

grifo é meu). Tais noções de “cultura”, “civilização” e “sociedade” serão ulteriormen-

 1 O uso das aspas aqui 
– e na falta de termo 
melhor – se faz impo-
sitivo para demarcar 
que, embora em voga, 
o conceito de “objeto 
artístico” está longe de 
ser unívoco, e seu uso, 
não raras vezes, pode 
esbarrar em imprecisões.  
Nesse sentido, Clifford 
relembra, com razão, que 
a “arte não é universal, 
mas uma categoria cultu-
ral ocidental cambiante” 
(1988, p. 196).
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te objeto de profundo questionamento (Strathern, 1988; Gell, 1998; Wagner, 2010, 

entre outro) e, tal como “arte” ou “estética”, de difícil acepção consensual no interior 

da disciplina (cf. Coote, 1992; Morphy, 1994 e, especialmente, Ingold, 1994).

Não obstante, parece subjazer à supradita multiplicidade de (re)definições antro-

pológicas da noção de arte uma característica que a elas é mais ou menos comum 

e que as diferencia das aproximações mais claramente históricas, filosóficas e/ou 

sociológicas ao tema. Se M. Sahlins tem razão ao postular que “toda coisa pode ser 

conhecida por suas relações com um número indefinido de outras coisas; donde, a 

objetividade do objeto é sempre seletiva” (Sahlins, 2004, p. 54), então o campo das 

artes, com efeito, apresenta-se como terreno fértil ao pensamento antropológico, so-

bretudo naquilo que aparece como sinal diacrítico dessa disciplina, isto é, a recusa 

em reconhecer propriedades imanentes a qualquer objeto ou signo, a impertinência 

da ontologização de objetos com base em uma definição a priori da coisa-em-si, e a 

defesa de um olhar que realça a constituição dos processos sociais de significação das 

coisas-em-relação. Em outras palavras, um pensamento que opera pela recuperação 

dos sentidos imputados aos objetos por aqueles com os quais, e por meio dos quais, 

eles se relacionam num dado tempo e espaço, reinserindo-os nos sistemas classifica-

tórios em que estiveram (ou estão) socialmente subsumidos. 

Gell, ainda que hesite em reconhecer e nomear as contribuições dos antropólo-

gos que o antecederam no estudo da arte (com algumas ideias inclusive não muito 

distantes das suas, como destaca R. Layton, 2003, passim), é certamente tributário 

desse tipo de olhar caro à Antropologia. Não obstante, a originalidade de algumas 

de suas proposições, como a procura em responder a uma obra de arte como se esta 

fosse “um ser copresente, um pensamento encarnado” (Gell, 2001, p. 183), ou o alar-

gamento da noção de objeto artístico a virtualmente qualquer coisa, fazendo implodir 

a cediça distinção entre arte e artefato, é inegável. 

É na fecundidade desse pensamento e questionando a recusa seletiva de A. Gell 

ao valor que a abordagem semiótica pode ter frente ao objeto artístico (ou, melhor 

dizendo, pondo à prova o diminuto e intermitente, mas não necessariamente ausen-

te, recurso a tal abordagem em suas considerações, como tentarei demonstrar) que 

busco analisar o supramencionado Ibiri esculpido por Mestre Didi, a um só tempo 

arte e artefato. Uma peça que embaralha e torna a ideia de objeto trickster – “um  objeto 
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 etnográfico e um objeto artístico [que] aparecem como as duas faces conjuntas de 

uma realidade cultural”, nas palavras de T. Dufrêne (2012, p. 118) – ainda mais com-

plicada (se não analiticamente imprecisa, pelo uso pouco cuidadoso da noção, um 

tanto cediça e tendenciosamente reificante, de “realidade cultural”).

Destarte, procuro associar à inovadora ênfase de Gell à capacidade agentiva das 

coisas, os ensinamentos deixados por M. Mauss de que “todo objeto deve ser estu-

dado: 1o em relação a si mesmo; 2o em relação às pessoas que se servem dele; 3o em 

relação à totalidade do sistema observado” (Mauss, 1993, p. 47.).

Partindo (d)o concreto: o ibiri de Nanã  
e o Ibiri 2 de Didi

Filho biológico de Mãe Senhora, renomada ialorixá do Ilê Axé Opô Afonjá, o 

sacerdote-artista Mestre Didi (1917-2013) nasceu na cidade do Salvador (BA) sob o 

nome de Deoscóredes Maximiliano dos Santos. Iniciado, ainda garoto, nesse mesmo 

candomblé de linha Ketu, recebeu o título de Assògbá, sumo sacerdote do culto aos 

orixás telúricos – Nanã, Oxumarê e Obaluayê – pelas mãos de Mãe Aninha, funda-

dora do referido terreiro. Devido a tal designação, eram suas as tarefas de execução e 

sacralização das ferramentas e insígnias rituais dedicadas a esses orixás. Foi também 

Alapini, o mais alto grau do culto aos ancestrais Egunguns, do Ilê Axé Asipá, terreiro 

por ele fundado em 1980, também na Bahia.

A qualidade peculiar de suas obras de arte – ou, melhor dizendo, de suas obras 

deliberadamente confeccionadas para os circuitos expositivos e de mercado da arte – 

foi logo reconhecida e mundialmente aclamada. Participou de inúmeras exposições 

individuais e coletivas, do Museu de Arte Moderna da Bahia (Salvador, 1996) ao 

Schomburg Center (Nova York, 1986), além do Palácio da UNESCO e da afamada 

(e controversa) Magiciens de la Terre, no Centre Georges Pompidou (Paris, 1970 e 

1989, respectivamente), entre outras. O conjunto de sua obra consiste basicamente 

de esculturas relacionadas aos orixás e demais entidades do panteão afro-brasileiro.

2 Ao longo do texto, uso 
“ibiri”, em minúscula, 
para referir-me aos ibiris 
de um modo geral, em 
contraposição a Ibiri, 
com inicial maiúscula e 
em itálico, grafia com a 
qual me refiro especifica-
mente à obra de Mestre 
Didi em questão. “Ibiri”, 
com inicial maiúscula, 
refere-se às situações 
que dizem respeito a 
ambos.
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Diferentemente das representações artísticas mais conhecidas desses deuses, cla-

ramente antropomórficas (como as famosas aquarelas de Carybé – imagem 02), as 

esculturas verticalizadas de Mestre Didi, em estreita ligação com a tradição filosófico-

religiosa relacionada às divindades de origem iorubana, cuja natureza prescinde de 

formas materiais de apresentação, referem-se aos orixás de maneira alusiva e metafó-

rica, por meio de seus mitos, cores e insígnias. É esse o caso do Ibiri, sobre o qual nos 

debruçaremos nas páginas seguintes.

A literatura dedicada a Mestre Didi é relativamente curta. À parte alguns textos 

em catálogos de exposições, materiais jornalísticos e de críticos de arte, são os escritos 

da antropóloga Juana Elbein dos Santos (1996; 1997; 2007; entre outros), também 

sua cônjuge em vida, o corpus mais consistente de análise de suas obras. Dona de um 

olhar sagaz e minucioso, além de profundamente familiarizada com o universo reli-

gioso afro-baiano e privilegiada pela enorme proximidade que tinha com seu sujeito 

de estudo, Santos é referência incontornável3 a quem se dedica a pensar as obras de 

Deoscóredes e seu processo criativo, sobre o qual nos diz: 

Cada manifestação cultural se expressa simultaneamente através de conteúdos aparentes, 

abertos, visíveis, ou manifestos em um nível consciente e de conteúdos latentes, ocultos 

ou reprimidos no nível inconsciente. A religião, a mitologia e a arte são os veículos mais 

sensíveis através dos quais uma cultura manifesta seus conteúdos e necessidades latentes. 

O místico e o artista são iniciados que aprendem a manejar seu especial aparato sensitivo 

que lhes permitirá ser os coletores mais receptivos e originais de uma comunidade. Ao 

resumir suas experiências e inquietudes nas “obras-símbolos” criam os “microcosmos” de 

todo um sistema cultural (Santos, 1996, n.p.).

Sua abordagem, bastante preocupada com a capacidade de comunicação simbólica 

das obras e de clara inspiração semiótico-iconográfica, entretanto, parece-me pouco aber-

ta às ideias de “agência, intenção, causação, resultado e transformação” de que fala Gell 

(1998, p. 6) sobre o objeto artístico. Parece-me também impreterível submetê-la a uma 

espécie de profanação da obra de arte, historicizando-a, retirando-a do reino dos deuses 

para, como o fez Prometeu com o fogo, reinseri-la no reino dos homens. Ou seja, do 

exercício permanente de questionamento da leitura, um tanto romântica e romanceada, 

de uma suposta aura mágica e demiúrgica do artista e de sua obra. Como afirma Lévi-

Strauss, a respeito da produção artística e seus arroubos de singularidade, “pretendendo-

se solitário, o artista alimenta uma ilusão talvez fecunda, mas o privilégio que se arroga 

3 Parte de minhas consi-
derações neste breve en-
saio, como se fará notar, 
é também, e confessada-
mente, devedora de sua 

instigante análise.
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nada tem de real. Quando julga 

exprimir-se de uma forma espon-

tânea e fazer obra original, está a 

repetir outros criadores, passados 

ou presentes, reais ou virtuais. Sai-

ba-se ou não, nunca se caminha 

sozinho pelas veredas da criação” 

(Lévi-Strauss, 1979, p. 128). 

Nos termos de nossa análise, 

tal afirmação se revela especial-

mente pertinente pela necessida-

de em atentar-nos aos diálogos 

“internos” que as obras de arte do 

universo religioso afro-brasileiro 

praticam entre si, seja em relação 

às obras predecessoras do próprio 

artista4 ou de outrem, num exercí-

cio contínuo e imbricado de comu-

nicação e influências recíprocas5, 

0 que implica não perder de vista 

a intertextualidade latente que liga a peça de Mestre Didi aos demais ibiris que o prece-

deram. Em outras palavras, trata-se de ajustar o olhar para uma perspectiva atenta aos 

“modos pelos quais”, como diz B. Latour, “a cascata de imagens é discernível no domínio 

artístico – a firme e intricada conexão que cada imagem tem com todas as outras que 

foram produzidas, a complexa relação de sequestro, alusão, destruição, distância, citação, 

paródia e disputa” (Latour, 2008, p. 141). Não à toa, como veremos, os traços estilísticos 

fundamentais do Ibiri já estavam há muito sedimentados. A criatividade de Mestre Didi, 

contudo, tratará de singularizá-lo frente aos seus homólogos menos célebres.

Espécie de cetro encurvado em uma de suas extremidades e embalado pelas filhas-

de-santo incorporadas por Nanã, o ibiri é a insígnia mais importante desse orixá. Conta 

um de seus mitos que o foi apontando para o fundo de um lago que essa antiga divin-

dade, senhora dos pântanos e regiões lodosas, teria indicado a lama com a qual Oxalá, 

4 Mestre Didi  elaborou 
uma série de variações de 
 Ibiris, bastante similares 
entre si, ainda que únicos. 
Neste ensaio, atenho-me 
a apenas um deles.

5 Algo próximo ao que 
Gell chama de “estilo” 
(1998, especialmente 
capítulo 8 – “Style and 
Culture”), excetuando-se 
a tendência reificante 
de “cultura” com que 
esse termo flerta em 
sua acepção, sobretudo 
ao desconsiderar as 
enormes diferenças 
“estéticas” oriundas de 
distintas oficinas de pro-
dução (olarias, cestarias, 
corporações de ofício 
etc.) no interior de uma 
mesma “cultura”. Além 
da sua completa opacida-
de de sentido em relação 
ao que se pode entender 
de um “estilo” eminente-
mente individual, como 
a de um Picasso ou um 
Mestre Didi.

Imagem 2 Carybé. Nanã Burukú. Olga do Alaketu (ao centro) e 
Ferramenta de Nanã Burukú – o Ibiri (à direita). S.d.

Fonte: CARYBÉ. 1980. Iconografia dos deuses africanos no candom-
blé da Bahia. São Paulo: Raízes, p. 107-108.
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entidade então encarregada por Olorum (literalmente, “Dono do Céu”, em iorubá) a 

dar forma ao mundo, deveria modelar o ser humano (Prandi, 2001, p. 196). Chamado 

ileeshin nos cultos iorubanos na África (mais especificamente, em parte do território 

dos atuais Nigéria, Benin e Togo), em sua base podem ser incrustadas poderosas subs-

tâncias medicinais, transformando-o numa verdadeira arma de cura/descura. 

Personagem fundamental do começo do mundo, Nanã é associada à própria Terra. 

É lama, terra molhada, matéria-prima da vida e à qual todos retornam em forma de pó, 

segundo a cosmogonia nagô (Santos, 1976). Iya-nlá, a “Grande Mãe Terra” iorubana, 

de onde brotam florestas e por onde percorrem rios e mares – elementos e domínios 

prescritos a uma vasta série de orixás – é fonte de axé, de vida e de morte, morada dos 

deuses e lócus privilegiado do sagrado afro-brasileiro. Espécie de oposto especular do 

elevado e celeste Olimpo grego, é em direção à Terra que os iniciados curvam suas 

cabeças e prostram seus corpos, em reverência a seus deuses. O manejo de seus ele-

mentos e, com mais razão, dos objetos a ela associados, requer cuidado.

No interior das casas de culto afro-brasileiro, a confecção dos ibiris é tarefa exclu-

siva dos sacerdotes de alta hierarquia, devidamente treinados nos ritos que ordenam a 

manipulação de objetos tão perigosos. Mestre Didi, a um só tempo artista e sacerdote, 

não só podia como devia confeccioná-los. E, ao fazê-los seguindo à risca os preceitos 

religiosos, incutia-lhes também uma clara intencionalidade artística, implodindo os 

limites entre arte e artefato, entre objeto de arte e objeto funcional. No caso de seu 

Ibiri, a asserção gelliana de que “a separação entre instrumentalidade e espiritualidade 

é impraticável” (Gell, 2001, 181) ganha contornos superlativos. Tornando ainda mais 

instigante a sua indagação: “se as obras de arte são um tipo de instrumento (o que, 

creio eu, não seria questionado pelos escultores africanos [ou afro-brasileiros, adiciona-

ríamos]), por que não considerar também que os instrumentos podem ser um tipo de 

obra de arte?” (ibidem).

Utilizando-se de miçangas, búzios (ou cauris), fibra vegetal e couro – elementos 

naturais mitologicamente ligados ao culto de Nanã –, Mestre Didi elabora Ibiris al-

tamente estilizados, em cujo formato uterino se deixa transparecer os domínios de 

ancestralidade e fecundidade cosmologicamente atribuídos a esse orixá, evidenciando 

seu aspecto maternal, presente tanto em seu próprio nome (“Na”, raiz proto-sudânica 

ocidental, significa “mãe”, como ensina Santos, 1996, n.p.) quanto, como vimos, na 
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sua relação com a lama. Os mortos que ela recebe no fundo de seus pântanos são parte 

insolúvel do ciclo da vida; são, nesse sentido, seus filhos tanto como o são os vivos. 

Com efeito, as nervuras de palmas de palmeiras que dão corpo aos ibiris são símbolo 

dos eguns (ancestrais) e dos oku-orun (falecidos), igualmente representados nos cauris 

(exoesqueleto dos moluscos que neles antes habitavam) que adornam o Ibiri e funcio-

nam como metáfora do corpo-sem-corpo, ou “doble espiritual” (op. cit., ibidem) dos 

antepassados cultuados nos terreiros de Egunguns. O mesmo se poderia inferir dos 

efeitos de preenchimento e vazamento do espaço escultórico do Ibiri, em que presente 

e ausente, positivo e negativo, se conformam para formar um todo. 

O branco, vermelho, preto e índigo, cores que Mestre Didi emprega em seu Ibiri, 

seguindo rigorosamente a simbologia desses pigmentos no universo religioso Ketu, 

são também densamente alegóricos. “A cor índigo escuro – axé do preto”, ensina San-

tos (2007, p. 66), “está associada com a terra e o mistério de transformação da morte 

em vida. O branco – axé do branco – está associado ao princípio gerador masculino 

da existência, e a cor vermelha – axé do vermelho – apresenta a fertilidade, o poder 

gerador feminino”. Trata-se, claro está, de convenções religiosas, trasladadas pela en-

genhosidade de Mestre Didi em convenções também artísticas, igualmente presentes 

em obras de variados artistas que se dedica(ra)m à arte afro-brasileira de inspiração 

religiosa (e.g. Djanira da Mota e Silva, Ronaldo Rêgo e Rubem Valentim).

Especulando o abstrato: a decomposição do Ibiri
A noção de convenção aqui empregada exige que nos detenhamos com maior mi-

nudência sobre seu significado, à luz das considerações que Gell lhe dedica em suas 

análises sobre a visualidade de ídolos e fetiches (1998, mais especificamente nos ca-

pítulos 4 – “The Involution of Index” e 7 – “The Distributed Person”). De início, é 

preciso sublinhar que me parece inteiramente impreciso qualificar o Ibiri (objeto não 

sacralizado), ou mesmo um ibiri que tenha passado pelos ritos de sacralização e trans-

ferência de faculdades místicas, como um ídolo ou fetiche. Não se lhes presta culto 

como se estes fossem Nanã, aos moldes da “imagem viva” de Jagganah em Puri (Gell, 

1998, pp. 144-8); tampouco se lhes atribui poderes mágicos per se, isolados do seu uso 

ritual por indivíduos específicos em situações rigorosamente prescritas, às feições de 
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uma Nkisi congolesa (op. cit., pp. 59-62).  Embora a sugestão gelliana de que “ídolos 

não são descrições, nem retratos, mas corpos manufaturados (op. cit., p. 98. O grifo é 

original.) seja inteiramente extensível aos Ibiris.

O Ibiri não é um objeto-divindade. Trata-se, mais propriamente, de um emblema, 

a dizer, um “ser, objeto ou signo convencional que simboliza uma ideia abstrata, uma 

coletividade, uma autoridade”. Uma representação material que “funciona porque tem 

ressonâncias iconográficas e históricas complexas (dantoescas), das quais o público de 

galeria está, em maior ou menor extensão, ciente […], que evoca ou significa algo inte-

ressante, difícil, alusivo, complicado de realizar” (Gell, 2001, p. 189. Os grifos, meus, 

visam destacar o avizinhamento do linguajar empregado por Gell à terminologia típica 

da abordagem semiótica por ele tão duramente criticada). Um símbolo sinedóquico, por 

assim dizer, a um só tempo icônico (na medida em que se trata de uma representação 

metafórica) e anicônico (em face à prescindibilidade de apresentação material dos deu-

ses iorubanos, como sobredito) de Nanã, seu protótipo (os termos destacados são do 

léxico de Gell, 1998).

O afastamento de Gell de uma abordagem antropológica da arte alicerçada na de-

cifração de convenções simbólicas, coerentemente com sua crítica à aproximação ico-

nográfica levada a cabo por Panofsky (Gell, 2005), é contundente: “não acredito que 

representação icônica se baseie em ‘convenção’ simbólica (comparável a ‘convenções’ 

que estabelecem que ‘dog’ signifique ‘canine’ em Inglês)” (Gell, 1998, p. 25). Tal pos-

tura, entretanto, parece-me mais aparente que real. Ou, melhor dizendo, mais inter-

mitente que radical. É esse mesmo autor quem nos diz, páginas adiantes, que “todos 

os ídolos, creio, são ‘icônicos’ – inclusive os ditos anicônicos – pareçam eles ou não a 

algum objeto familiar, como um corpo humano” (op. cit., p. 97), e continua, afirmando 

que “uma vez que um ídolo é um artefato (e não um objeto natural, como uma pedra 

meteórica), a natureza da agência exercida pelo protótipo é o que motiva o artista a 

produzir uma imagem religiosamente estipulada  [como o ibiri?] em conformidade às 

convenções para tais imagens, que podem ser icônicas/antropomórficas ou abstratas e 

anicônicas” (op. cit., p. 99. O grifo é meu.).

E já que falávamos há pouco das cores do Ibiri como convenções artísticas que vei-

culam significados simbólicos, valeria relembrar a conhecida (e valiosa) crítica de Gell 

(1995) aos limites da noção de estética empregada por Jeremy Coote (1992). Ao advo-
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gar pela indissociabilidade entre razões estéticas (como a de “beleza”) e razões práticas 

(como a de auferir “prestígio”), Gell descarta o entendimento da estética como um 

“modo de ver”, decorrente da suposta recepção e processamento do mundo objetivo 

por aparelhos sensoriais universais de percepção e cognição, uma espécie de sensibi-

lidade prévia aos trabalhos de produção e de consumo artísticos. Para tanto, traça uma 

curiosa analogia entre o gado dinka, analisado por Coote, e uma Ferrari. Assim como 

as preferências dinka por um gado forte e com longos chifres repousariam em espe-

cificações mais práticas que meramente “estéticas”, também as características visuais 

do automóvel, como pneus largos e múltiplos escapamentos, seriam antes resultado 

da funcionalidade de sua engenharia, postula Gell. Que completa, com um expressivo 

exemplo de seu recurso intermitente ao paradigma semiológico: “até mesmo a cor 

vermelha é antes semiótica do que estética, no que ela indica, aos amantes de carros 

esportivos, a origem italiana da Ferrari” (1995, p. 24). 

Interessa-me menos, entretanto, ressaltar o caráter convencionado do “rosso cor-

sa” automotivo do que a perspicácia gelliana em traçar uma contiguidade entre razões 

estéticas e práticas presentes num índice – seja este um gado, uma Ferrari ou, para 

nossos propósitos, um ibiri. Efetivamente, um tal objeto sagrado tem uma finalidade 

determinada, participa de um sistema ritual cuja visualidade não está destinada ao 

exercício de deleite desinteressado do belo mas, antes, a serviço de uma certa funcio-

nalidade expressiva de poderes místicos. Sua forma visual é de caráter utilitário: esse 

objeto é desse modo porque só assim, e não de outro, pode funcionar e fazer funcionar. 

Sua estética eficaz, calcada em seu poder agentivo, e sua eficácia estética, decorrente da 

fruição de sua observação, são os dois lados de uma mesma e só moeda.

À semelhança dos porcos e inhames de Hagen, de que nos fala Strathern (2006, 

passim), e guardadas as devidas proporções e diferenças que os separam, as formas 

visuais do Ibiri (seu “aparecimento”, para usar do léxico stratherniano) embutem 

(“eclipsam”) variadas relações sociais, notadamente entre Nanã e o público das gale-

rias de arte (com sua adoração estética quase – ou, nesse caso, por vezes efetivamente 

religiosa), tendo Mestre Didi por intermediário di(r/l)eto de ligação entre sua plano 

de existência, o Orun (mundo espiritual) e o nosso, o Aiyé (mundo físico). Se Stra-

thern tem razão ao afirmar que ‘coisas’ são as formas pelas quais relações aparecem” 

(1992, p. 249) – entendendo “coisas”, nas pistas que Gell fornece em sua exegese 
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dos conceitos de Strathern, “não [como] coisas-em-si-mesmas isoláveis, mas existindo 

tão-somente na medida em que veiculam, ou codificam, significado em referência ao 

código” (Gell, 2001b, p. 32) – então tais relações, impalpáveis por definição, só se fa-

zem acessíveis por meio de formas materiais de existência. É nessa exata medida que 

a decomposição da estética –  i.e, “um sistema de convenções sociais no qual apari-

ções indicam quais relações entre quais termos” (idem, p. 37) – do Ibiri nos possibilita 

acessar as complexas relações nele “objetificadas”.

Com isso não quero dizer que tal peça de arte seja mera função ou materialização 

de propósitos e ideias religiosos. Pelo contrário. São múltiplas as potencialidades de 

abdução de agência que nele se encerram, e a liberdade inovadora de Mestre Didi em 

sua elaboração corrobora tal assertiva. O ato de circundar as fibras de seu corpo com 

largas e sequenciadas tiras de couro e de revesti-las com pouco (ou nenhum) pó de 

osun6, por exemplo, manifesta a inventividade artística dos terreiros afro-brasileiros 

em relação aos ileeshin da tradição Ketu (Thompson, 1984). A recriação desse traço 

estilístico africano, gerando novas modulações de um mesmo conceito, é fartamente 

intensificada na execução do Ibiri (compará-lo com as imagens 03 e 04). Com efeito, 

a tradução da tradição por meio de uma linguagem contemporânea das belas-artes é 

traço fundamental do fazer artístico de Mestre Didi, no qual antigo e novo parecem 

coadunar-se sem solução de continuidade.

Assim, o encanto da tecnologia empregada por Mestre Didi transforma um ins-

trumento ritual numa poderosa obra de arte. O poder de fascinação que sua obra nos 

provoca, como acertadamente afirmaria Gell, provém dos processos técnicos que esta 

personifica (Gell, 2005, p. 45): seu Ibiri é certamente uma tecnologia do encanto. O 

apuro e requinte impressos à sua confecção, fruto de uma “transubstanciação enge-

nhosa” (idem, p. 53) dos materiais que lhe dão forma e das ideias a eles associados o 

diferenciam incontestavelmente dos ibiris-padrão. Mas por quê? E em que termos?

 Se seguirmos à risca as proposições de Gell, tal diferenciação será dificilmente 

sublinhada (ou quiçá sequer faça sentido). Em seus termos, entre um ibiri e o Ibiri 

repousa uma completa sinonímia de status: são ambos objetos artísticos, evocando 

e encarnando um conjunto de intencionalidades e ideias complexas por intermédio 

de formas materiais (Gell, 1998), tendendo, ambos, a criar uma assimetria entre as 

pessoas ao colocá-las numa relação igualmente assimétrica com as coisas (Gell, 2005). 

6 Substância de colora-
ção avermelhada extraída 

da madeira de Baphia 
nítida, arbusto originá-
rio da África Ocidental 

popularmente conhecido 
como sândalo africano.
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Estar diante de um ou de outro equivaleria, na mesma medida, a encontrar-se com 

uma pessoa, uma materialidade que incita uma transferência esquemática entre os 

processos de sua elaboração e a produção de relações sociais por ela mediadas, ocor-

ram elas num terreiro, em que um ibiri indicia, aos olhos dos crentes (seus receptores) 

uma agência direta de Nanã (seu protótipo), ou num museu, no qual o Ibiri indicia a 

agência de Mestre Didi (seu artista) aos olhos dos curadores, críticos de arte e público 

frequentador (seus receptores).

Na formulação gelliana, entre produções de objetos artísticos (ou, mais propria-

mente, de “índices”) e de relações sociais, residiria uma homologia indeclinável: re-

lações sociais são emergentes dos processos técnicos que as constituem; são caracte-

rísticas da base técnica sobre a qual a sociedade repousa. Sua proposta de uma teoria 

antropológica da arte, ao postular que “qualquer coisa poderia ser tratada como objeto 

de arte do ponto de vista antropológico” (1998, p. 7), é certamente instigante, sobretu-

do ao pôr fim a um velho clichê antropológico, um tanto etnocentrado, que definiria 

como casuística a denominação de “arte” à produção material de grupos humanos em 

cujas línguas tal termo sequer existe. Sua abordagem, “preocupada com o papel práti-

co de mediação que desempenham os objetos de arte no processo social, e não com a 

interpretação dos objetos ‘como se’ eles fossem textos” (idem, p. 6), contudo, deixa fla-

grantemente escapar a especificidade que as obras de arte possuem em nosso mundo.

Ao descartar o papel dos circuitos de arte (seus críticos, museus, curadores etc.), 

Gell nos brinda com uma excelente teoria de agência do objeto, mas não dá conta de 

explicar como alguns destes, e não outros, são tratados propriamente como arte. Um 

ibiri e o Ibiri, de fato, parecem indistinguíveis nos seus termos – embora saibamos que 

somente este, e não aquele, possui as credencias de circulação em grandes galerias e 

leilões de arte, a custo inclusive de elevadas cifras.

Diante desse impasse, talvez seja o caso de revisitarmos certa tradição de análise 

antropológica, com base em M. Mauss, centrada no caráter inerentemente social dos 

processos que fazem com que algo seja considerado aquilo que é – a mesma que Gell 

afirma invocar (1998, p. 9), embora, ao que tudo indica, apenas parcialmente. Trata-

se de levar a sério o ensinamento de que, nas relações sociais, uma “coisa” nunca é: 

ela sempre é algo. Os objetos de arte não fogem a essa regra. Cito-o: “os fenômenos 

estéticos formam uma das partes da atividade humana social e não simplesmente in-
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dividual: uma coisa é bela, um ato é belo, um verso é belo, desde que seja reconhecido 

como belo pela maior parte das pessoas de gosto. É o que se chama a gramática da arte. 

Todos os fenômenos estéticos são, em alguma medida, fenômenos sociais” (Mauss, 

1993, p. 93. O grifo é meu.).

A recusa de Gell7 ao paradigma “institucional” da arte, excessivamente preocu-

pado com os processos de consagração e “efeito de rotulagem reservado ao artworld” 

(Bourdieu, 2011, p. 281), é certamente efetiva como fator de contraste à sua ênfase na 

capacidade agentiva dos objetos artísticos. Seu problema reside, entretanto, em “jogar 

o bebê junto com a água da bacia”, a dizer, na perda das contribuições que tal abor-

dagem poderia fornecer à sua compreensão antropológica das obras de arte. Podemos 

dizer o mesmo a respeito de sua postura crítica (contundente na teoria, intermitente 

na prática) à abordagem de matriz “interpretativa”.

No caso de nosso Ibiri, implica considerar a proposição metodológica de uma 

“crítica inferencial”, como proposta por M. Baxandall, reveladora do mútuo refor-

ço que conceitos e objetos realizam entre si na análise de arte. Ou, de modo mais 

preciso, de como “o conceito aprofunda a percepção do objeto e o objeto aprofunda 

a referência da palavra” (Baxandall, 2006, p. 72), realçando o caráter dêitico e per-

formativo da descrição (que é já explicação, e vice-versa). Descrever as partes visuais 

que compõem o Ibiri, seus materiais, o modo como estes são articulados no conjunto 

escultórico, assim como suas relações com os atributos cosmologicamente designa-

dos a Nanã, é parte fundamental de sua própria explicação. Acredito, pois, à revelia 

de Gell, que uma leitura semiótica dos objetos artísticos, desde que lapidada dos 

excessos interpretativos e calcada no terreno etnográfico, seja sim igualmente tarefa 

de análise antropológica, 0 que permite, inclusive, uma compreensão mais aprofun-

dada da capacidade de agenciamento desses objetos na trama das relações sociais em 

que se encontram subsumidos. 

Vejamos o caso do Ibiri: sua composição, característica do fazer artístico profunda-

mente ancorado nas tradições religiosas afro-baianas de Mestre Didi, na qual forma e 

conteúdo se coadunam de maneira indissociável, é parte indeclinável de sua própria 

eficácia estética. Ao trançar fibras de palmeira e circundá-las com tiras de couro para 

dar forma a seu Ibiri, o artista-sacerdote, diferentemente do que uma interpretação 

genérica (e apressada) poderia postular, não dá uma forma ‘cultural’, por meio de seu 

7 É preciso, entretanto, 
sublinhar que tal recusa é 

muito menos categórica 
nos seus textos iniciais 
sobre o objeto artístico 
(1995; 2001; 2005), se 

radicalizando em Art and 
Agency (1988), seu mais 
conhecido (e inacabado) 
livro sobre o tema, lança-

do postumamente.
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trabalho, a recursos retirados da ‘natureza’. Ele antes maneja materiais que já são em si 

‘naturalmente’ sagrados, dotados de um axé que lhes é imanente. Seu ato não executa 

uma transubstanciação desses elementos; mais propriamente, realiza sua consubstan-

ciação num novo corpo, em cujo feitio se conserva a memória do que foram, de modo 

que a separação entre os domínios da Natureza e da Cultura (essa dicotomia obsessiva 

do Ocidente “moderno”), pensados como ontologias pretensamente fechadas e intei-

riças, parece, destarte, fazer pouco sentido no “tecido inteiriço das naturezas-culturas” 

(Latour, 2000, p. 12) que fundamenta a cosmovisão dos terreiros.

Nesse sentido, os elementos que conformam o Ibiri, na medida em que carregam 

o axé de Nanã, são eles mesmos fractais deste orixá, na conotação que Gell confere 

ao termo: “uma figura que possui a propriedade de auto-similaridade em diferentes 

escalas de magnificação/minimização” (1998, p. 137), do que se deriva, a fortiori, e em 

consonância com a afirmação gelliana de que “imagens de algo (um protótipo) são par-

tes desse algo (como objetos distribuídos)” (idem, p. 223), a consideração de que parte 

da própria personitude de Nanã está imiscuída nos Ibiris.

Mas se os Ibiris, sejam os de Mestre Didi ou não, são uma parte de Nanã e, como 

vimos, podem ser considerados concomitantemente objetos de arte e artefatos (sobre-

tudo se levarmos a sério a proposição gelliana de indiscernibilidade teórica entre um 

termo e outro), voltamos então à indagação inicial: como, e em que medida, se pode 

diferenciá-los? Aos olhos do público cultivado de museus, arriscaria dizer que a res-

posta mais provável tenderia à desqualificação do ibiri como objeto propriamente de 

arte frente à riqueza de detalhes e apuro estilístico (de fato inegáveis) do Ibiri de Mestre 

Didi. Aos olhos de um adepto das religiões afro-brasileiras, a resposta provavelmente 

repousaria na desqualificação do Ibiri como objeto propriamente religioso frente aos 

minuciosos e elaborados ritos de sacralização (de fato incontornáveis) pelos quais deve 

passar um ibiri. O impasse é simétrico e calcado numa suposta falta comum de inten-

cionalidade: num lado, artística; noutro, religiosa8.  

Entretanto, a resposta mais equilibrada, ainda que potencialmente frustrante, 

talvez seja: depende de onde eles se encontrem. O Ibiri, feito-para-ser-exposto, uma 

vez consagrado num terreiro, também poderia ser nele dançado; especularmente, 

um ibiri, feito-para-ser-dançado, uma vez consagrado pelos circuitos de arte, tam-

bém poderia, sem hesitação, ser neles exposto9. Ao fim e ao cabo, trata-se de objetos 

8 Ou, se considerarmos 
procedente a provoca-
ção de Gell de que “na 
medida em que almas 
modernas possuam 
religião, essa religião é 
a religião da arte” (Gell, 
2005, p. 43), então falta-
ria uma intencionalidade 
tão-somente “religiosa” 
a ambos.

9 A rede de caça zande 
à mostra na exposição 
Art/Artifact, no Center 
for African Art (Nova 
York, 1988), sobre a qual 
Gell (2001) dedica uma 
instigante análise, não 
me deixa mentir.
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concomitantemente “sagrados” e “profanos” (ou, melhor dizendo, situados entre es-

tes dois domínios): sua diferença, cambiante sob a perspectiva de onde se os observa, 

é de grau, não de gênero.

Reflexões finais: encruzilhando fronteiras
O caso dos Ibiris, como pudemos ver, a transitividade entre museus e terreiros é de 

mão dupla. Nosso estudo desses objetos não poderia escapar da hibridização que lhes é 

característica, transitando igualmente outros dois campos: os da Antropologia e da Arte.

A perspectiva reticular da análise de Gell, integrando índices, agentes, pacientes, 

artistas, protótipos e estilos num mesmo nexo artístico, ajudou-nos sobretudo a de-

monstrar, por meio da escultura de Mestre Didi, a enorme permeabilidade das fron-

teiras destas áreas. Ao sublinhar que compete à antropologia mais do que decifrar 

convenções/códigos e que os objetos são mais do que meras metáforas simbólicas de 

seus contextos, os escritos de Gell se tornaram referência inescapável aos estudos de 

antropologia da arte. Sua assertiva de que “objetos de arte são caracteristicamente ‘difí-

ceis’. Difíceis de fazer, de ‘pensar’, de ‘realizar’. Eles fascinam, compelem e capturam, 

tão como aprazem o espectador. Sua peculiaridade, intransigência e estranheza é o 

fator chave de sua eficácia como instrumentos sociais.” (Gell, 1998, p. 23) Continua de 

enorme valia e atualidade.

É claro que a fruição de uma obra de arte, o prazer de sua contemplação, indepen-

de das explicações prévias de seus significados simbólicos ou de sua intermediação 

no emaranhado das relações sociais de sua produção. Mas não é disso que se ocupa 

uma abordagem antropológica da arte. Com efeito, um posicionamento esteado no 

juízo de gosto é tão subjetivo quanto de pouca rentabilidade a propósitos analíticos. 

Como afirma o antropólogo britânico Peter Gow, “Antropologia compara e contrasta, 

mas não julga. Ela abjura, espero, discriminação no sentido de julgamentos estéticos 

sobre as culturas estudadas, mesmo quando estes lhes possam ser favoráveis”. (apud 

Ingold, op. cit., p.220).

 Nesse aspecto, o convite de Gell a dirigirmos nossa atenção às capacidades de 

abdução da agência dos objetos artísticos é, incontestavelmente, instigante. No caso 

do Ibiri de Mestre Didi, esta perspectiva pareceu-me indispensável no controle dos 
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possíveis exageros interpretativistas, tão comuns aos estudos que lhe foram até então 

dedicados e que tendem a reduzi-los a “instrumentos de comunicação que, através de 

sua forma significante, contribuem para manifestar e transmitir a complexa trama 

simbólica.” (Santos, 1996, n.p.). Entretanto, ‘simbolismo’ não necessariamente tem 

uma função substituinte: um símbolo não é só algo que metaforiza uma realidade, 

falando dela de outro modo. Ele é também uma realidade em si, que fala sobre algo 

sem, contudo, com ele confundir-se. Para usar as palavras de Lévi-Strauss,

Ao colocar a natureza simbólica de seu objeto, a antropologia social não pretende nem por 

isso afastar-se das realia. Como poderia fazê-lo uma vez que a arte, onde tudo é signo, uti-

liza veículos materiais? Não se podem estudar os deuses e ignorar suas imagens; os ritos, 

sem analisar os objetos e as substâncias que o oficiante fabrica e manipula; regras sociais, 

independentemente de coisas que lhes correspondem. A antropologia social não se isola 

em uma parte do domínio da etnologia; não separa cultura material e cultura espiritual. Na 

perspectiva que lhe é própria – e que nos será necessário situar – ela lhes atribui o mesmo 

interesse. Os homens se comunicam por meio de símbolos e signos; para a antropologia, 

que é uma conversa do homem com o homem, tudo é símbolo e signo que se coloca como 

intermediários entre dois sujeitos (Lévi-Strauss, 2008, p. 20).

Isso nos incita a perceber que a recusa (seletiva) de Gell aos aportes de uma análise 

de inspiração iconográfica e/ou institucional acabou por empobrecer sua proposta de 

uma nova antropologia da arte, convertendo-a num modelo programático um tanto 

enrijecido, mais do que numa perspectiva de fato abrangente de análise, sobretudo por 

não atentar-se aos mecanismos de consagração e desvalorização de objetos artísticos 

no mundo de museus, leilões e curadores em que vivemos, como tentamos demons-

trar por meio da dupla face de Janus que o Ibiri, a um só tempo arte e artefato, encerra. 

Em outras palavras, a questão aqui problematizada é, para usar os termos de N. Good-

man (apud Ingold, op. cit., p. 228), “não o que é arte mas quando é arte”. 

Acredito que a leitura e significação das obras de arte se tornam mais inteligíveis 

na exata medida em que são inseridas nas contextualizações social e culturalmente 

mais amplas. Destarte, numa abordagem mais formalista, preocupada com disposições 

e cânones estéticos, relações entre elementos estilísticos, harmonias e composições 

pictóricas; e uma visão mais historicista, atenta sobretudo à investigação dos conteúdos 

intrínsecos e latentes da obra de arte e à sua contextualização, um tanto imediata, no 

tempo histórico-social de sua produção e produtor, parece-me mais seguro analisá-las 
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por meio do estabelecimento de “relações entre o objeto e suas circunstâncias” (Baxan-

dall, 2006), superando a inocuidade modelar dessa dicotomia.

A forma importa, revela, encarna, autoriza, mas pouco diz se prescinde de uma 

análise do contexto que a condiciona e possibilita sua própria experiência estética e 

capacidade agentiva. Indo além: a forma é conteúdo (e vice-versa), de onde se extrai que 

a separação dos dois domínios atenda muito mais a funções didáticas e sejam fruto, 

talvez, mais de disputas de fronteira entre distintos campos do conhecimento do que 

domínios  fenomenologicamente separados.
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Uma questão de percepção
Na virada do século XIX, a americana Marie Louise Fuller ou, simplesmente, Loïe 

Fuller (1862-1928) como se tornou conhecida, fascinou a classe artística europeia com 

suas tempestades de tecido e luz, que se tornaram marco do nascimento de uma nova e 

ainda incompreendida abstração do corpo. Essa revelação do inesperado impeliu e ante-

cedeu o questionamento sobre a experiência sensorial que iria modificar profundamente 

o movimento, a expressão e, igualmente, o status do corpo na dança que estava por vir. 

Em suas apresentações, a artista realizava uma trama entre tecidos, espelhos e 

projetores luminosos que geravam efeitos espetaculares, até então desconhecidos. Em 

cena, integrados aos seus vestidos, estavam véus e bastões com os quais ela provocava 

um prolongamento do corpo e causava uma ampliação do movimento produzido. Por 

vezes, o esvoaçante conjunto de véus em deslocamento, sugeria um momentâneo de-

saparecimento do corpo em meio ao mar de tecidos e luzes em que sua dança estava 

mergulhada. Essa foi a grande descoberta e o princípio norteador de toda a obra da 

americana que ganhou a atenção, principalmente dos franceses em mágicas composi-

ções tais como: Danse Serpentine, Danse du Feu e Danse du Papillon.

Para a historiadora da dança Annie Suquet (2006), Loïe Fuller, em sua fantas-

magoria luminosa sem precedentes, inicia e abre espaço para uma sondagem sobre 

as propriedades do movimento. Logo, os mesmos tecidos que acobertavam o corpo 

intentavam desvelar a trajetória do gesto, em um esforço de se fazer visível a própria 

mobilidade que, uma vez desenhada pelo corpo, efemeramente desaparecia. Não gra-

tuitamente, a artista transformara-se em um acontecimento. Suas aparições tocaram 

em pontos-chave do pensamento do corpo que seriam investigados dali em diante. 

Como resume Suquet: 

Com Loïe Fuller emerge a ideia do corpo dançante como um corpo vibrátil, confluente 

de dinâmicas sutis, mas esta concepção tão capital para o futuro da dança no século XX 

emaranha-se, por assim dizer, nas dobras da experiência da visão,experiência essa que 
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conhecerá uma profunda revalorização no século XX. A percepção do corpo e, mais 

precisamente do corpo em movimento, será profundamente modificada (Suquet, 2006, 

p.409, tradução nossa)1.

A artista é, portanto, historicamente marcante para a dança, pois pontua uma es-

pécie de virada perceptiva, reunindo, em referência ao corpo, problematizações, metá-

foras e apostas para as quais inúmeros olhares se dirigiriam na entrada do século XX, 

que, como quer Courtine (2006), foi aquele da invenção teórica do corpo. Antes disso, 

o corpo era compreendido apenas como uma parte da matéria. Nesse século, o corpo 

experimentaria as maiores e mais velozes transformações que uma centena de anos 

já lhe trouxe. 

Investigando algumas dessas mutações do corpo, do movimento e do pensamento 

– tendo o campo da dança como referência –, curiosamente, alcançamos as interpela-

ções de um músico, orador e teórico autodidata, que é anterior a Loïe Fuller. Trata-se 

do francês François Delsarte (1811-1871) que, interessado na compreensão e no de-

senvolvimento de um esquema que indicasse associações entre os gestos e emoções 

humanas, acaba tendo sua obra apropriada pela dança moderna, influenciando assim 

toda uma geração de artistas ao longo do século. 

Antes de descrevermos as concepções e influências de Delsarte, vejamos, na figura 

abaixo, uma linha histórica que nos guiará nas citações sobre alguns nomes relevantes 

para o surgimento da dança moderna, bem como na indicação das datas de nascimen-

to e morte desses personagens.

Figura 01 - Linha Histórica da Dança 2. Vida e morte dos principais personagens citados.
Fonte: Elaborado pela autora

1 Avec Loïe Fuller émerge 
l´idée du corps dansant 
comme corps vibratile, 
confluent de dynamiques 
subtiles, mais cette 
conception, si capitale 
pour l´avenir de la danse 
au XXª siècle, se love 
pour ainsi dire dans les 
replis de l´expérience de la 
vision. Celle-ci connaît une 
profonde réévaluation au 
XIXª siècle. La percep-
tion du corps, et plus 
précisément du corps en 
mouvement, s´en trouvera 
fondamentalement modi-
fiée (Suquet, 2006, p.409).

 2 No desenho, as pro-
porções entre as datas 
são apenas aproximati-
vas, uma vez que foram 
livremente traçadas sem 
o auxílio de um programa 
especializado.
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O Delsartismo
Como que por intuição científica, Delsarte iniciou seus estudos pela observação. Se-

guidor convicto e divulgador do que viria a se tornar o “delsartismo”, o bailarino ameri-

cano Ted Shawn (1891-1972), que conhecera o sistema de Delsarte por meio de Henrieta 

Hovey3, publica em 1954 o livro “Every Little Movement: a Book about François Delsarte”. 

Na tradução francesa de 2005 “Chaque Petit Mouvement: à propos de François Delsarte”4 à 

qual tivemos acesso, o autor relata que Delsarte passou anos de sua vida recolhendo um 

grande número de dados que versavam sobre a maneira como seres humanos de todas 

as idades, origens sociais e temperamentos reagiam a estímulos emocionais.

Para tanto, segundo as descrições de Shawn (2005), Delsarte esteve observando 

distintos e variados grupos de pessoas e, em certa ocasião, chegou a acompanhar o 

resgate de trabalhadores que haviam sido soterrados em uma mineradora. Nessa 

tragédia, apreendeu e registrou atitudes, gestos, timbres de voz e entonações; tanto 

da equipe de socorro quanto daqueles que esperavam por notícias na superfície, bus-

cando assim avaliar o retrato físico das incertezas, medo, esperança, felicidade e dor 

dos envolvidos no drama. 

Segundo Azevedo (2009), dados de situações como essa foram recolhidos du-

rante cerca de 40 anos, e o tratamento desses dados fez de Delsarte um pioneiro na 

análise aprimorada dos gestos e expressões humanas. Para ele, o gesto vai além do 

discurso, pois corresponde e revela uma emoção antes mesmo do pensamento. Em 

suas próprias palavras:

O gesto é mais que a palavra. Não é o que nós dizemos que persuade, mas a maneira 

como nós dizemos. A palavra é inferior ao gesto porque ela corresponde ao fenômeno do 

espírito. O gesto é o agente do coração, agente da persuasão. O que demanda um volume 

é expresso por um só gesto. Cem páginas não dizem o que um simples movimento pode 

exprimir, porque um simples movimento exprime nosso ser por inteiro (Delsarte apud 

Shaw, 2005, p. 72, tradução nossa)5.

Essa crença absoluta na potência dos gestos, entendido como ação capaz de reve-

lar nossa própria interioridade, impulsionou Delsarte a desenvolver seu sistema que 

iria gerar o “corolário-chave da dança moderna: a intensidade do sentimento comanda a 

intensidade do gesto (Bourcier, 2001, p.144)”. De fato, nos esforços de compreensão de 

  3  Henrietta Hovey 
(1849-1918) foi a principal 
representante da terceira 

geração do delsartismo 
americano. Como François 
Delsarte jamais esteve nos 
EUA, seu aluno e discípulo 
Steeve McKaye foi o maior 

responsável pela divul-
gação de seu trabalho no 

país. Hovey conheceu o sis-
tema seguindo cursos de 

McKaye e, no fim dos anos 
de 1870, ela foi aluna, em 

Paris, de Gustave Delsarte, 
filho de François Delsarte.  

4  A propósito desta obra, 
vale ressaltar que, embora 

ela contribua, consideravel-
mente, com a apresentação 
de novas perspectivas sobre 

a história contemporânea 
do corpo e da dança, ela 
apresenta questões que 

escapam ao viés científico, 
como nos lembra, na intro-

dução do mesmo livro, a 
historiadora da dança Annie 

Suquet (2005). Para ela, 
Ted Shawn não escondia 

seu forte desejo de fazer de 
François Delsarte o funda-

dor da dança moderna ame-
ricana e, com isso, ele tende 

a atenuar as influências da 
dança alemã e as de Rudolf 
Von Laban, que seria outro 
candidato ao posto de “pai 

da dança moderna”. 

5 Le geste est plus que la 
parole. Ce n´est pas ce que 

nous disons qui persuade 
mais la manière dont nous 

le disons. La parole est 
inférieure au geste parce 

qu´elle correspond au 
phénomène de l´esprit. Le 
geste est l´agent du cœur, 

l´agent de la persuasion. 
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Delsarte, parece haver uma busca pela conjunção entre “dentro e fora”, corpo e alma, 

o que pode ser demonstrado pelas duas leis que fundamentam todo seu sistema: a da 

correspondência e a da trindade. A primeira lei afirmará que a cada função espiritual 

corresponde uma função do corpo e, reciprocamente, também as funções corporais 

teriam um ato espiritual como correspondente. Assim, ainda que um gesto seja exe-

cutado por uma função muscular e esteja associado à respiração, ele sempre terá o 

suporte de uma emoção, sentimento ou ideia.

Por sua vez, o princípio da trindade é para Delsarte a constatação universal de uma 

espécie de fórmula que estaria presente no próprio ser e poderia ser replicada em inúme-

ros fenômenos. Com essa afirmação, ele justifica a relevância que essa formação recebe 

em seu sistema e revela a óbvia inspiração cristã (pai, filho e espírito santo), inerente às 

suas concepções. Em extratos encontrados de seus cursos de Estética Aplicada6, minis-

trados entre 1850-60, podemos ler a seguinte explicação sobre a formação de trindades: 

O princípio de meu sistema repousa sobre a constatação de que há no mundo uma fórmula 

universal que se aplica a todas as ciências, a todas as coisas possíveis. Essa fórmula é a trinda-

de. O que é preciso para se formar uma trindade? É preciso três expressões se pressupondo 

e se implicando reciprocamente. É preciso que cada um dos três termos compreenda os 

dois outros. Que haja ao mesmo tempo uma necessidade absoluta entre eles; assim os três 

princípios de nosso ser – a vida, o espírito e a alma –, formam uma trindade. Por quê? É que 

a vida e o espírito são uma só e mesma alma; a alma e o espírito são uma só e mesma vida; a 

vida e a alma, um só e mesmo espírito (Delsarte, 2011, p.17, tradução nossa)7.

O princípio da trindade é, portanto, uma formação constituída pela unidade de 

três elementos interdependentes, cada qual coexistindo no tempo com os demais, 

compenetrando-se no espaço e cooperando com o movimento. Shawn (2005) enu-

mera algumas dessas trindades a título de ilustração: vida-alma-espírito, fazer-ser-ter, 

físico-emocional-mental, vital-espiritual-intelectual, sensível-moral-reflexivo. Para esse 

mesmo autor as trindades pressupõem o fato de um fenômeno possuir, portanto, um 

centro e duas extremidades opostas, o que levaria Delsarte, por questões metodoló-

gicas, a acrescentar a elas três aspectos qualitativos que caracterizariam a direção do 

fenômeno analisado, tal como: centrado (centro), excêntrico (do centro para periferia) 

e concêntrico (da periferia para o centro). 

Tomados como critérios de organização, esses aspectos serão agregados ao esque-

ma intitulado “Accord de neuvième” – ou acordo do nono –, desdobramento das tríades 

6 Em vida, os únicos 
documentos deixados por 
Delsarte foram o diagrama 
Compendium e os Archive 
du Chant. Reproduções de 
seus manuscritos podem 
ser encontradas nas obras 
de Alain Porte – François 
Delsarte, une anthologie 
- e de Angélique Arnaud 
– Fraçois Del Sarte: ses 
découvertes en esthétique, 
sa science, sa méthode, 
além da já citada obra de 
Ted Shaw.

Ce qui demande un 
volume est exprimé par 
un seul geste. Cent pages 
ne dises pas ce que qu´un 
simple mouvement peut 
exprimer, parce qu´un 
simple mouvement 
exprime notre être tout en-
tier. (Delsarte apud Shaw, 
2005, p. 72)

7 Le principe de mon sys-
tème repose sur le constat 
qu´il y a dans le monde 
une formule universelle 
qui s´applique à toutes 
les sciences, à toutes les 
choses possibles. Cette 
formule est la trinité. Que 
faut-il pour former une 
trinité ? Il faut trois expres-
sions se présupposant et 
s´impliquant réciproque-
ment. Il faut que chacun 
des trois termes compren-
ne les deux autres. Qu´il 
y ait en même temps co-
nécessité absolue entre eux 
; ainsi les trois principes de 
notre être, la vie, l´esprit et 
l´âme, forment une trinité. 
Pourquoi ? C´est que la vie 
et l´esprit sont une seule 
et même ame; l´âme et 
l´esprit sont une seule et 
même vie ; la vie et l´âme, 
un seul et même esprit. 
(Delsarte, 2011, p.17)
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em nove partes, que dará origem ao modelo de tabelas pedagógicas criado por Delsar-

te. A título ilustrativo, vejamos a seguinte matriz que explicita as relações propostas no 

“Accord de neuvième” e, em seguida, sua aplicação no que tange aos gestos de uma das 

muitas regiões do corpo analisadas pelo autor. 

EXCÊNTRICO 

Excêntrico

NORMAL

Excêntrico

CONCÊNTRICO

Excêntrico

EXCÊNTRICO 

Normal

NORMAL

Normal

CONCÊNTRICO

Normal

EXCÊNTRICO 

Concêntrico

NORMAL

Concêntrico

CONCÊNTRICO

Concêntrico

          Figura 02 - Princípio do Accord de neuvième
          Fonte: Shawn, 2005, p.70, adaptado pela autora, tradução nossa

A aplicação prática desse raciocínio em uma análise dos movimentos da cabeça seria: 

    Figura 03 - Gestos da Cabeça – Fonte: Shawn, 2005, p.80

Na análise da imagem, em relação à tabela apresentada, teríamos, por exemplo, 

no primeiro quadrante, uma atitude excêntrica-excêntrica, na qual a cabeça está virada 



131

andrade, graziela movimentos em curso

rev. ufmg, belo horizonte, v. 22, n. 1 e 2, p. 124-141, jan./dez. 2015

e elevada no sentido inverso a um suposto objeto ou pessoa o que, segundo as obser-

vações delsartistas, conota uma atitude de repulsão ou arrogância. Sucessivamente, 

cada uma dessas posições teria um significado associado. Dessa maneira, Delsarte foi 

desenvolvendo, minuciosamente, uma espécie de catálogo de gestos que envolvia a 

cabeça, os braços, as mãos, o torso, as pernas e suas respectivas posições e associações. 

Ele elaborou ainda uma série com nove leis que governariam o movimento (altura, 

força, impulso, sequência, direção, forma, velocidade, reação e extensão); refletiu sobre 

o equilíbrio, a respiração, o ritmo, as ordens do movimento e fez a avaliação de inú-

meras posturas humanas, buscando sempre compreender e revelar o que estava “por 

trás” delas. Como forma de esquematização de seu trabalho, Delsarte desenvolveu o 

Compendium8, um diagrama que apresenta seu sistema de pensamento e que foi sendo 

aperfeiçoado ao longo de toda sua carreira. 

Apesar de toda a investigação realizada e dos inúmeros cursos ministrados, Del-

sarte não deixou nenhuma obra publicada em vida. O delsartismo, que ganhou forte-

mente os domínios da expressividade do corpo humano, principalmente nos Estados 

Unidos, no final do século XIX e início do século XX, foi fruto da projeção do sistema 

por meio de discípulos de Delsarte, bem como seus seguidores.

Entre seus alunos destacou-se o ator americano Steele MacKaye (1842-1894), que, 

segundo Bourcier (2001), trabalhou com Delsarte em 1869 e foi escolhido por ele 

como seu herdeiro espiritual. Para Suquet (2005), esse encontro potencializou fun-

damentalmente o acesso e a aproximação de áreas artísticas – entre elas a dança –, ao 

delsartismo. Isso porque, segundo a autora, o empreendimento de Delsarte jamais 

se voltou para a elaboração de um verdadeiro método de ensino, o que só aconteceu 

quando Mackaye elaborou a denominada ginástica harmônica, criada em princípio, 

para facilitar seu próprio aprendizado enquanto seguia o curso do seu mestre. 

Mackaye afirmava que o princípio que o fizera assimilar rapidamente os gestos 

propostos por Delsarte foi uma análise aprofundada de seus próprios movimentos en-

quanto buscava articulá-los. Ele procurava estudar os obstáculos físicos que surgiam e 

dificultavam sua gesticulação, entendendo que isso se devia ao modo como seu corpo 

se organizava para realizar as ações que lhe eram propostas. Desse modo, começa a 

surgir uma cultura psico-física do movimento, que pode ser considerada o início de 

uma prática que daria origem as técnicas de análise do movimento. 

8 A imagem desse sistema 
de Delsarte está disponível 
em Macel; Lavigne, 2011, 
p.37. Uma cópia dele 
pode ser encontrada em 
Andrade, 2013 (tese de 
doutorado). Ver referên-
cias finais.
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Vale lembrar que, segundo Suquet (2005), o período histórico em que o delsar-

tismo tornou-se conhecido nos Estados Unidos – fim do século XIX – coincide com 

a segunda revolução industrial americana, em que o país estava mergulhado em um 

inédito e acelerado processo de racionalização tecnológica que se aplicava também às 

condições de vida e trabalho. Contrariando essa tendência de hipercivilização, os in-

divíduos passaram a questionar aqueles que seriam seus recursos físicos e espirituais 

primeiros e, assim, nos idos de 1880, multiplicaram-se os movimentos que busca-

vam recriar “experiências autênticas” que permitissem ao indivíduo um encontro com 

ele mesmo. Sob essa nova orientação cultural, eclodem os movimentos esotéricos – a 

partir de 1870 – pela busca da saúde, do desenvolvimento individual e social, ensejo 

no qual surgem inúmeros métodos de educação física e expressão. As práticas peda-

gógicas e as teorias da educação física foram revistas. Abandonou-se uma concepção 

militarista em prol de uma visão mais terapêutica que refletisse a condição corporal 

em um processo de transformação global, ou seja, considerando-se tanto os aspectos 

físicos quanto os psíquicos de cada sujeito.

Foi esse terreno fértil que Mackaye encontrou no retorno a seu país onde começou 

a aplicar e divulgar o método da ginástica harmônica que, rapidamente, alcançou su-

cesso entre os americanos. 

A Dança pós-Delsarte
Isadora Duncan (1878-1927), Ruth Saint Denis (1880-1968) e Ted Shawn (1891-

1972) são importantes nomes, atrelados à criação da dança moderna americana e que, 

sabemos9, experimentaram os métodos delsartistas. O mesmo Shawn (2005) relata a 

descoberta de uma preciosa entrevista de Isadora Duncan publicada em uma das pri-

meiras revistas de dança americana, The Director, em que ela afirmava: 

Delsarte é o mestre de todos os princípios de flexibilidade e de leveza do corpo 

e ele deveria receber o reconhecimento universal por ter rompido os encade-

amentos que entravavam nossos membros. Em complemento à educação ha-

bitual em dança, seu método, se for ensinado com fidelidade, dará resultados 

excepcionalmente graciosos e charmosos (Duncan apud Shawn, 2005, p.142, 

tradução nossa)10.

 9 Bourcier (2001) enume-
ra as três principais esco-

las que teriam encaminha-
do o delsartismo à dança 

moderna. (1) Em Paris, 
Gustave Delsarte, filho de 

François Delsarte, ensina o 
método à Henriette Crane, 

que formou alunos nos 
Estados Unidos. Entre eles 

estava Mary Perring King, 
que transmite o ensina-

mento a Ted Shawn que, 
posteriormente, trabalhará 

com a própria Henriette 
Crane. (2) A professora de 
dança Geneviève Stebbins 
(1857-1933), uma discípula 

direta de Delsarte, passa 
a integrar os métodos 
em suas aulas e teria 

como aluna a bailarina 
Isadora Duncan. (3) Aurilla 

Colcord Poté, aluna de 
MacKaye ensina o método 
à mãe de Ruth Saint-Denis 

que será, portanto, a pre-
decessora da filha.

10 Delsarte est le maître 
de tous les principes de 

flexibilité et de légèreté du 
corps et il devrait recevoir 

des remerciements uni-
versels pour avoir brisé 

les chaînes qui entravaient 
nos membres. En com-

plément à l´éducation 
en danse habituelle, sa 

méthode, si elle est ensei-
gnée avec fidélité, donnera 

des résultats exception-
nellement gracieux et 

charmants. (Duncan apud 
Shawn, 2005, p.142)
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Com o desejo movente de “dançar sua vida”, suas paixões e emoções, Isadora recha-

çou o modelo rígido e formal da dança vigente à sua época e encontrou na natureza a fon-

te de uma nova dança. Observando a harmonia do movimento das ondas, dos ventos e da 

terra, Duncan (2011) passou a questionar a natureza do movimento do homem que teria 

sido perdida diante da civilização. Em sua concepção, o movimento de todas as criaturas 

vivas estaria atrelado ao movimento universal e seria consequência do condensamento 

das forças maiores, que regem o próprio movimento da Terra. Nesse sentido, a dança se-

ria simplesmente a gravitação desse movimento singular que ela denominava “volonté”11 

e que não seria nada mais que a própria tradução humana da gravitação do universo. 

Foi a partir dessa compreensão do movimento que Duncan desaprovou as atividades 

da dança que estivessem em desacordo com a forma e o movimento da natureza, como 

era o caso das escolas de ballet que “lutavam contra” a lei da gravidade e desconsideravam 

as predisposições do indivíduo, produzindo movimentos que a bailarina chamava de es-

téreis. Ela criticou ainda os movimentos que não consideravam ações precedentes ou fu-

turas, ou seja, que terminassem em si mesmos, sem continuidade ou sucessão. Baseada 

em questões como essa, Duncan reivindicou uma nova escola para a dança, preocupada 

que estava com a busca pelos movimentos fundamentais do ser humano. 

Isadora presumia desde então uma dança futura que surgiria em consequência da 

evolução do ser humano, uma dança que libertaria o corpo feminino e reivindicaria 

não só um novo movimento, mas outra ideia de beleza, afastada do rígido compro-

misso da forma. Seus questionamentos e experimentações tornaram-na emblemática 

também como uma personalidade precedente ao movimento feminista, uma vez que 

nela já se manifestava o ideário da liberdade da mulher, haja vista, como revela Suquet 

(2006), que Duncan teria sido uma das primeiras bailarinas a abandonar o espartilho 

em direção a uma dança livre e às conquistas femininas que estavam por vir. 

Aliás, a relevância que a dança passa a dar ao torso do corpo é destacada por Sha-

wn (2005), lembrando-nos que, até então, o torso que permanecia estático passa a 

ganhar liberdade com artistas tais como Duncan. O corpo passa ainda a ser compreen-

dido como um instrumento essencial de toda expressão emocional autêntica, e várias 

atividades e experimentações em dança passam a voltar-se para a conquista de sua 

mobilização. Em concordância, Bourcieur (2001) afirma que os bailarinos modernos 

consideram o torso como “a fonte e o motor do gesto (p. 245)”.

11 Em francês, encontra-
mos vários sinônimos 
para a palavra volonté, mas 
os que nos parecem mais 
adequados são: intenção, 
desejo, vontade. Por essa 
variedade de significados 
apreendidos pela palavra, 
optamos por deixá-la no 
formato original.
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Nessa esteira, a americana Ruth Saint Denis, assim como Duncan, foi uma artista 

revolucionária no que diz respeito à emancipação do movimento dos maneirismos e 

artifícios do ballet do século XIX. Bourcier (2001) afirma que cabe a ela o título de the 

first lady of american dance (p. 253), uma vez que ela não só teria aprofundado as noções 

de Duncan como também criado um método que lhe tornou capaz de formar inúme-

ros alunos-discípulos. Também em Shawn (2005) encontramos a afirmação questio-

nável12 de que, embora o impacto de Duncan sob a dança moderna seja incomensurá-

vel, ela não teria “feito escola” não tendo assim perpetuado sua obra, nem adquirido 

muitos seguidores. Ao contrário disso, Ruth Saint Denis e o próprio Ted Shawn, que 

se casaram em 1914, fundaram a Denishaw School (1915-1931) e uma companhia de 

mesmo nome. Com isso, teriam influenciado toda uma segunda geração de bailarinos 

modernos, formados durante os 17 anos de atividade da escola.

Para Suquet (2005), por vias distintas, Ruth Saint Denis e Ted Shawn atrelaram a 

religião à dança e sustentaram um viés terapêutico das técnicas delsartistas, o que se 

justifica facilmente quando analisamos alguns fatos da vida desses artistas. Ted Shawn 

procurou a dança para superar os efeitos reminiscentes de uma difteria que o afastou 

em definitivo da formação que seguia, na Universidade de Denver no Colorado, e que 

o tornaria pastor metodista. De modo semelhante, a mãe de Ruth Saint Denis, vítima 

de neurastenia, seguia o curso de Aurilla C. Poté que, por sua vez, fazia uso do del-

sartismo, no desenvolvimento de exercícios físicos que auxiliavam na superação de 

problemas nervosos. Abraçando os ensinamentos de Poté, a mãe de Ruth Saint Denis 

ensinará à filha essa dança que ela considerava uma aproximação suscetível entre cor-

po e alma, medicina e religião. 

Nancy Lee Ruyter, no prefácio do mesmo livro de Shawn (2005), também afirma 

que o casal se interessava pela dança e religião sem, no entanto, privilegiar o cristia-

nismo ocidental. Com essa fundamentação, o credo universal que seria potenciali-

zado na Denishawn School diz sobre o ecletismo e a exploração de estilos e entende 

que a dança é muito vasta para se aprisionar em um único sistema. O entendimento 

múltiplo da dança, apregoado pelo casal, propunha que as incontáveis maneiras de o 

homem se mover exprimem o nosso pertencimento ao universo e, portanto, todas as 

contribuições à dança são válidas, seja qual for a raça, a nacionalidade e a época em 

que o homem se move.  

12 No catálogo da exposi-
ção Danser sa vie (Macel; 

Lavigne, 2011), observa-se 
uma original preocupação 

de Duncan em relação 
à difusão da dança e 

à educação de jovens 
bailarinos. Ela teria reali-

zado inúmeras turnês em 
países diversos e criado 

ainda escolas de dança na 
Alemanha, na França e na 

antiga URSS.
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Nesse contexto, retomemos as notáveis mudanças na concepção do corpo e do mo-

vimento na dança moderna que foram, em algum grau, herdadas do delsartismo. De 

acordo com Shawn (2005), outra grande diferença da dança do século XX, que surge, 

inicialmente, em decorrência de exercícios propostos por Mackaye, baseados na lei da 

reação13, está na atenção dada a atividades de tensão e relaxamento, que passam a ser 

utilizados de maneira consciente, rítmica, controlada e intencional. Essa experiência 

permite ao bailarino atingir maior qualidade na movimentação, que pode tornar-se 

mais fluida, natural e confortável. Associados às unidades de tempo e espaço, os prin-

cípios de tensão e de relaxamento garantirão, ainda, uma paleta dinâmica de movi-

mentos com infinitas gradações de energia e fluxo.

Destaca-se, também, seguindo as proposições do mesmo autor, o reconhecimento 

do valor e da utilização da massa e do peso do corpo; da gravidade e de nossa relação 

com ela, como fontes de expressão. Delsarte estipulava que a velocidade do movimento 

era diretamente proporcional ao peso a ser deslocado e ao espaço a ser percorrido. Ele 

acreditava, assim, que o arranjo entre esses elementos é capaz de exprimir emoções 

distintas, de tal maneira que associava, por exemplo, emoções profundas a movimen-

tos lentos e amplos; emoções pequenas ou superficiais a movimentos curtos e vívidos. 

Com as proposições de Delsarte e com a astúcia e ousadia de seus seguidores, a 

dança realizara um salto sobre si mesma. Atentando-se para outras possibilidade e 

potências do corpo sensível como um todo, entram no “jogo do movimento” novos 

elementos com capacidade exponencial de combinação que irão definitiva e irreversi-

velmente alterar o vocabulário da dança. Assim, devemos concordar com a afirmação 

de Suquet (2005) que faz jus à verdadeira revolução que atingiu a linguagem da dança 

pós-Delsarte, por trás da qual, podemos afirmar, estava a velha batalha humana de 

juntar o que Descartes separou, ou seja, o corpo e a alma:    

Os pioneiros da dança moderna americana foram, verdadeiramente, banhados no del-

sartismo. O cruzamento entre medicina, psicologia e arte contribuiu de maneira capital 

na transformação da visão da relação entre corpo e espírito, favorecendo o nascimento 

de uma nova prática do movimento que constitui o fundamento da dança moderna. (Su-

quet, 2005, p.31, tradução nossa)14

Certamente, essas novas práticas do movimento não se restringiam ao território 

norte- americano. Na Alemanha, essa verdadeira revolução do movimento também 

13  A lei de reação: qual-
quer objeto que surpreen-
de, tenha ele um aspecto 
agradável   ou desagradável, 
faz o corpo reagir de 
volta. O grau de reação é 
proporcional ao grau de 
emoção provocada pela 
visão do objeto. Qualquer 
emoção extrema tende ao 
seu oposto: a concen-
tração passional tende à 
explosão, a explosão tende 
à prostração. A única 
emoção que não tende a 
sua própria destruição é 
aquela que é perfeitamente 
controlada, temperada e 
equilibrada. (Shawn, 2005, 
p. 97-98, tradução nossa)

14 Les pionniers de la 
danse moderne américaine 
ont véritablement baigné 
dans le delsartisme. Au 
croisement entremédicine, 
psychologie et art, celui-ci 
a contribué de manière 
capitale à transformer la vi-
sion du rapport entre corps 
et esprit, favorisant la 
naissance d´une nouvelle 
pratique du mouvement 
qui constitue le fondement 
de la danse moderne. 
(Suquet, 2005, p.31)
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estava em vigor, sendo que os primeiros nomes da dança moderna teriam sido Rudolf 

Von Laban (1879-1958)15 e Mary Wigman (1886-1973), sua mais renomada aluna. Po-

rém, antes de abordarmos tais personagens iremos destacar outra figura comprome-

tida com o novo pensamento do corpo e da dança e que também atuou na Alemanha: 

Émile Jacques Dalcroze (1865-1950). 

O canto do tônus
Dalcroze foi um musicista e pedagogo suíço que acreditava no aprendizado do 

ritmo por meio do movimento do corpo. Para Bourcieur (2001), ele compreendia o 

corpo como um ponto de passagem obrigatório entre o pensamento e a música, o que 

o fez acreditar que o movimento poderia ditar ritmo ao pensamento. Com base nesse 

princípio, Dalcroze elaborou sua pedagogia do movimento baseado na Rítmica16, um 

treinamento da sensibilidade musical, baseado no movimento corporal, que entendia 

o ritmo como uma linguagem primária do homem. Seu método tornou-se célebre, não 

só no universo da música, como no teatro e na dança. 

Ribeiro (2011) nos explica que a Rítmica de Dalcroze é constituída pela ginástica 

rítmica, pelo solfejo e pela improvisação, tendo a plástica animada como consequência 

estética das práticas de seu sistema. O aluno de ginástica rítmica, como descreve Macel 

(2011), devia seguir a cadência de uma improvisação ao piano, realizando movimentos 

do corpo em acordo com a música. Em seguida, ele era levado a solfejar e cantar, tam-

bém de maneira improvisada. De tal forma, era exercitada a harmonia entre o ritmo e o 

movimento do corpo, que seriam, então, expressos pelos gestos. Não por coincidência, 

esse princípio nos faz lembrar Delsarte, de quem Dalcroze herdou a trindade corpo-

alma-espírito como fundamento de seu sistema.

Nesse sentido, as faculdades corporais e espirituais do corpo estariam unidas e 

teriam um ideal comum, uma “harmonia de ordem superior” (Macel, 2011, p. 23, tradu-

ção nossa)17 que estaria na rítmica – enquanto agente de ligação entre corpo e alma. O 

que Dalcroze buscava investigar era, então, esse agente que oferecia a possibilidade de 

revelação, no domínio físico, das vibrações engendradas pelas emoções mais elemen-

tares dos seres humanos. Se a rítmica era responsável por esse fenômeno, o gesto era 

sua própria expressão.

15 Apesar de Laban 
ter  estudado com um 
discípulo de Delsarte, 

Shawn (2005) afirma que a 
origem do movimento da 

dança moderna alemã está 
atrelada à permanência 

de Isadora Duncan e Ruth 
Saint Denis no país – que 
por lá dançaram e ensina-
ram durante alguns anos. 
Porém, como sabemos, a 
opinião de Shawn a esse 

respeito parece contamina-
da pelo desejo de valorizar 

a influência de Delsarte 
sobre a dança moderna, de 

maneira generalista.

16 Para o mesmo propósi-
to, também encontramos 
na literatura consultada a 
nomenclatura: Eurritmia 

(Azevedo, 2009), Euritmia 
(Strazzacappa, 2012) e, 

em francês, eurythmique 
(Macel, 2011).

 17 Harmonie d´ordre su-
périeur. (Macel, 2011, p.23)



137

andrade, graziela movimentos em curso

rev. ufmg, belo horizonte, v. 22, n. 1 e 2, p. 124-141, jan./dez. 2015

Assim como Delsarte, Dalcroze acreditava que os gestos seriam a tradução direta de 

nossas emoções por via do movimento do corpo, uma espécie de exteriorização do espírito 

e espiritualização da matéria. Para ele, haveria uma equivalência entre cada gesto e um 

signo musical, e a essa dimensão acrescentou as propriedades estéticas do gesto que pode-

riam ser alcançadas pelo corpo dentro da crença de que “Uma vez o corpo musicalizado 

e impregnado de ritmos e nuances, a plástica animada torna-se pouco a pouco uma arte 

superior sendo suficiente por si mesma” (Dalcroze18, 1916, p.36 apud Macel; Lavigne, 

2011, p. 50, tradução nossa)19.

Portanto, a plástica animada diz respeito à dimensão estética do gesto que, por 

meio da rítmica, poderia ser apreendida pelo corpo de maneira consciente, o que ga-

rante ao sujeito uma nova relação com sua própria gestualidade. Isso porque, uma vez 

que há o entendimento das nuances do ritmo e dos movimentos executados, também 

se abre a possibilidade de melhor controlá-los e executá-los. 

Como nos lembra Louppe (2000), a maior descoberta de Dalcroze consistia em 

sua compreensão de que as próprias modulações do tecido muscular compunham 

nossa relação com o simbólico, com o tempo e com o espaço, promovendo assim nos-

sas ferramentas de expressão. Conforme a mesma autora, esse modo de sensibilidade, 

coloca o corpo entre dois vetores – a nosso ver justapostos –, aquele do desejo inter-

minável ao que nos parece externo e nos faz mover e aquele da imediata transposição 

rítmica do que seria uma “vida interior” em descargas corporais. 

Ao que nos parece, o exercício da rítmica pretendia promover, assim, uma relação 

harmônica entre o desejo do movimento e o de expressão, vislumbrados, sentidos, per-

meados e revelados no corpo, acordes que são urgências da dança, ou seja, é da ordem 

do desejo do bailarino saber exercer o controle e a manipulação gestual como garantia de 

uma qualidade de movimento. Assim, não é de se surpreender que a afinidade das aspi-

rações dalcrozianas com a dança tenha promovido o encontro entre esses dois campos.  

No entanto, Dalcroze difere, claramente, sua plástica animada – que seria uma es-

pécie de música corporificada –, da dança. Para ele, a dança, embora pudesse alcançar 

a graciosidade do movimento, era uma atividade superficial, que deveria se aproximar 

da música e mais precisamente do ritmo para que assim, e somente assim, seus movi-

mentos se tornassem verdadeiramente artísticos e expressivos. Só o controle do ritmo 

daria ao bailarino a possibilidade de refinamento na execução de seus movimentos e, por 

18 Dalcroze, Émile Jacques. 
Méthode Jacques-Dal-
croze. Exercices de plas-
tique animée, v.1, Lausane, 
Jobin & Cie, 1916, p.36.

19 Une fois le corps 
musicalisé et imprégné 
de rythmes et de nuances, 
la plastique animée 
redeviendra  peu à peu un 
art supérieur se suffisant à 
lui-même. (Dalcroze, 1916, 
p.36)
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isso, o corpo plástico precisava estar sempre atrelado ao ritmo musical, em uma unidade 

global. Essa unidade estaria presente na rítmica, a partir da qual – ao contrário do que 

se disse sobre a dança –, seriam cultivados, em conjunto, a mente, o corpo e o espírito.

Assim, segundo Suquet (2006), a pedagogia dalcroziana foi relevante na formação 

de uma geração da dança moderna alemã, no que tange ao estímulo à investigação 

da natureza da percepção do movimento. Os questionamentos de Dalcroze – como a 

crença de que a fonte do movimento estaria em uma contínua troca de fluxos físicos 

e em suas repercussões sensoriais –, dirigem-se, precisamente, ao sentido interior do 

movimento, à investigação sobre as sensações do movimento e suas possibilidades, 

fatores que vão ao encontro da dança. No entanto, o pensamento divergente entre a 

dança e a plástica animada custou a Dalcroze alguns rompimentos.  

Como marco desses rompimentos entre campos, citamos Wigman, considerada 

uma das fundadoras da dança expressionista alemã e que estudou no Instituto Dalcro-

ze de Hellerau20. O encontro da bailarina com a pedagogia dalcroziana parece ter sido 

breve, uma vez que Wigman, embora tenha feito uso dos princípios que conheceu, não 

se deu por contente pela maneira como a dança em Dalcroze parecia, no ponto de vista 

da bailarina, subjugada em relação à música. Com algumas parceiras21 de insatisfação, 

Wigman começou a experimentar o movimento desvinculado da música, experiência 

que ganhou potência no encontro com Laban que, embora também tenha recebido 

influências dalcrozianas e até mesmo frequentado os festivais que aconteciam em Hel-

lerau, promoveu essa desvinculação entre corpo e música, acreditando que o corpo era 

capaz de produzir livremente seu próprio ritmo. 

Estava traçado o caminho inicial para outra mudança de cenário na dança que ainda 

hoje se faz vigente. Como aponta Louppe (2000), houve um deslocamento da problemá-

tica gestual na dança em que o bailarino deixa de procurar a música que vai além de seu 

gesto e volta-se para o próprio gesto, a fim de descobrir o “chant du tônus” (Louppe, 2000, 

p.160) – ou, canto do tônus –, o ritmo do corpo, suas colorações e variações tônicas. O 

princípio dessa variação tônica teve então sua revelação originária em Dalcroze, visto 

que foi ele quem investigou, inicialmente, o ritmo como pulsação de vida revelada em 

nuances musculares e, dessa forma, para Louppe, teria descoberto a dança:

Dalcroze compreende então que a nuance está em nós: é o aumento ou a diminuição da 

textura muscular ou nervosa, que à menor crispação, a qualquer ação emotiva executada, 

20 Distrito de Dresden no 
leste da Alemanda, no qual 
Dalcroze fundou o Institu-
to Educativo de Ginástica 

Rítmica.

21 Suzanne de Perrottet 
(1889-1983), que foi aluna 

e depois professora de 
ginástica rítmica, também 
divergiu de seu mestre no 

que se refere às concep-
ções sobre música e movi-
mento. Wigman, Perrottet, 

Mary Rambert e Annie 
Beck começaram a estudar 

o movimento dissociado 
da música.
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faz vibrar ou desmanchar. E tudo isso faz sentido. E tudo isso compõe. Há então, um 

canto interior que é esse do tônus (Louppe, 2000, p.160, tradução nossa)22.

A mutação do tônus é para Dalcroze a linguagem poética primeira do corpo. Seria 

essa a maior contribuição do pedagogo para a dança e também para as ciências nas 

quais essa noção seria retomada. Será também essa a recuperação feita por Laban no 

desenvolvimento de sua teoria, embora, como afirma Louppe, ele não tenha preocupa-

do em mencionar suas fontes. 

Laban e Wigman se conheceram em 1913 no Monte Veritá – uma espécie de comu-

nidade utópica que se formou aos pés da colina que lhe deu nome, próximo a uma vila 

Suíça denominada Ascona. Nesse território múltiplo e libertário, Laban põe à prova 

suas primeiras tentativas de tornar livre e, ao mesmo tempo expressivo, o movimento 

do corpo que dança. Aos seus alunos, entre eles Wigman, ele propõe uma investigação 

sobre as obscuras fontes emocionais do movimento que, quando acessadas, acreditava-

se, poderiam promover e transmitir uma experiência existencial de mundo. Para tanto, 

seus ensinamentos voltam-se para a percepção sensorial do tempo, da energia e do 

espaço, que seriam elementos fundamentais para que a dança alcançasse uma experi-

ência intensa de movimentação em relação ao mundo. 

Laban e Wigman abriram uma escola em Zurique entre 1917 e 1918 e tornaram-se 

figuras complementares e edificadoras da dança alemã – ele, pelo pensamento visioná-

rio; ela, pela nova e emblemática estética que alcançara. A edificação teórica, que seria 

a maior herança de Laban para a dança, surge tempos depois do Monte Veritá, ainda 

que carregue consigo as reflexões lá iniciadas. 

22 Dalcroze comprend 
donc que la nuance est en 
nous: c´est l´augmentation 
ou la diminution de la 
texture musculaire et 
nerveuse, que la moindre 
crispation, le moindre 
passage émotif travaille, 
fait vibrer, ou effondre. Et 
tout cela fait sens. Et tout 
cela compose. Il y a donc 
un chant intérieur qui est 
celui du tonus. (LOUPPE, 
2000, p.160)
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resumo O artigo é a transcrição de parte das conferências proferidas na UFMG em 2013 por Davi Kopenawa, líder e xamã  
Yanomami, como convidado do Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares (IEAT/UFMG). Na primeira parte, o 
xamã apresenta alguns elementos da cosmologia yanomami – Hutukara e Urihi – para tentar comunicar a centralidade e 
importância que os Yanomami atribuem a essas entidades em nossas vidas, cuja aproximação semântica indica os termos 
mundo-universo e terra-floresta. Na segunda parte, faz uma incursão nas práticas de conhecimento próprias do Yanomami 
ao abordar o tema dos xapiri, seres criados pelo demiurgo Omama, e sua relação com o cuidado do mundo e das pessoas. 

palavras-chave Yanomami. Davi Kopenawa. floresta amazônica. Hutukara.

abstract The article is the transcription of the lectures given at UFMG in 2013 by David Kopenawa, leader and shaman 
Yanomami as a guest of the Institute of Advanced Transdisciplinary Studies (IEAT / UFMG). In the first part, the shaman 
presents some elements of Yanomami cosmology - Hutukara and Urihi – in order to state the centrality and importance the 
Yanomami attribute to these entities in our lives, and whose semantic approach converges to the terms world-universe; and 
forest-land. In the second part, he approaches Yanomami knowledge practices focusing on the xapiri, beings created by the 
demiurge Omama, and their relation to the care of the world and the people.
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“A Hutukara é um grande homem, é uma 
grande pátria, um grande governo”.

Em novembro de 2013, Davi Kopenawa Yanomami fez uma série de conferên-

cias na UFMG como parte da programação da Cátedra de Humanidades, Letras 

e Artes do IEAT (Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares)1. Sua visita foi 

precedida por contatos anteriores, realizados por intermédio  de Ana Maria Machado, 

ex-aluna da FaE/UFMG que trabalhou por diversos anos como formadora pelo ISA 

(Instituto Socioambiental) com  os professores yanomami e continua a atuar como 

pesquisadora e formadora junto a esse povo. O convite para a vinda de Davi Kopena-

wa à UFMG foi feito por ocasião do anúncio da tradução de seu livro, “La chute du 

ciel – Paroles d’un chaman yanomami”, lançado em 2010, em francês, e publicado, 

finalmente,  em português, , em 2015.  O convite tinha um sentido de troca e recíproco 

conhecimento: desde 2012 a UFMG começou a se envolver na formação de jovens 

pesquisadores, professores e videomakers yanomami. Davi Kopenawa foi convidado 

a se apresentar no programa do IEAT para formar as jovens gerações de estudantes 

que pouco ainda conhecem sobre os povos indígenas, sobre a Amazônia e sobre os 

Yanomami em particular. 

O livro de Davi Kopenawa, realizado em coautoria com o antropólogo Bruce Albert, 

traz uma marca distintiva por se tratar de um discurso produzido com base na intenção 

do próprio Kopenawa de comunicar com o mundo dos napepë2 . Assim também foram 

as conferências por ele proferidas: ao falar português, Davi assume o mesmo registro 

de um discurso que navega em busca de pontos de encontro e de possível articulação 

não somente entre línguas, mas entre mundos – o dos Yanomami, o de outros povos 

indígenas, e o mundo em que os napepë vivem e do qual interpelam incessantemente 

os indígenas com suas ações, muito mais que com seus discursos.

1 Ver: https://www.ufmg.
br/ieat/2013/12/ 
davi-kopenawa/.

2 O livro foi produzido ori-
ginalmente em yanomami 

e traduzido em seguida 
para o francês.  A versão 

em português foi feita com 
base na versão francesa.
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Já no início de sua fala, o deslize semântico em relação ao termo Hutukara, 

muito significativamente escolhido pelos Yanomami para nomear sua associa-

ção, revela os registros vários que Davi busca evocar, deixando claro que não se 

trata em hipótese alguma de traçar uma correspondência entre termos, mas de 

construir possíveis conexões entre esses mundos – que, por outro lado, segundo 

ele mesmo diz, “outros chamam diferente, mas é uma só. É uma Hutukara só”. 

A vinda de Davi Kopenawa à UFMG selou também a parceria que foi se 

constituindo entre a HAY (Hutukara Associação Yanomami), o ISA e a UFMG, 

por meio da qual continuam sendo desenvolvidas atividades e programas de 

formação de pesquisadores indígenas, de produção de materiais em língua 

yanomami e yekuana, entre outros. Essa colaboração em mão dupla tem, por-

tanto, um horizonte de ações e de temas de comum interesse, que os trechos 

aqui transcritos das conferências servem para ilustrar, assim como servem 

para animar essa fecunda e necessária interlocução. Em novembro de 2015, ele 

retornou para fazer a apresentação da versão em português de seu livro, pouco 

tempo depois de ocorrido o desastre ambiental provocado pelo rompimento 

da barragem de rejeitos da mineração em Mariana. Davi voltou a advertir: “É 

preciso cuidado, muito cuidado porque é uma Hutukara só!”3.

3 Ver vídeo na íntegra 
na página OEEI/UFMG 
(Observatório da Edu-
cação Escolar Indígena)
no Facebook, ou no link: 
https://www.youtube.com/
watch?v=pAmIGIzGj2Q. 
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Yëmëkakitaki4

Bom dia a todos. Para quem não me conhece, sou Davi Kopenawa Yanomami, filho 

da Amazônia, que mora dentro da floresta. Primeiro eu vou agradecer o convite. Eu venho 

lá de longe para chegar até aqui. Eu estou muito contente que vocês me chamaram para 

escutar o meu conhecimento do povo da floresta. Eu vou tentar explicar para vocês. Nós, 

povo da terra, onde estamos vivendo, é difícil escutar ele, o som do mundo. É muito difícil. 

Então, vocês viram mais do povo Yanomami5 , que estão lá na cabeceira, na ponta do 

Brasil, na fronteira com a Venezuela. Vocês nunca chegaram até lá, mas algumas pessoas 

– antropólogos, missionários, exército, pesquisadores – conseguem chegar até lá. Mas a 

maioria do povo da cidade não consegue lá  chegar porque para viajar para lá é um pouco 

difícil, só vai de avião. 

Então, eu vou explicar a Hutukara Assossiação Yanomami (HAY), por que nós escolhe-

mos [o nome] “Hutukara”. Nós, povo Yanomami, conhecemos há muitos anos, mais de qui-

nhentos anos, o que nosso pai colocou como Hutukara. Hutukara é uma terra, o branco chama 

de “mundo”, outros falam a palavra “universo”. É assim que o branco fala, branco fala que o 

mundo é redondo. Para nós, povo indígena aqui do Brasil, outros povos indígenas, cada um 

chama diferente: alguns chamam Hutukara, outros chamam Tupã, outros chamam diferente, 

mas é uma só. É uma Hutukara só. E nós estamos aqui sentados na barriga da nossa terra 

mãe. A Hutukara fica junto com a pedra, terra, com a areia, o rio, o mar, o sol, a chuva e o 

vento. Hutukara é um corpo, um corpo que é unido, ela não pode ficar separada. 

A Hutukara é muito importante para nós todos, não só para o índio. Ela é uma priori-

dade para todos nós, povo da terra. Nós temos que usá-la com muito cuidado, não podemos 

destruir tudo, não podemos arrancar, não podemos fazer um grande buraco, isso não pode. 

Nós, povo indígena, nós não precisamos maltratar ele. Nós no passado, nós povo da terra, 

povo do Brasil, nunca destruímos. Os parentes que estão aqui, os Guarani, eles também 

sabem muito bem. São os pajés que cuidam desse conhecimento. Nós, povo indígena do 

Brasil, não precisamos arrancar recurso natural. O recurso natural pode ficar junto com a 

Hutukara. As pedras preciosas podem ficar lá junto com a Hutukara. A areia, as pedras, 

a terra e o barro, eles são unidos para ela sempre ficar bonita, sempre ficar limpa1. 

Para nós, indígenas, a Hutukara sustenta nossa fome, sustenta a nossa comida. A comi-

da vem de onde? A comida vem da Hutukara. A nossa mãe, o nosso pai trabalham por ela, 

4 Foram transcritos os 
principais trechos de duas 
conferências, cujos temas 

são complementares. 
Intencionalmente foi pre-
servado o caráter oral do 

texto, com algumas notas 
para contextualizar termos 

ou situações referidas. A 
transcrição foi realizada 

por Maria Paula Azambuja 
de Ávila e Marina França; 
a apresentação, introdu-

ção de notas e revisão 
final foi feita por Ana 

Maria R. Gomes, equipe 
do OEEI/UFMG.

5 Referindo-se ao vídeo 
que introduziu a sessão 

com uma apresentação do 
povo Yanomami, de breve 

histórico da demarcação 
de suas terras e de suas 

lutas e da criação da HAY.

6 Ver entrevista realizada 
em 1990, sobre o garimpo 

de ouro, o tema da sepa-
ração daquilo “que deve 
ficar junto”: http://pib.

socioambiental.org/files/
file/PIB_verbetes/yanoma-

mi/xawara.pdf. No final 
dos anos 1980, as terras 

yanomami foram invadidas 
por cerca de 40 mil garim-

peiros, com consequente 
onda de extrema violência 

e desencadeamento de epi-
demias várias assim como 

de problemas ecológicos de 
toda ordem (em algumas 

aldeias foi assassinada toda 
uma geração de homens 



147

gomes; ana maria r.; kopenawa, davi o cosmo segundo os yanomami: hutukara e urihi

rev. ufmg, belo horizonte, v. 22, n. 1 e 2, p. 142-159, jan./dez. 2015

plantam a alimentação, e a Hutukara deixa nascer e crescer para a gente comer. O pensa-

mento yanomami é diferente, não podemos destruir. Destruir e ameaçar a terra para nós não 

é bom. Nós temos que respeitar porque a Hutukara é igual nós, ela está viva. Ela que cuida 

de nós, ela que dá a alimentação, dá a água, e essa água é uma vida. A Hutukara, ela cuida 

da nossa água para beber, para tomar banho, para fazer comida, lavar roupa e outras coisas. 

Então, eu queria esclarecer um pouco para vocês entenderem melhor. Mas eu sou anal-

fabeto; mas eu não sou não analfabeto não. Eu tenho saberes, eu conheço o conhecimento 

tradicional. Desde pequeno que eu ouço a liderança da aldeia falar. Os pajés que cuidam 

do nosso mundo  nos apontam no mundo. É por isso que eu venho aqui, para falar mais 

uma vez para vocês porque vocês nunca ouviram o próprio Yanomami falar, o próprio 

indígena falar. Mas vocês já ouviram antropólogo, governador, o governo, o deputado, o 

senador falar. Mas com a gente é diferente. Para cuidar da nossa Hutukara, não pode con-

taminar, não pode derramar óleo, não pode derramar gasolina. Não pode fazer um grande 

buraco. Vocês estão vendo aqui em Minas Gerais. Em Minas Gerais, dentro da cidade. O 

que esse homem está fazendo, será que ele não tem pensamento? Será que ele não pensa 

nos outros? Será que ele não pensa no futuro? Ele não pensa em outra geração, no futuro 

adiante? Então, nós, o nosso povo, escolhemos nosso conhecimento, escolhemos nossa sobre-

vivência para cuidar da Hutukara. 

A Hutukara é um grande homem, é uma grande pátria, um grande governo. Governo 

antigo. É o que eu falo, eu aprendi assim. É o verdadeiro, nosso grande governo. Ela está 

cuidando de nós. Ela que cuida de nós, que deixa fazer uma casa, fazer uma cidade, fazer 

uma estrada. A Hutukara está sofrendo, mas ela não vai gritar como nós gritamos. Quando 

cortarem seus dedos, vocês vão gritar. Se vocês cortam os dedos com a faca, vocês derramam 

sangue. A Hutukara também está derramando sangue. As máquinas pesadas estão raspan-

do como gilete, como se tirassem a barba. A lâmina da máquina pesada está maltratando a 

Hutukara. A Hutukara não pode ser destruída. Não precisa destruir. O homem da cidade 

tem que sentar e conversar com outra autoridade, conversar com a liderança que guarda a 

sabedoria dele. Isso que está faltando para cuidar da Hutukara. Hutukara é nossa mãe, ela 

que deixa nascer. Ela que nasceu primeiro quando surgiu a terra. Então, ela é nossa mãe. Ela 

que nos deixa crescer e fazer filho. 

Omama é nosso rei da terra. O rei da terra chama Omama. Ele é o primeiro homem 

que surgiu junto com a Hutukara. Então Omama tem o nome da Hutukara. Então, nosso 

adultos, interrompendo as-
sim o ciclo de formação de 
xamãs nessas aldeias). A TI 
Yanomami foi demarcada e 
homologada, depois de lon-
go processo, em 1992. Ver 
Albert. B. – O ouro canibal 
e a queda do céu: canibal e 
a queda do céu: uma crítica 
xamânica da economia polí-
tica da natureza. In: Ramos, 
A.; Albert, B. Pacificando 
o branco. Cosmologias do 
contato Norte-Amazônico. 
São Paulo: Editora UNESP, 
2002; disponível em http://
sis.funasa.gov.br/portal/
publicacoes/pub405.pdf.
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pai, os pajés escolheram esse nome. Esse nome da Hutukara é muito pesado, muito pesado. 

Não aguenta aquela balança dos brancos que pesa carne e peixe. Ela não aguenta essa 

balança. A Hutukara é muito pesada, é muito forte. Ela não vai morrer, mas nós morre-

remos. Nós ficamos velhos: 80 anos, 90 anos, acaba nossa vida. A terra não, Hutukara 

não – ela vai até o fim do mundo.

É para vocês aprenderem com nós, e nós indígenas aprendemos com vocês. Vocês ensinam 

a escrever as letras, a mexer no computador, a tecnologia que não conhecemos. Eu conheço, 

mas eu não posso mexer porque senão dá dor de cabeça. Eu posso usar o sol, a lua, a estrela. 

Esses posso usar. Usar na cabeça porque não é tudo que tem que ficar pegando na mão. 

Então, a Hutukara, como eu falei, ela é uma terra. Na terra ficam juntos a areia, o 

barro, o mar e nós. Ela é uma grande casa, e nós estamos dentro do corpo dela. Ela é muito 

importante para nossos filhos, para nossos netos, para a nossa outra geração. Eles vão usar 

depois de nós. Eu, eu não vou ficar vivo até 200 anos não, nem vocês, nem nós todos. Então, 

é por isso que nós estamos lutando para nossos filhos, para nossos netos usarem. Nós estamos 

deixando a terra, a Hutukara, sem destruir, sem maltratar, sem buracos. Vocês já viram os 

buracos aqui em Minas Gerais. A máquina entra lá dentro. Lá dentro não tem comida não. 

Esses minérios são para ficarem juntos da Hutukara; sem minérios a Hutukara fica fraca. 

Vocês já viram as notícias que passam na televisão sobre o Japão? O Japão fica na beira 

da Hutukara, lá venta muito, muito forte balançando, aí cai. Aí, vocês mandam mensagem 

pela televisão. Aqui, vocês estão vendo. Nós estamos no centro do corpo da Hutukara. Aqui 

eu estou no centro: coração, pulmão. Vocês têm que pensar, vocês são antropólogos, vocês são 

cientistas que vão fazer pesquisa. Eu preciso ajudar vocês a encontrarem onde está o coração 

da terra porque nós, pajé, sabemos onde está o coração da terra. Essa não pode mexer, ali é 

“lugar sagrado”, como o branco fala, não pode destruir, não pode derrubar, não pode sujar 

água. A água é autonomia da nossa Hutukara que manda água para os rios, para o mar, 

para os igarapés, os igarapés pequenos. É como um motor que sobe a água, que Omama 

deixou no corpo da Hutukara. A Hutukara, ela sustenta a nossa fome, ela sustenta todos 

os povos da terra. Então, nós homens indígenas, o homem da cidade, temos que ter muito 

cuidado, pensar bem, pensar bem antes de destruir, antes de acabar a Hutukara, antes de 

destruir. Vocês estão entendendo? 

Então, é por isso que nós existimos. Se não tiver a Hutukara, não tem gente. O mundo é 

pelado, não tem ninguém. Dentro do Hutukara, nós existimos. O homem existe na cidade, 
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fazendo filho, fazendo filha e criando as crianças para poderem viver. Mas homem branco 

não está deixando a gente viver não, ele está nos maltratando. O homem da cidade que fica 

escondido em prédio, na montanha, na pedra, ele está sentado lá em cima no ar-condiciona-

do. Só fica conversando sobre progresso, desenvolvimento. Esse homem só fala disso, ele não 

fala outra coisa para nós. Só progresso e desenvolvimento. Só para estragar a Hutukara. 

Aqui também é Hutukara, nós estamos sentados na Hutukara, não é só na terra yanomami 

não. Tudo aqui, o Brasil, o geral. Nós, os indígenas yanomami, colocamos um nome Hu-

tukara, aqui é mundo para nós vivermos, para nós morarmos, trabalhar, criar nossos filhos. 

Nós também precisamos criar nossos filhos, não só vocês. Nós Yanomami precisamos criar 

nossos filhos, cuidar das nossas mulheres, das nossas coisas que a gente conhece, que a gente 

usa. Então, isso é o que eu queria colocar nas suas cabeças. As minhas palavras vão ficar na 

filosofia de vocês. É por isso que eu estou aqui sentado. 

Nós mostramos a nossa aldeia. Se não tivesse a Hutukara, não tinha índio. Com a 

Hutukara, nós temos índios e não índios, nós estamos vivendo. Eu queria dizer: nós indíge-

nas que cuidamos, nós somos povo indígena guardião da terra. Nós somos guardiões, não 

podemos deixar destruir. Os portugueses vieram lá da Europa, chegaram aqui, olharam, cres-

ceram o olho e estragaram. Estragaram a nossa Hutukara, tiraram, desmataram milhares 

de árvores e varreram. É por isso que a terra aqui perto da cidade não tem nenhuma árvore, 

não tem mato, não tem árvore, não tem passarinho voando, não tem arara voando, não 

tem macaco andando nas árvores, porque os homens destruíram. Destroem e nos matam. 

E matam o rio, matam a terra, matam a floresta e, assim, o mundo do costume do branco 

funciona. Eu sou contra, eu não sou branco, eu sou filho da Hutukara que eu nasci. Ela me 

cuida quando estou com fome, vou lá no mato pego caça, pego peixe, pego fruta. Hutukara é 

uma riqueza, a nossa riqueza está contaminada. É por isso que nós estamos doentes, porque 

o homem-cobra sempre vem cavando buraco, tirando os minérios. Minérios não se comem, 

só mandam para Europa, Estados Unidos, para a China. Na China não tem mais nenhu-

ma arara voando, não tem mais água limpa. Estão fazendo a água como mercadoria, estão 

ganhando dinheiro. Ele não sabe quanto custa, só fica calculando. Eu que falo isso, eu não 

sou mandado para falar. Mas eu sonho, eu falo, olho, falo para vocês da destruição. Assim, 

eu posso dar uma ideia para napë pata (liderança do povo branco) para ele entender o que 

nosso conhecimento pensa da Hutukara. 

Então, Hutukara é isso. Nós somos filhos da Hutukara. Hutukara é o que surgiu pri-
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meiro, depois Omama. Omama ficou grande, e com mais ou menos 15 anos começou a 

trabalhar, começou a cuidar, a dar os nomes das árvores, apia hi, waraka ahi, makoa ahi 

e wapo kohi e também dos animais de caças warë, xama e poxe. Então, o filho da terra 

chama Omama, ele é um artista. Colocou todos os nomes de animais, árvores, lugares, mon-

tanhas. Omama colocou o nome de cada lugar e região para a gente usar. Eu queria dizer 

isso, e depois vou explicar Urihi, o cabelo da terra, da Hutukara. Nosso cabelo representa 

Urihi. O homem careca representa o destruidor. Homem que tem cabelo não destrói, é amigo 

da terra, da Urihi. 

Era isso que eu queria dizer para vocês. Depois, vou dar espaço para vocês perguntarem. 

A Hutukara é o que garante nossa saúde, nossa fome e nossa água. É prioridade a água, 

a terra, a chuva, o vento. Essas coisas estão junto com Hutukara. Então, vou deixar aqui, 

recolher minhas palavras, depois vocês perguntam o que quiserem.

Ipa thëã maprarioma.

Obrigado!

Conhecimento e Xamanismo
Assim que eu comecei a sonhar, comecei a olhar Omama e xapiri. Eu não sou 

como pastor, para vocês querer ver xapiri, eu sou diferente. Eu não vou dizer que vo-

cês brancos vão virar pajés. Eu só quero contar os costumes do meu povo Yanomami, 

como surgiu Pata Omama, Xapiri. Eu vou contar o nosso histórico, de nós Yanomami 

que estudamos xamanismo nas aldeias. A maioria do meu povo Yanomami tem os pa-

jés, cada comunidade tem o pajé. Então, depois vocês vão perguntar para mim por que 

essa conversa, essa fala é muito difícil. Esse Pata Omama, Xapiri, isso é no início do 

mundo, não é agora. Isso foi no início do mundo quando criou junto a terra, sol, lua, 

estrela, chuva, escuridão e claridade e nós. Então povo Yanomami escolhemos o nosso 

caminho, nosso caminho próprio do povo indígena do Brasil. Os Yekuana estão aqui 

também, Maurício, o pai dele, o parente Guarani, outro Kaxinawá e Maxakali. Então, 

esses grupos estão aqui. Vocês não indígenas nunca sonharam, nunca viram os pajés 

tomando seu yakoãna, iniciando os seus povos, os seus filhos virando pajé. E vocês 

estão vendo (imagem de pajés na tela7), eles estão sentados no colo da Hutukara, não 

tem banco, não tem mesa. Nossa mesa, nosso banco é o colo da Hutukara, foi assim 

7  Referindo-se à imagem 
de divulgação da progra-

mação do IEAT, que é a 
mesma que acompanha 

este texto.
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que Omama nos deu.

Então, eu fui ensinado pelo pajé, o meu sogro, o nome dele é Lourival Yano-

mami. Ele é um grande pajé, ele conhece tudo. Ele nunca viajou, ele nunca andou, 

ele nunca entrou em nossa casa, mas ele é o pajé que trata da comunidade da terra 

yanomami. Não só ele, tem outros pajés. Os Yekuana têm seus pajés também. E 

Sanumá. Então, esse grupo que somos, xapiripë. Então, isso que estou falando. Esse 

que chamamos de grandioso Omama, ele é uma autoridade do povo da floresta, o 

chefe, da natureza que está lá.

Então, eu fui iniciado em 1988. Eu iniciei, eu pedi “Quero ficar como pajé como 

ele”. É muito difícil ser pajé porque os xapiri que são os outros especiais, eles moram 

nas montanhas importantes, nas montanhas altas. Ali é a casa dos xapiri, espiritual. 

Mas eu não gosto de chamar de espíritos, eu gosto de chamar de xapiri. Nós, yanoma-

mi, estudamos, a gente bebe yãkoana. Tem que ter primeiro a yãkoana, como você tem 

caderno, tem a caneta, você tem a bolsa para carregar. Também nós temos. Então, o 

xapiri thëpë vai no mato tirar uma árvore chamada yãkoana que, em português, chama 

Virola. Então, ele prepara, traz para a casa e faz pó. Aí, vai mandar se pintar, pintar o 

corpo, a cara, colocar pena de arara no braço, que vocês estão vendo aqui. Isso aqui 

[imagem na tela] parece cabelo branco, mas não é. É a luz dos xapiri. É assim que 

nós aprendemos as coisas da natureza. Então, os xapiri, eles são os médicos. Eles que 

sabem curar as pessoas, que matam a xawara. Xawara chama canibal. Eu estou imi-

tando a sua palavra. Então chama xawara.  Xawara é uma doença que existe no mundo 

Brasil, no mundo floresta e no mundo Terra. Em qualquer lugar, a doença anda. Anda 

contaminando o nosso corpo, matando as crianças, matando os homens, as mulheres. 

É assim que a xawara funciona. Por isso, nós, Yanomami, fazemos um trabalho para 

matar esse canibal que está atacando nossa aldeia, deixando morrer as crianças, adul-

tos e velhos. É assim que os xapiri trabalham. 

O xapiri de onça chama Tihiri, o espírito mais forte chama Tihiri – a onça. E outro 

espírito mais forte é o leão, vocês conhecem o leão, e outro espírito mais forte é a su-

curi, aquela cobra grande. A cobra grande também é xapiri. O jacaré também é xapiri, 

mais forte. E outros animais como macacos. Vocês conhecem o macaco da floresta, 

mas o macaco gigante vocês nunca viram, nunca sonharam. O macaco gigante está 

nas montanhas, mas ele vem também perto de nós quando estamos fazendo xapiri. Es-
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ses são os xapiri mais fortes para matarem o canibal, a xawara, a doença forte, a doença 

difícil. Esses xapiri são inimigos dos espíritos do mal que estão matando nosso povo. 

Foi assim que Pata Omama ensinou para nós, e até hoje continuamos usando. Xapiri 

é muito importante para nós, para nós todos. Xapiri é uma prioridade, é fundamental 

para nosso povo indígena do Brasil. É assim que nós nos protegemos. Xapiri grande 

tem que nos proteger para não nos deixar morrer. Outro morre, outro não morre, é 

assim que nós yanomami vivemos.

Tem outro xapiri mais forte chamado Hutukara. Hutukara está no céu, lá em cima. 

Tem outro xapiri mais forte que é o trovão, que está lá em cima. Nós, xapiri, entramos 

em contato com ele. E outro xapiri forte é Yãpirari, que se chama relâmpago. Então, é 

ele que mata o povo, não é que mata povo não, ele destrói a natureza quando ele está 

bravo com os napë, com a poluição, ele manda mensagem para vocês. Não é para vocês 

não, é para os outros. E outro espírito forte chama Yariporari, ele mora no fundo da 

terra. Esse é muito perigoso. Nós, pajé, aprendemos com ele. Esse fica com a gente, 

protegendo e também expulsando a doença que está aqui ao redor da cidade, ao redor 

do mundo. Então, esse xapiri que vocês não conhecem. Vocês conhecem esse vento, 

vento pequeno que faz balançar as folhas, que passa rápido. Ele vem derrubando as ár-

vores, derrubando as casas, derrubando o mato, quando ele está bravo. Vocês chamam 

ele de temporal forte, aquele que faz as ondas bem altas. Vocês viram na televisão, mas 

nós temos contato com ele. Nós estamos longe, na cabeceira do Brasil, estamos lá, mas 

nós sabemos cuidar dele, entrar em contato. 

Então, é isso que a gente usa. E a Xiuairipo é o mundo que está mudando, o que vocês 

não índios chamam de mudança climática. Vocês falam de mudança climática, na tele-

visão falam que o clima do mundo está mudando, que está muito quente. Isso porque 

vocês estão acabando com a floresta. Então, a gente tenta acalmar ele. Está esquentando 

muito porque ele está bravo com vocês. O erro do governo, o erro dos napë. Ele está 

mostrando para nós a força dele. Se continuar a destruir, a derrubar as árvores, ele vai se 

aproximar. O povo vai reclamar muito, vai reclamar que está muito quente. Homem da 

cidade está derrubando, desmatando. Estava fazendo sombra, o sol que chama Topã, ele 

mora longe, mas ele chega até aqui. Ele vai torrar tudo, vai acabar com tudo. Até os rios 

grandes vão secar, as árvores ficam secas. Os homens gostam de queimar mato, riscar 

fósforo, isso vai queimando tudo, vai secar nossa floresta. Quem seca nossa floresta é 
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Topã. Eu não gosto de ficar perto dele não, porque ele é muito forte. Ele é tão forte que a 

gente não consegue nem chegar lá, nem máquina consegue chegar porque derrete, de 

tão quente. Eu acho que vocês sabem. Os cientistas que estão estudando, pesquisando, 

acham que podem chegar até onde está morando Topã, mas não podem não. Nem eu 

consigo chegar lá. Mas xapiripë, ele leva a gente, para a gente conhecer ele. Então, eu 

tenho medo, acho perigoso porque se ele chegar até aqui, vai deixar muito quente. Vão 

secar os igarapés, secar também rio grande. É assim que nós conhecemos porque nin-

guém sabia, porque Pata Omama, Xapiri que criou tudo, para a gente conhecer.

Então, tem outros xapiri bons, para salvar a vida quando se está muito doente. 

Quando alguém está muito doente, tem um xapiri especial, chama Ayãkorari, é um 

pássaro especial, que vocês nunca viram. Vocês veem os passarinhos cantando, não 

são esses não. O pássaro especial mora em um lugar sagrado. Naporeri, Mayëpëri, Wa-

rëri. Esses são dez, especiais para tirar doença que está no corpo, doendo a cabeça, 

doendo o pulmão, doendo muito. Então, Ayãkorari tira a doença, e a pessoa fica boa. É 

assim que os xapiri trabalham. 

E espírito também que a gente usa, o mundo do yanomami que xapiri usa chama 

Porari. É uma cachoeira grande que está na montanha. Essa aí é a cachoeira sagrada 

também. Vocês conhecem cachoeira onde os brancos gostam de tomar banho, igual 

passarinho. Mas Porari que nós usamos, no trabalho com o pajé, é um bom xapiri para 

curar pessoa. Ele cura tudo. 

É assim que nós aprendemos, foi assim que Pata Omama, Xapiri mostrou nosso 

caminho, nosso conhecimento para nós sempre usarmos isso. É por isso que o meu 

povo yanomami cura sem remédio, sem vacina, sem médico, e nós vivemos até hoje. 

É por isso que o branco, o primeiro napë que chegou aqui no nosso Brasil encontrou 

os indígenas vivos. Eles estavam vivos porque os xamãs protegiam eles, protegiam o 

povo. Então, nosso Omama era muito inteligente, sabido, sabia usar os xapiri para 

fazer curar. Então, é assim que meu povo yanomami trabalha. Quando está chovendo 

muito, o mundo está lagrimando, está derramando a água no céu, a gente também 

resolve parar a chuva. E quando está trovoando, quando está fazendo muito barulho, 

xapiri também vai lá acalmar, conversar com ele, e ele fica calmo. Hoje está silêncio 

porque xapiri está junto com ele, não deixa falar muito. Quando está muito quente, 

está secando os igarapés, os rios, e fica muito difícil, nosso povo yanomami vem pedir 
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a nós. Aí, eles falam “Pajé, por que vocês não trabalham para chamar a chuva? Está 

muito quente.” Aí, o xapiri responde: “Olha, meu povo, você já preparou seu roçado, 

você já queimou, para plantar alimento? Se chover muito forte, não vai queimar não.” 

É assim que nós, povo yanomami, conversamos com os grandiosos xapiri. Aí, ele re-

solve mandar muita chuva para a floresta tomar água porque a floresta precisa de água 

igual a gente. A natureza precisa de água, então tem que chover, tem que deixar a 

terra úmida. É assim que a gente trabalha. É por isso que eu e meu povo defendemos, 

porque é meu, porque é nosso. Esse Pata Omama Xapiri ele deixou para nós, para nós 

todos. Ontem, vocês viram os parentes mostrando o filme. O parente guarani mostrou 

o filme. Ele está longe, mas nós estamos em contato com ele, nós estamos trabalhando 

juntos. Nós estamos trabalhando pelo mundo, não é só para curar a gente não. O nosso 

planeta terra está poluído, as fábricas estão aumentando muito, destruindo nosso pla-

neta Terra. Então, nós estamos fazendo um trabalho para não deixar contaminar todo 

o planeta terra. Vocês estão entendendo?8

Então, eu trabalho com meu sogro, um grande pajé. Eu trabalho com ele, eu apren-

di com ele. A gente cuida do nosso universo para não deixar o perigo que está em cima 

cair na cabeça. Nós estamos protegendo, e o homem da cidade está destruindo a natu-

reza, a terra, nos contaminando mais. Nós estamos cuidando, fazendo um bom traba-

lho porque Omama ensinou para nós, povo yanomami, povo indígena do Brasil e povo 

indígena da cidade, não sofrer. Nós estamos trabalhando tudo. Nós trabalhamos com 

xapiri, com a força da natureza, a força da Hutukara, a força da floresta. Nós estamos 

protegendo. Nós, indígenas, sabemos respeitar, sabemos escutar nossa urihi-floresta, 

é por isso que nós estamos vivos. Uns estão doentes, mas nós estamos lutando. É por 

isso que nós estamos vivos e temos alimentação. Vocês têm alimentos: feijão, arroz, 

gado de boi, tudo. Nossa alimentação: macaco, anta, peixe, catitu, queixada, as frutas, a 

floresta. Isso os xapiri estão protegendo para não deixar contaminar tudo, isso é muito 

importante para nós e para vocês.

Vocês estão escutando, vocês são estudantes, mas vocês podem acreditar, mas vo-

cês nunca vão aprender a virar xapiri não. Mas vocês estão escutando o que eu estou 

repassando do nosso conhecimento tradicional, nativo. Os xapiri sabem guerrear tam-

bém, sabem guerrear com povo. Hoje não tem, mas vai ter. Vai ter uma guerra contra 

a ameaça da Hutukara, ameaça da floresta, ameaça do povo indígena, povo napë. Isso 

8 O cuidado com as 
 pessoas e com tudo que 
existe é agenciado pelos 
xamãs junto aos xapiri – 

cuja criação é descrita no 
livro A Queda do céu. Pala-
vras de um xamã yanoma-
mi, São Paulo: Companhia 

das Letras, 2015. 
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eu estou falando que vai ter, não é agora não. Vocês não precisam ficar preocupados, 

ainda existimos nós yanomami, existem guaranis, existem outros povos indígenas que 

sabem também trabalhar para proteger a nossa terra planeta. Eu estou só sacudindo 

as suas cabeças para vocês acordarem. Vocês estão dormindo ainda, olhando em uma 

única direção. Vocês pensam que estão prontos, vão virar deputados, vão virar sena-

dores, médicos, governo. Vocês não vão virar nada não, nem eu. Então não somos 

poucos que estamos escutando a fala dos xapiri. Eu sou xapiri também. Quando estou 

na minha casa, eu chamo meus colegas, e nós vamos trabalhar com yãkoana, tomar 

yãkoana, se pintar, sentar. Nós vamos começar a aula mais ou menos 9 horas; até mais 

ou menos 17 horas, a gente termina. Isso aqui não é brincadeira não, essa aula dos 

xapiri não é brincadeira não. Isso aqui é trabalho sério para aprender mesmo a ser pajé 

formado para poder trabalhar, poder curar os parentes, a família. Eu vou deixar bem 

claro: a gente é pajé e cura as pessoas, mas outras morrem. Quando ele quer morrer, 

quando o espírito quer matar, ele mata nosso parente. Todo mundo chora, e o pajé 

vai lá e fala: “Olha, quem ensinou a morrer foi Yoasi, então, não é culpa do Omama, 

é culpa de Yoasi”. Então, quem nos ensinou a morrer foi Yoasi. Os napë morrem, os 

yanomami morrem, os igarapés morrem. Isso foi a maldade que Yoasi nos deixou. Yo-

asi tem a pele branca, parece macaxeira descascada. Foi ele quem deixou espírito mau 

para a gente morrer, para a gente adoecer, foi assim que aconteceu. Mas nós, Omama, 

xapiri continuamos trabalhando, continuamos lutando, porque não mataram ele, para 

não deixar morrer. Mas alguns morrem, como eu falei, e outros ficam bons. O médico 

da cidade, ele não vai curar todo mundo não, ele cura um ou dois, e outros morrem, é 

assim. Acontece com a gente e com o povo da cidade. Você está entendendo? 

Então, o xapiri, ele não tem fim. Ele não vai morrer agora, vai viver para sempre 

junto com o mundo, mundo do rio, do mar, mundo do sol, mundo da lua. A lua morre, 

mas ela ressuscita. A lua morre porque Yoasi ensinou a morrer. O sol é Omamari. O 

sol não morre, ele está aí. Omama queria ensinar a não morrer, igual a ele, mas Yoasi 

estragou a nossa vida deixando morrer. Yoasi é um homem mau, homem dos napë, ele 

que ensinou preconceito. Ele que ensinou preconceito e a deixar morrer, então mor-

reu. Vocês sabem como Jesus morreu? Quem matou ele? O povo que tinha preconceito 

com Jesus Cristo que matou ele, não morreu à toa não. Ele foi embora, está no céu, 

mas ele não volta mais não. Omama também não volta mais, mas ele está aqui junto 
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com nós, porque ele está claro para a gente olhar, não precisa essa luz elétrica. Oma-

ma ensinou isso tudo aqui para usar, até hoje os napë aprenderam tudo. O homem da 

cidade, ele tem uma curiosidade em aprender tudo e fazer tudo para estragar a gente, 

nosso costume. Para mudar como ele, ficar junto com ele, com o pensamento dele.

Então, xapiri é diferente. Xapiri é muito importante. Quando eu iniciei, quando 

meu filho estava novo, pequeno, com 3 anos, eu estudei. Eu iniciei, meu sogro Lorival 

ensinou a tomar yãkoana, que é bem forte, dá uma luz para poder enxergar a chegada 

do xapiri. Ele vem de longe como do Japão. Lá no Japão, tem outra terra, mas a gente 

e vocês não chegamos lá ainda. Então, os xapiri vêm de muito longe, existe um outro 

mundo só dos xapiri, eles ficam lá. Eles vêm de lá todos pintados, dançando, cantando 

e mostrando os caminhos, dizendo também o nome dele, e outro perguntando de 

onde que ele vem, qual o nome do lugar: “O meu lugar é Maxitapraopë thëri.” Assim 

que o xapiri vem dando nome para a gente conhecer, saber de onde veio. 

Ele foi preparado assim. Eu tomei yãkoana e é muito forte. Vocês já tomaram 

ayahuasca? O que vocês viram? Ayahuasca é parente dela. Então, você toma dez dias, 

e, em onze dias, você vai começar a olhar a luz do planeta, a luz dos pajé, dos xapiri 

chegando. Ele vem cantando, vem chegando. Eu fiquei assim quando virei xapiri, tive 

que deixar tudo, não pode comer carne, nem tomar banho, nem ficar perto de mulher, 

nem usar perfumes que vocês usam e nem deixar muito barulho porque os xapiri são 

especiais. Eles são tipo espíritos, vocês usam “espírito”, mas os yanomami chamam de 

xapiri. Então, ele chega, e eu estou aqui deitado no corpo da Hutukara. Fico no chão, 

quando ele chega, ele corta o cipó pata. Vocês já viram a espada gigante? Não viram, 

né? Vocês já viram a espada do Golias? Então, é do tamanho da espada do Golias, mui-

to grande. Então, quando o yanomami está deitado aqui o xapiri chega e corta aqui no 

meio “claaat” e vão embora; o corpo vai voar para lá, e a cabeça vai para o outro mundo. 

Aí, fica espalhado, mas você fica sabendo para onde que o seu corpo está indo e onde 

a cabeça está indo, fica circulando na terra planeta. Vocês falam, os napë falam que o 

mundo é redondo. Então, ele vem correndo assim circulando, bem rápido, mais ou 

menos quinze minutos. E aí vem de novo e fica no lugar, mas não fica sangue. Ele 

não deixa sair sangue porque é especial, ele vai colocar bem como estava antes. É as-

sim que xapiri trata. E nós, novos, ainda sofremos muito porque nosso professor na 

aldeia é muito malvado, ele não fica com pena de nós não. Ele deixa sofrer, “se vocês 
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não sofrerem, vocês nunca aprendem”. Se a gente fica sofrendo, a gente aprende. Se 

só ficar bem tratado, “ah, coitadinho”, não aprende não, tem que sofrer, ver todo o 

mundo, é assim que eu fui formado. Depois vai trazer yano pata tire mahiowi uma casa 

grande, bem alta onde vão morar os xapiri que vêm chegando. Tem que ter uma casa 

do tamanho dessa aqui ou maior, maior ainda, mais ou menos 10 metros de altura ou 

mais. Acho que tem 20 metros de altura a casa dos xapiri que vêm depois. É assim que 

nós aprendemos, que nós conhecemos o nosso mundo, assim que nós conhecemos o 

conhecimento tradicional. Nós acreditamos assim. Eu acredito, eu vi. 

O meu xapiri não está aqui não. O meu xapiri que vem trazer o meu xapono, 

a casa enorme que está lá na minha terra yanomami junto com o meu povo prote-

gendo meus filhos, protegendo meus parentes, protegendo minhas irmãs, irmãos. 

Mas outras quatro pessoas estão comigo, como chama? Guarda, guardião para me 

proteger dos inimigos. Aqui tem muitos inimigos, muitos inimigos querem matar 

o índio, querem acabar com as lideranças que estão lutando pelos direitos do nosso 

povo. Direito à terra, direito aos costumes, direito à saúde, direito à nossa Hutukara. 

Então, homem da cidade, ele fica com raiva porque não gosta de nós índios. É por 

isso que eu tenho quatro; quando eu durmo, ele fica de pé. Eu estou dormindo, e 

meu guardião está olhando. Quando os inimigos vêm, ele vai me acordar “ó, papai, 

os inimigos estão vindo, levanta”! Aí, eu levanto. É assim que pajé que aprendeu a 

força da natureza, a força dos xapiri, essa é muito difícil. Não é qualquer yanomami 

que vê os xapiri não, precisa de coragem. Precisa ter coragem de tomar yãkoana, de 

passar fome. Eu chorei de fome porque meu professor, Lourival, ele é muito duro. 

Muito mesmo, muito duro. Ele fica “olha, você vai sofrer. Não vai comer comida 

e não vai tomar nem água”. Aí, eu chorei, né? “Ah, eu quero comer…”. E ele fala: 

“ah, depois você vai comer. Não acabou ainda, não completou um mês ainda para 

aprender ainda, nós xapiri não somos fáceis não. Você está pensando que é fácil, não 

é fácil”. Aqui é a mesma coisa. Vocês estão estudando, e o seu professor só dá um 

pouquinho de escrito, e você tem que se virar, quebrar a cabeça. 

Então, eu vou assim, diminuir a minha fala sobre os xapiri, sobre Omama, sobre a 

Hutukara, sobre Mothokari, sobre nós. Isso é muito importante não só para mim não, 

é para nós, povo da terra. Nós somos uma unidade, estamos em uma bola só. Nosso 

planeta é um. Então, eu, vocês, animal, lua estamos juntos. Então, é por isso que nós 
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colocamos no papel Hutukara Assossiação Yanomami. É Pata Omama, Xapiri que nós 

colocamos, isso é muito importante. Depois, vocês vão ver aqui, eles vão cheirar yãko-

ana, eles vão dançar. Eu acho que eu vou parar um pouco para vocês perguntarem o 

que vocês não entenderam porque vocês não conhecem. Se vocês conhecem, vocês 

entendem. É assim que nosso conhecimento funciona, que nosso mundo funciona, 

aprendendo. Ninguém nasceu sabendo. Por isso que eu estou explicando, é muito difí-

cil usar os xapiri que nós yanomami usamos. Não somos só nós que usamos não, tem 

outros parentes que também usam. Os Guarani também usam, e é por isso que eles 

continuam falando a própria língua deles, porque eles têm espírito forte. E também 

Yekuana também tem a própria língua. E outros parentes Xavantes, Kaiápo. O paren-

te lá do Alto Rio Negro, Tukano, Tariano, esses já acabaram porque os missionários 

chegaram lá e meteram a enxada, como se capina capim. Cortou e jogou fora. Agora 

implantaram a religião que vem lá do outro mundo que chama Israel. Esse costume 

vem de lá de avião, de navio, passou por cima aqui e chegou lá na nossa comunidade 

do Tikuna. Os Tikuna são sabidos, mas a religião deles o cobra-grande engoliu. Essa 

religião ficou no lugar, na sabedoria deles. Eles estão tentando recuperar para voltar 

como era antes, mas é difícil. Então, parente Yekuana Maurício Tomé, eles são par-

ceiros de luta, e estamos aprendendo muito para poder enfrentar o homem da cidade 

que, como eu falei, chama Golias. Golias é um homem grande e está querendo engolir 

nós, engolir a riqueza. Então, os xapiri vão lutar. Eu vou continuar a lutar, o Maurício, 

que está ao meu lado, que está segurando a bandeira. Ninguém usa essa bandeira do 

Brasil não. Nossa bandeira é de uma luta diferente, ninguém mostra, isso é sagrado, é 

um segredo. Só vai mostrar quando acabar nosso mundo, quando acabar nossa flores-

ta, quando morrer todos os povos indígenas do Brasil. Aí, a gente vai mostrar a nossa 

guerra. Quem vai guerrear? Eu não vou guerrear. Quem vai guerrear são os Xapiri Pata 

yari yariporari yãpirari titiri maari. Esses que vão derrubar, matar todos os inimigos. 

Eu estou falando isso para vocês saberem, e vocês vão falar para os filhos de vocês: 

“Olha, o Davi falou isso. Ele é liderança tradicional Yanomami, não sabe falar o por-

tuguês correto”. Mas eu estou tentando explicar, essa língua portuguesa não é minha, 

mas emprestei minha arma. A minha arma, dos xapiri mesmo, a arma que nós temos 

– Hutukara Assossiação Yanomami – é arma do povo Yanomami e Yekuana para de-

fender seus direitos, saúde, costume, tradição. É por isso que a Hutukara Assossiação 
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Yanomami está junto com o pajé. 

Então, eu vou recuar a minha palavra, vou deixar por aqui. 

Se eu falar muito o nome dos xapiri, eles vão escutar. Se eu falar bastante sobre Hu-

tukara, sobre xapiri, sobre Omama vai chover muito, amanhã, para vocês acreditarem 

na força da natureza, a força dos xapiri, eles que mostram para vocês. Se não mostrar, 

vocês não vão acreditar. Vão falar: “ah, o Davi está mentindo porque quer apoio para 

ele. Ele quer conseguir alguma coisa”. Eu estou aqui, eu não quero nenhum presente 

para mim. Eu não vim para ganhar dinheiro, não quero ganhar dinheiro. Não à custa 

de vocês, não à custa do meu povo Yanomami, não à custa do povo indígena do Brasil. 

Agora, para eu levar 50 milhões para minha terra, fazer o que lá? O que eu vou fazer? 

Eu não sou pobrezinho não. Nós, indígenas, somos ricos de floresta, ricos de água, 

ricos de chuva, ricos de tudo, disso que a gente se alimenta.

Era isso que eu queria dizer para vocês.
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resumo Este artigo é fruto do encontro entre uma antropóloga que realiza pesquisa com o povo Ye’kwana, cujo território 
tradicional está situado na região que se estende do extremo norte do estado de Roraima até a bacia do Rio Orinoco, 
na Venezuela, e um de seus sábios, especialista nas canções e narrativas que compõem parte do conhecimento singular 
ye’kwana. Trazemos aqui a narrativa sobre a origem do mundo, permeada por comentários e reflexões tanto da pesquisadora 
quanto de seu mestre.

palavras-chave Narrativas ameríndias. Modos de aprendizagem. Sociocosmologias.

abstract This article is the result of the encounter between an anthropologist who conducts research with the Ye’kwana, 
whose traditional territory is situated in the region that extends from the brazilian amazon forest to the south of Venezuela, 
and one of their experts, an intelectual versed on the chants and narratives that composes part of Ye’kwana unique 
knowledge. We present here the narrative about the origins of cosmos, punctuated by comments and reflections of both 
the researcher as his master.

keywords amerindian narratives. modes of apprenticeship. sociocosmologies..

THE ORIGIN OF EVERYTHING: 
a Ye’kwana theory on the creation of the world
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Introdução ao mundo de Wätunnä – Karenina 
Andrade

Como dizem os sábios ye’kwana, “é preciso começar sempre do princípio”.  Assim 

como remeteram-me ao princípio do mundo, ao me iniciarem na aprendizagem 

das narrativas wätunnä, remeto o leitor ao princípio da minha parceria com  Vicente 

Castro, que encontra aqui um primeiro experimento, tentativa de transpor ao nível 

textual o resultado de nossos encontros.

Conheci Vicente Castro em Auaris, onde então vivia e realizava a pesquisa etnográfica 

com os Ye’kwana1, que resultou em minha tese de doutorado em Antropologia intitulada 

“A Ética Ye’kuana e o Espírito do Empreendimento”, defendida em 2007 no Programa 

de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade de Brasília. O ano era 2005, 

eu estava já há alguns meses na aldeia Fuduwaaduinha, concentrando-me na aprendiza-

gem da língua ye’kwana e já interessada no estudo das narrativas wätunnä, que eu vinha 

aprendendo com alguns mestres. A fama de Vicente Castro então já me alcançara – os 

homens de Auaris eram enfáticos ao apontarem-no como guardião de suas tradições. De 

acordo com eles, Vicente era o último grande sábio ye’kwana vivo, profundo conhecedor 

das narrativas wätunnä e das canções ädemi. Sua vinda a Fuduwaaduinha era motivada 

pela realização do festival äddwajä edemi’jöödo, que celebrava a derrubada da mata para 

abertura de novas roças. Ele fora convidado como cantor principal da festa. A propósito 

de sua estada em Fuduwaaduinha, seriam realizados mais dois rituais: o ritual da pri-

meira amarração dos ornamentos corporais feitos com miçangas e pintura corporal dos 

bebês e a etapa final da iniciação feminina, quando, saídas da reclusão, as jovens teriam 

também seus corpos pintados e ornamentados com miçanga. Eu ansiava pela oportu-

nidade de conhecer e ouvir Vicente. Durante as primeiras semanas de sua estada em 

Fuduwaaduinha, não tivemos oportunidade para trabalharmos juntos: não somente ele, 

mas toda a aldeia estava ativamente envolvida na preparação e realização das atividades 

1 Os Ye’kwana são um povo 
cuja língua é  classificada 

como sendo da família 
linguística caribe. A popu-

lação ye’kwana está em 
parte no território brasileiro 

(quatro aldeias, todas no 
estado de Roraima) e parte 

no território venezuelano 
(cerca de 60 aldeias). 

Realizei pesquisa etnográ-
fica com os Ye’kwana que 

vivem na Terra Indígena 
Yanomami-Ye’kwana, no 

extremo norte do estado de 
Roraima, na aldeia Fuduwa-

aduinha, então com cerca 
de 280 habitantes (Censo: 
Andrade, 2007).  Fuduwa-
aduinha estava localizada 
na margem esquerda do 

Rio Auaris (que dá nome à 
região, como é conhecida 

pelos não-indígenas), a 
cerca de 280 milhas aéreas 

da cidade de Boa Vista, 
próximo à fronteira com a 
Venezuela. Vicente Castro 

vive na aldeia ye’kwana  
Waichänha, conhecida pe-
los brancos como Waikás, 

às margens do Rio Urarico-
era. Fundada na década de 
1980 a partir de uma cisão 

de Fuduwaaduinha, as 
famílias que hoje vivem em 
Waikás mantêm relações de 

intensa proximidade com 
Fuduwaaduinha. A popula-

ção de Waichänha hoje é de 
cerca de 130 pessoas.
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rituais, e a etnógrafa igualmente acompanhava  e registrava minuciosamente cada etapa. 

Infelizmente, Vicente encerrou sua permanência em Fuduwaaduinha subitamente, pois 

sua esposa estava adoentada em Waikás, e ele retornou para cuidar dela. Não voltamos 

a ter outra oportunidade para trabalharmos juntos e prossegui com minha pesquisa em 

Fuduwaaduinha até o ano seguinte.

Após a defesa da tese, continuei retornando a Fuduwaaduinha eventualmente, ten-

do encontrado Vicente Castro apenas brevemente em Boa Vista em duas ocasiões. 

Alguns dos professores ye’kwana que tiveram oportunidade de ler minha tese diziam-

me então que eu havia começado a aprender sobre o mundo de wätunnä, era preciso 

prosseguir e aprofundar minha aprendizagem. “Você deve continuar”, aconselharam-

me no início de 2010, em uma visita a Fuduwaaduinha. 

Após um breve hiato, motivado por minha contratação como professora adjunta da 

UFMG e minha mudança para Minas Gerais, em 2013 tive oportunidade finalmente de 

ter aprovado um projeto de pesquisa para continuar minha aprendizagem de wätunnä, 

desta vez tendo como mestre Vicente Castro. Para tanto, foi decisiva a realização de 

um seminário promovido pelo Observatório da Educação Escolar Indígena – OEEI, da 

Faculdade de Educação (FaE), UFMG, coordenado pela professora Ana Maria Rabelo 

Gomes. O objetivo do seminário, realizado na Serra do Cipó em maio de 2012, era 

reunir professores e sábios indígenas de diversas etnias para discutirem os modos de 

aprendizagem propriamente indígenas face à presença da escola nas aldeias. Ana Go-

mes havia sinalizado a possibilidade de trazermos convidados ye’kwana e prontamente 

entrei em contato com o amigo de longa data Maurício Ye’kwana, vice-presidente da 

Hutukara Associação Yanomami, para que decidíssemos quem poderia participar do 

encontro na Serra do Cipó. Maurício sugeriu então que convidássemos Vicente Castro, 

e qual não foi a minha surpresa ao receber de Maurício, dias depois, a resposta de 

Vicente: apesar da idade avançada, ele havia aceitado deixar sua casa no Uraricoera e 

enfrentar a longa viagem até Belo Horizonte, pois havia sonhado semanas antes que 

faria essa viagem2. Vicente Castro, acompanhado do próprio Maurício e de sua irmã, 

a professora ye’kwana Viviane Rocha (hoje também pesquisadora do OEEI/UFMG), 

permaneceu conosco durante os dias do encontro e compartilhou conosco muitas pa-

lavras sábias e uma longa narrativa wätunnä sobre a origem da escrita – o leitor poderá 

conferir aqui trechos da fala de Vicente no encerramento deste evento.

2 Os sonhos são, de 
modo geral, um dos 
principais mecanismos de 
comunicação de xamãs e 
especialistas ameríndios 
com outros seres. Para 
os ye’kwana, os sonhos 
têm enorme valor por 
revelarem acontecimen-
tos futuros, e é comum 
que as pessoas examinem 
seus sonhos todas as ma-
nhãs, para que possam 
tomar decisões sobre as 
ações cotidianas. Um 
sonho que revele maus 
presságios pode fazer um 
caçador, por exemplo, 
desistir de tomar parte 
em uma caçada. Desse 
modo, o sonho de Vicen-
te foi um acontecimento 
decisivo para que ele acei-
tasse nosso convite.
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Em uma das noites do encontro na Serra do Cipó, após o jantar, enquanto conver-

sava com Maurício, Viviane e Vicente, este último me disse: “os brancos vão às nossas 

aldeias fazer pesquisa, mas nunca perguntam sobre o que eles realmente deveriam 

aprender”. Prontamente, lancei a proposta a Vicente: e se eu for até a sua casa em 

Waikás, não para fazer perguntas, mas para ouvi-lo sobre o que você acha que eu devo 

aprender? Você aceitaria? Vicente então deu-me a resposta positiva de que eu precisava 

para que pudesse iniciar uma nova etapa no processo de estudo das wätunnä. Em 2013, 

parti para a minha primeira temporada de pesquisa em Waikás, tendo Vicente Castro e 

sua esposa Luiza como anfitriões. Ao chegar a sua casa, após nossa primeira conversa, 

Vicente proferiu solenemente as palavras que ainda me emocionam: “você veio até a 

minha casa me ouvir e me diz que vem com o coração limpo. Então, eu vou contar a 

você tudo, desde o princípio. Enquanto tivermos tempo, enquanto eu estiver aqui, vou 

contar tudo a você.” Desde então, tenho passado os verões em Waikás, trabalhando 

com Vicente no que ainda é o embrião do nosso livro de wätunnä. Trago ao leitor, nas 

páginas seguintes, a narrativa de Vicente sobre o princípio de tudo: a criação da vida na 

Terra, que compõe um longo ciclo de histórias wätunnä.

***

As histórias wätunnä são,via de regra, passadas oralmente de geração a geração e há 

diversos níveis de conhecimento que se pode atingir. Todo indivíduo ye’kwana, homem 

ou mulher, conhece em alguma medida ao menos as principais histórias wätunnä, aque-

las sobre os temas mais debatidos, como o surgimento do mundo e dos seres que nele 

habitam. O processo de aprendizagem das wätunnä, que dura toda a vida, poderá trans-

formar o estudioso em um historiador, um especialista a quem se recorre sempre que é 

necessário e que fica responsável pelo treino de estudantes da nova geração. 

Apesar de deixarem claro o papel crucial de wätunnä em suas vidas, só é possível 

perceber a real dimensão do que isso significa quando convivemos cotidianamente e 

por um período de tempo prolongado em uma comunidade ye’kwana. De onde vêm os 

nomes pessoais ye’kwana? Wätunnä. Onde se aprende a construir a tradicional casa re-

donda ättä, cuja estrutura é uma réplica do mundo celeste? Wätunnä. Onde se aprende 

a preparar os alimentos de maneira adequada? Wätunnä. Onde se aprende como deve 

se comportar um verdadeiro ye’kwana? Wätunnä. Onde se aprende como e quando 

devem ser realizadas as festividades? Wätunnä. Onde obtemos  conhecimentos sobre  

astronomia, matemática, filosofia, botânica ye’kwana? Wätunnä.
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Há diversas regras que regem o mundo de wätunnä e que tornam esse corpus 

de conhecimento singular. Não são meras narrativas sobre o passado e sua conse-

quente análise, pois se, de fato, as wätunnä nos contam sobre acontecimentos do 

passado, o tempo cronológico aqui, crucial na narrativa histórica, não é fator de-

terminante (embora isso não signifique que não exista um encadeamento entre 

as histórias). Para se ter uma ideia, pois, da dimensão de wätunnä, seria como se 

tentássemos contar toda a história da humanidade desde o surgimento da terra, 

após o Big Bang, em uma única narrativa, detalhada, que contaria a história de 

todos os povos e culturas conhecidos. Além disso, as narrativas revelam também 

acontecimentos que estão por vir, o futuro que aguardam os Ye’kwana.

Cada vez que se dá um acontecimento na aldeia que tenha relação com qual-

quer história, esta é contada pelos homens na ättä, a casa comunal, para que 

todos ouçam. Nessa ocasião, os homens mais velhos e conhecedores das histórias 

aproveitam para discutir versões, acrescentar detalhes à versão dos outros, escla-

recer dúvidas e passar conhecimento aos mais jovens. 

Desnecessário dizer o quanto o conhecimento wätunnä é valorizado e respei-

tado pelos Ye’kwana. O status que pode atingir um renomado historiador é tão alto 

quanto o de um verdadeiro föwai3. Quando me diziam da importância dessas duas 

personagens em suas vidas, ressaltavam que somente um grande Ye’kwana, de no-

tável inteligência e com muita dedicação, poderá tornar-se um historiador ou föwai. 

O treinamento de um jovem aprendiz é árduo, e há um longo caminho a ser trilha-

do. Além da dedicação aos ensinamentos do mestre, o aprendizdeve abrir mão de 

uma série de alimentos e guardar abstinência sexual durante o período de aprendi-

zagem. Tanto o föwai quanto o futuro historiador precisam adotar uma vida dedi-

cada à aprendizagem do ofício. Durante o processo de aprendizagem, as histórias 

são contadas à noite, porque durante o dia os pássaros escutam e levam consigo4. 

Assim, quando à noite todos repousam depois de um dia de trabalho, o aprendiz 

procura seu mestre em busca de novas lições. Na manhã seguinte, mais uma vez a 

lida diária o aguarda – não há privilégios para os especialistas ye’kwana.

A análise das histórias wätunnä, portanto, é parte de uma estratégia de re-

constituição dos valores constitutivos da cultura ye’kwana, possibilitando, assim, 

ao antropólogo, a elaboração de um instrumento que evidencie a matéria-prima 

3 Xamã ye’kwana.

4 O processo de transmissão 
de conhecimento entre os 
Ye’kwana toca em duas questões 
cruciais: a centralidade da noção 
ye’kwana de corpo, na qual as 
dimensões interna e externa, 
visível e invisível, implicam-se 
mutuamente. Desse modo, 
se por um lado a aquisição 
de conhecimento produz 
transformações ‘internas’, por 
outro, afeta também a dimensão 
de externalidade corporal. Em 
outras palavras, a aquisição 
de conhecimento se processa 
não apenas em termos da 
subjetividade e do intelecto, 
mas produz transformações no 
corpo também no sentido físico 
do termo. A centralidade dessa 
noção de corpo e corporalidade 
tem sido longamente debatida 
na etnografia ameríndia (ver, 
por exemplo, o já clássico artigo 
de Seeger, Da Matta & Viveiros 
de Castro, 1979). A segunda 
questão, diretamente ligada 
à primeira, refere-se àquilo 
que é transmitido ao discípulo 
pelo mestre: ao transmitir 
conhecimento, o mestre dá algo 
de si, parte dos elementos que 
constituem seu próprio ser e 
que passam assim a compor 
também o corpo do outro. 
Esse conhecimento, dotado 
de certa fisicalidade, ainda que 
invisível, pode ser apropriado 
por outrem: o pássaro que voa 
no céu no momento oportuno 
e carrega consigo o que o 
mestre intencionava transmitir 
ao discípulo. Na iminência de 
sua morte, há sempre o risco 
de que o mestre tome de volta 
essa  parte de si e a leve consigo 
ao partir definitivamente desta 
dimensão da existência. Vicente 
destacou em mais de uma 
ocasião a importância de estar 
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de que se compõe o mundo ye’kwana. Em wätunnä estão presentes os principais 

temas da vida ye’kwana, ora num tempo ahistórico, em que receberam os ensi-

namentos dos demiurgos, ora num tempo histórico, em que experiências vividas 

por seus ancestrais interferiram diretamente em sua visão de mundo e deixaram 

lições para o presente5. 

Veremos a seguir Vicente nos contando sobre o processo de criação do mun-

do pelo demiurgo Wanaasedume. A narrativa foi traduzida para o português com 

a ajuda de Bernaldo, filho de Vicente Castro, que nos acompanhava diariamente 

nas sessões noturnas de aprendizagem6. De modo a tornar explícito ao leitor os 

comentários que o próprio Vicente adicionava às narrativas que aprendeu com 

seu mestre, optei por destacá-los em itálico no texto. Assim, o leitor poderá per-

ceber que o papel do historiador não é apenas o de guardião das wätunnä, mas 

também de um intelectual que reflete criticamente sobre o mundo de que faz 

parte. As notas de pé de página, por sua vez, são comentários da antropóloga para 

explicitar aspectos das histórias e que muitas vezes passam despercebidos ao 

leitor iniciante, mas permanecem compreensíveis, nas entrelinhas, aos iniciados 

no mundo de wätunnä – e que pude apreender ao longo da convivência com os 

Ye’kwana, propiciada pela pesquisa etnográfica. Os termos na língua ye’kwana 

estão identificados em negrito (exceto os nomes pessoais e nomes de lugares do 

território ye’kwana). Passemos, então, às palavras de Vicente.

Wätunnä – Vicente Castro (tradução e 
adaptação de Bernaldo Estevão da Silva e 
Karenina Andrade).

No princípio, havia apenas os Sóis e as dimensões celestes por eles habitadas. 

Tudo se resumia à luz poderosa emanada por eles, luz criadora, potência de vida.

O Céu chama-se Ejukamaadi, onde o Sol está. Este Sol é Wanaasedu, que vive 

em uma casa de cristal. Acima desse céu há um outro céu, Shinhaweyu Kaajöi, 

cujo sol é Edinhadu. Wanaasedu brilhava em direção a essa dimensão celeste 

superior e não em direção à Terra. Acima desse, não há outro céu. O calor e a luz 

distante do mestre no momento 
de sua morte. Para ilustrar tal 
perigo, contou-me certa feita 

que ele e o irmão aprenderam 
wätunnä e ädemi com o mesmo 

mestre. No momento da sua 
morte, Vicente estava longe, 

em outra aldeia, mas seu irmão 
permanecia junto ao mestre. Ao 

morrer, o mestre levou a parte de 
si que havia transmitido ao irmão 
de Vicente, fazendo com que este 
esquecesse paulatinamente tudo 
o que havia aprendido, enquanto 

Vicente conservou consigo os 
ensinamentos.

6 O meu próprio processo de 
aprendizagem das wätunnä 

procura seguir o modo de trans-
missão ye’kwana: as sessões são 

conduzidas por Vicente Castro 
sempre à noite, muitas vezes 

adentrando a madrugada, acom-
panhadas por mim, Bernaldo e, 

eventualmente,por outros mem-
bros da família, uma vez que me 

hospedo na casa de Vicente, onde 
se dão as sessões. Nunca gravei 
uma sessão de wätunnä, preferi 

sempre anotar à mão. O leitor 
ficará ciente, nas páginas que se 
seguem, das razões pelas quais 

essa escolha foi por mim tomada.

5 Para além de seu caráter 
profético, as wätunnä compõem 

um todo aberto à experiência em-
pírica. O devir é constantemente 

submetido (e apreendido por 
meio das) às categorias estrutu-
rantes do pensamento ye’kwana 
presentes em wätunnä, fazendo 
com que novos acontecimentos 
produzam novas narrativas com 

base na  experiência mundana.
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de Wanaasedu são tão intensos que, se ele brilhasse voltado para a Terra, todos 

morreríamos. Por isso, sua luz está voltada para o céu acima do céu em que ele 

se encontra – lá onde não há ninguém.

Abaixo de Ejukamaadi há outro céu, chamado Adekumana Kaajöi. Há aí tam-

bém um sol, de nome Wamaadidi. Esses três sóis – Wanaasedu, Edinhadu e Wa-

maadidi - estão perfeitamente alinhados, voltados para o céu superior. Abaixo, exis-

tem outras camadas celestes, onde estão outros sóis: Wedudumaashi Kajöi, onde 

o sol é Attawanaadi; Weduuiyemö Kajöi, onde o sol é Nhaajidiyena; Iyawishakuje 

Kajöi, onde o sol é Mane’da; Wedukueedö Kajöi, onde o sol é Attawana; Udaanakue 

Kajöi, onde o sol é Awayiuwaamadi; Shidichäkue Kajöi, onde o sol é Iodookodi; 

Chawaiyudi Kajöi, onde o sol é Fadaadamadi; Tawenakue Kajöi, onde o sol é Kwam-

medu; Wadichuena Kajöi, onde o sol é Kamunhuana; Kajajutäne Kajöi, onde o sol é 

Awayiuwamadi. São essas as treze camadas celestes.

Os sóis Awayiuwamadi e Attawana se comunicam com Wanaasedu. Os dois 

primeiros estão mais próximos da Terra – Awayuwamadi é quem nos ilumina. 

Ele contou a  Attawana que na Terra (Adeetaku Kawa) não havia ninguém. Wana-

asedu decidiu então criar pessoas para povoar a Terra. Ele fez So’to7, a primeira 

pessoa. A Terra era apenas uma casca, e ele colocou So’to em cima da Terra. 

Wanaasedu acompanhou So’to até que ele ficasse jovem. No entanto, So’to não 

tinha bons pensamentos, ele desejava tomar o lugar de Wanaasedu. Wanaasedu 

deu-lhe o nome de Odo’sha e o mandou para Kajunhadewa Kajöi. A morte ine-

xistia para Wanaasedu, por isso, ele não destruiu Odo’sha, mas enviou-o para ou-

tro lugar. Lá, Odo’sha também criou pessoas, para ter ajudantes: Kajunhadewa, 

Kaiyajudi, Yakuenaka, Föana, Föwana.

Quando alguém quer ser um xamã, um föwai, mas acha que já sabe tudo, que é 

o mais poderoso e importante, é sinal de que está envolvido com as pessoas criadas por 

Odo’sha – pessoas que não tem bons pensamentos.

Odos’ha sentia-se desprezado por Wanaasedu, porque havia sido colocado 

apenas na casca da Terra.

Veja como na terra nós jogamos casca de fruta, o que não serve. Assim ele se sentia.

Wanaasedu disse a Attawana: a pessoa que eu criei não é boa. Attawana retrans-

mitiu a mensagem a Awayiuwamaadi, que sugeriu: é preciso tentar de novo8. Mas 

7 So’to é o termo ye’kwana que, 
como em muitas línguas amerín-
dias, pode ser traduzido como 
“gente” ou “pessoa”. Trata-se de 
um termo que designa somente 
a gente/pessoa ye’kwana. Embo-
ra Ye’kwana seja um etnônimo 
(podendo ser livremente traduzi-
do como ‘gente do galho n’água/ 
gente da canoa’), o termo so’to 
é usado cotidianamente para 
referir-se a pessoas, sendo o 
termo Ye’kwana mais usado para 
designar o coletivo dos so’to (o 
sufixo ‘ana’ designa o coletivo de 
pessoas, semelhante a “povo”). 
Desse modo, fica explicitado que 
a primeira pessoa enviada à Terra 
era Ye’kwana. Veremos mais 
adiante as implicações disso no 
corpo da teoria ye’kwana sobre 
os sucessivos ciclos de vida na 
Terra.

8 O ciclo de vida na terra que está 
em curso é a terceira tentativa de 
Wanaadi de criar uma terra boa 
para se viver, depois que as outras 
duas fracassaram. Nos ciclos 
anteriores, os so’to decepciona-
ram Wanaadi,ao desejarem tomar 
seu lugar. Talvez isso explique 
porque os Ye’kwana estão sendo 
punidos neste terceiro ciclo – uma 
vez que o poder e a sabedoria 
foram concedidos aos brancos, 
os Iadanaawi. Entretanto, devido 
ao desrespeito de Iadanaawi pela 
ordem estabelecida por Wanaadi, 
também esse ciclo está fadado 
ao fim, dando lugar a um novo. 
A vida neste ciclo resume-se na 
batalha contra Odo’sha. Viver é 
estar em constante luta contra 
a influência maléfica dele, que 
reina na terra desde a partida de 
Wanaadi. Uma terra governada 
por Odo’sha não poderia, de fato, 
vingar. Os Ye’kwana, conhecedo-
res dos ensinamentos de Wanaadi 
através das wätunnä passados de 
geração a geração, serão
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não faça como antes, com a casca. Crie desta vez uma pessoa de verdade! Wanaasedu 

criou então uma nova pessoa, que chamou Ye’kwana. Wanaasedu também o acompa-

nhou enquanto crescia, observando seu pensamento. Por fim, ele disse a Attawana: 

desta vez deu certo! Attawana mais uma vez retransmitiu a mensagem a Awayiuwa-

maadi. Os três, satisfeitos, decidiram mandar Ye’kwana para a Terra. Mas antes, era 

preciso preparar a Terra. Eles enviaram Famayia, que desceu do céu pendurado em 

uma corda e, assim, pendurado, observou como a Terra estava. Aí não havia ar para 

respirar; a Terra era pura lama, a pessoa não poderia pisá-la.

Os três sóis decidiram então chamar quatro ajudantes para melhorar Adeetaku 

Kawa, torná-la habitável. O primeiro ajudante, Iyaawa, foi até Manuda e disse a ele: 

eu preciso de noono (terra). Manuuda, dono de noono, respondeu: “de quanto você 

precisa?” Iyaawa disse: “eu preciso de tudo: noono (terra), ädeja (plantas cultivadas), 

iye (madeira, árvores), tuna (água). Manuuda disse: “pode levar tudo o que for pre-

ciso.” Iyaawa chamou Kwamedu para peneirar noono (terra).” Kwamedu peneirou 

noono em cima de uma pedra, com a ajuda de outra pessoa, Kamunhuana. Após 

terminado, Enakuyiena pegou a terra peneirada e jogou sobre Adeetaku Kawa (a 

Terra). O primeiro lugar onde noono caiu foi em Kamasonha. Para fortalecer a Terra, 

enviaram Maduda, um enorme tatu. Ele misturou com suas unhas noono (terra) a 

Adeetaku Kawa (a Terra).

Awaiyuwaamadi, o sol que iluminava a Terra, disse preocupado a Attawana: “a 

Terra está cheia de Odo’sha9! O que faremos? Será que podemos pedir outra Ter-

ra?” Attawana respondeu: “não, teremos que consertar esta que aí está. Vamos virá-la, 

remexê-la!” Foram enviados à Terra vários seres: diversos tipos de formiga, besouro, 

tatus, para que remexessem e misturassem a terra. Depois de remexida a Terra, foi 

enviado um grande fogo, e, em seguida, uma grande enchente.

Wanaasedu determinou que fossem feitas as divisas internacionais, os conti-

nentes foram separados e o mar foi cercado, tarefas que couberam a Iodamme e 

Semee’cado. Nesse momento, foi criado aqui um único e grande rio, o Kashishiwa-

de (Rio Negro). A Terra então foi destinada aos Ye’kwana.

Depois de tudo pronto, Awaayuwaamadi avisou a Attawana que o trabalho fora 

finalizado, e este transmitiu a mensagem a Wanaasedu, que   decidiu enviar Wadhe 

à Terra. Wadhe é o dono do ar que respiramos. Foram enviados a cada canto da Terra 

9 Odo’sha estragou tudo o 
que foi criado por Wanaadi 

para compor a Terra. Assim, 
há um elemento de odo’sha 
que constitui parte de tudo 

o que existe: árvores, ani-
mais, alimentos, pessoas... 

essa porção maléfica dos 
alimentos precisa ser extir-

pada através do trabalho 
de benzimento com cantos 
antes de seu consumo. Da 
mesma forma, quando se 
utiliza de recursos para a 

produção de bens tais como 
uma canoa ou construção 

de uma casa, por exemplo, 
é preciso retirar a porção 

odo’sha dos materiais em-
pregados no fabrico do bem 

antes de seu uso.

poupados do sofri-
mento final, enquanto 

Iadanaawi,que fechou os 
ouvidos às palavras de 

Wanaadi e passou a agir sob 
a influência de Odo’sha, 

sofrerá com um fim terrível. 
Como recompensa por ter 

abandonado os Ye’kwana à 
sua própria sorte, ao deixar 

a terra, Wanaadi iniciará o 
novo ciclo legando a eles 

todo o poder sobre os 
outros povos. Quando Wa-
naadi voltar, reunirá todos 

os povos e perguntará, a 
um por um: quem sou eu? 

Todos, Iadanaawi, Sanumá, 
Waiwai, Macuxi, dirão “não 

sei”. Apenas os Ye’kwana 
responderão “ você é 

Wanaadi”, e este dirá “ 
vocês são meus filhos, meu 
povo, vocês não mentem.” 

Então, os Ye’kwana serão 
recompensados.
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um responsável pelo vento: Etodinhawaana, o mais forte de todos eles, que ficou do ou-

tro lado do mundo, nas regiões mais frias, onde há gelo (dada a força de seu sopro), At-

tadenhawana, responsável pela região centro-sudeste-sul do Brasil, e Iudaimakwa (que 

é o nome através do qual Wadhe é conhecido), responsável pela área onde hoje vivem 

os Ye’kwana. São esses três que mantêm o clima da Terra, são enviados de Wanaasedu. 

Os três trabalham em conjunto para que o vento e a chuva nunca cessem. Apesar de 

distantes uns dos outros, eles trabalham de maneira coordenada.

Após isso, as matas e plantas foram criadas. Wadu foi enviado para plantar matas 

e árvores, e, depois de encerrado o trabalho dele, Wanaasedu, Attawana e Awaayiu-

maadi avaliaram que a Terra agora estava boa e pronta para receber vida, abrigar as 

pessoas. Decidiram enviar então os animais e fizeram uma solicitação a Waimmene, 

o dono dos animais terrestres, para que os mandasse à Terra. Os animais vieram e 

sobreviveram nas novas condições.

Em seguida, enviaram U’tonoodoko Widishadi, o dono dos pássaros. Ele que-

ria saber se a mata poderia servir de alimento. Os pássaros chegaram e começaram 

a comer frutas, que mostraram-se um ótimo alimento. Foi então que Odo’sha, que 

pretendia dominar a Terra e estragar tudo que Wanaasedu criara, colocou veneno na 

mata. Os donos dos animais e pássaros conheciam as artimanhas de Odo´sha e avisa-

ram aos animais quais espécies podiam ser comidas e quais não podiam. Foi Wadhe 

Iudaimakwa, dono do ar, que impediu Odo’sha de envenenar todas as espécies, o que 

era sua real intenção.

Iudakashiiyu, dono dos peixes, veio em seguida experimentar a água. Ele trouxe 

muitos peixes para o Rio Negro e lá, viram que a água era uma boa morada. Odo´sha 

mais uma vez tentou envenenar os peixes, mas obteve apenas sucesso parcial. Por isso 

existem peixes que não são comestíveis: foi a artimanha de Odo´sha em envenená-los.

Noono (a Terra) ficou pronta para ser povoada por outras pessoas. Wanaasedu 

decidiu finalmente enviar Ye’kwana. O primeiro Ye’kwana, ao pisar a Terra, mudou 

seu nome para Yuduwana. Ele veio sozinho, então Awaiyuwamadi pensou: vamos 

criar uma mulher para fazer-lhe companhia. Assim, criaram Etakushinhawana, 

entregando-a a Yuduwana, dizendo-lhe: aqui está uma mulher, para você criar gen-

te. Yuduwana fez então um homem, a quem chamou Maseewi. Maseewi, por sua 

vez, criou um homem chamado Wanömä. Wanömä, por sua vez, criou uma mulher, 
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Kashimanawö. Ela era o vento que anda sozinha, lentamente – por isso até hoje os 

Ye’kwana chamam esse vento pelo seu nome.

Wanömä fez ainda um homem, Maiya, que criou outros dois homens: Etakunha-

wana e Majaanöma. Majaanöma criou Kumakane, uma mulher, e também  um ho-

mem, Adajaiyena. Juntos, Majaanöma e Adajaiyena foram os que criaram mais pesso-

as. Majaanöma criou Kuyujani e seu próprio neto Sedume. Depois, criou Waiyakwadu, 

uma mulher, que tornou-se a mãe de Wanaasedume e Kuyujani, cujo pai era  Etaku-

diyena. A partir daí foram surgindo mais e mais pessoas.

Awaiyuwamaadi ficou satisfeito com a quantidade de pessoas e pensou: é preciso 

fortalecer Noono. Assim, akufa, a planta de Wanaasedu, foi enviada à Terra. Foi de 

akufa que surgiram os primeiros föwai, os primeiros xamãs. E foram eles que criaram 

a separação entre dia e noite. O primeiro föwai foi Samukwana, o segundo, Dutuna.

Wanaasedu, Attawana e Awaiyuwamaadi voltaram a conversar. Wanaasedu disse: 

“ os Ye’kwana estão fadados a desaparecer.”Quando não houver mais nenhum Ye’kwana, 

Noono não será mais a mesma, perderá toda a sua força e será consumida por vulcões, en-

chentes e outros desastres. Noono vai acabar, e todos morrerão. Os brancos não sabem cuidar 

de Noono. Os xamãs ye’kwana  é que mantêm Noono.

Kajushäwa10 viu os Ye’kwana e sentiu-se só. Ele resolveu criar pessoas também e 

criou várias: Majaamä, Manumä, Manö, Wiyu, Noono Aköödö, Köiyaaki. 

Esses são os principais Odo’sha que estão até hoje no mundo. 

Kajushäwa também criou Fataasena, que é o principal wedökö äyajä – “dono” das 

doenças. A partir de então, vieram para Noono: Otomo, o dono da gripe; Makadincha, 

dono das verminoses – quando alguém sonha que está comendo carne é porque está com 

lombriga, tem que tomar sunamo (sumo de determinada árvore leitosa não identificada).

Odo´sha resolveu vir em pessoa para Noono. Ele veio junto com Seduiyanaadi.

Iadewana fumou tabaco e soprou a fumaça na palma da mão. Apareceu um ovo, 

pequeno, do tamanho de um ovo de galinha. Ele guardou o ovo no bolso, junto com o 

tabaco. O ovo permaneceu aí guardado por uma semana. Depois desse período, ouviu-

se um grito, um assovio. Iadewana pensou: ele quer nascer.

Iadewana pegou o ovo. Iadewanaadi veio escolher o nome dele, como fazem os Ye’kwana: 

Wanaasedume se for homem; Kumaashidi se for mulher. Iadewanaadi perguntou ao que 

nascia: “quem é você, Odo’sha?” Silêncio. “Quem é você, Äkäiyu (cobra, espécie identifi-

10 Odo’sha também 
é  conhecido como 

Kajushäwa ou Kaju, mas 
segundo Vicente, ele não 

gosta de ser chamado por 
esse nome, tendo adotado 

o nome de Iyejiyanadi ao 
chegar a Noono.
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cada como animal odo’sha)?” Silêncio. “Quem é você, Wiyu (a sucuri)?” Silêncio. “Quem 

é você, Wanaadi?” Silêncio. “Quem é você, Wanaasedume?” Então, ele respondeu, e este 

ficou sendo seu nome. Ele começou a assoviar, e o ovo chocou. Ele nasceu. Ele nasceu e 

saiu andando. Andou poucos passos e ouviu alguém dizendo “Ka!”. Olhou para trás e viu 

uma pessoa, mas seguiu adiante, para o lugar onde iria crescer. Era Kajushäwa (Odo’sha) 

quem havia gritado, ele nascera da casca do ovo que chocou Wanaasedume11.

Awaiyuwamaadi preocupou-se com o nascimento de Odo’sha junto a Wanaasedu-

me. Odo’sha chamava-se Iyejiyanaadi. Awaiyuwamaadi e Iadewana pensaram: vamos 

separar os dois. Iyejiyanaadi cresceu em Tudumashkanha, no quintal de Iudaimakwa. 

Wanaasedume cresceu em Kamasonha. Já crescido, ele ia caçar em Tudumashkanha. 

Havia lá uma árvore onde todos os pássaros iam comer fruta. Os dois iam caçar no 

mesmo lugar, até que um dia eles se encontraram. Primeiro chegou Wanaasedume, 

e depois chegou Iyejiyanadi, que assoviou para Wanaasedume. Ao ouvir o assovio, 

 Wanaasedume perguntou-se de onde vinha aquele assovio. Disse então: 

 – Quem é você?

Iyejiyanadi respondeu:

– Sou eu!

– Quem é você? Venha até aqui, para nos encontrarmos – disse Wanaasedume.

– Sim, eu vou – respondeu Iyejiyanadi.

Ao se encontrarem, Wanaasedume disse:

– Então é você? Quem é você?

– Quem sou eu? Diga meu nome!

Wanaasedume olhou, pensou... como irei chamá-lo? Ele ficou em silêncio. Então, 

Iyejiyanadi respondeu:

– Eu sou Iyejiyanadi Ka’sadena.

Wanaasedume pensou, ah, então é você? Depois de instantes de silêncio, ele per-

guntou:

– E eu? Quem sou eu?

Imediatamente, Iyejiyanadi respondeu:

– Eu te conheço, você é Wanaadi.

Assim, Odo’sha foi mais esperto e saiu na frente, deixando Wanaasedume em 

desvantagem. Até hoje Odo’sha está fortalecido e tem muito poder.

11 Em outras versões, 
Odo’sha nasce da placenta 
apodrecida de Wanaase-
dume. Os Ye’kwana teriam 
adotado, desde então, o 
costume de enterrar a pla-
centa dos recém-nascidos 
dentro do cupinzeiro, para 
que as térmitas possam 
comer a placenta e esta 
não apodreça, gerando 
outro ser corrompido.



172

andrade, k. v.; yuduwana, v. c. a origem de tudo - uma teoria ye’kwana sobre a criação do mundo

rev. ufmg, belo horizonte, v. 22, n. 1 e 2, p. 160-181, jan./dez. 2015

Iyejiyanadi disse então:

– Eu sou teu amigo, vou contigo.

– Então vamos, respondeu Sedume.

Os dois seguiram juntos, mas Wanaasedume deixou Iyejiyanadi próximo a sua 

casa, em Iyowadinha, no igarapé Wa’setä. Wanaasedume criou então uma serra entre 

sua casa e Iyowadinha, para que Odo’sha não viesse até lá. Iyejiyanadi enfureceu-se 

e criou Wiyu, dando-lhe o nome de Iyawaajmeku.Iyawaajmeku fez contato com o 

vento e com a água . Foi assim que surgiu a comunicação via rádio. Iyawaajmeku é o 

inventor do rádio, do gravador e da filmadora12.

Os dois enviavam mensagens a Wanaasedume, mas as mensagens não chegavam. 

Iyejiyanadi pensou: “ então criarei pessoas!” Ele fez surgir um homem, Padre, e sua 

mulher, Madre. Padre criou a língua ye’kwana, que era transmitida através do sangue. 

Assim, a fala chegava aos outros. Começou aí a comunicação, que permitiu aos brancos 

criarem diversas maneiras de comunicação à distância. A cultura e modo de vida dos bran-

cos (könasejetöi) permitiu-lhes avançar tecnologicamente. Tudo começou com Padre, que fez 

surgir a inteligência dos brancos, sem ter consultado Wanaasedume.

Wanaasedume vivia com o cunhado, Wannato. Todos os dias ele perguntava ao 

cunhado:

– Como você sonhou?

– Ah, sonhei que estava matando veado! – respondia Wannato.

– Então veado morrerá hoje!

Odo’sha respondia ao longe:

– Não! Morrerão teus parentes, teu filho!

– Ah, sonhei que construía uma casa! – retrucava Wannato um outro dia.

– Não, este sonho não é bom! Teus parentes morrerão! – profetizava Odo’sha.

Desse modo, Iyejiyianadi determinou os presságios ruins. Poderoso, ele determinou os 

acontecimentos, antes que Wanaasedume pudesse prevê-los, e fez com que a vida em Noono 

fosse marcada por infortúnios.

Majaamä criou os animais terrestres – répteis, mamíferos, todos os animais que 

andam sobre a Terra. O primeiro foi Fademö (o tamanduá). Depois veio sheu (quati), e 

então awaadudi (gato do mato).

Não podemos comer o tamanduá. Os animais que os ye’kwana não comem se chamam 

tönajmunekomo. Também não comemos awaadudi.

12 Esses equipamentos 
são considerados poten-

cialmente maléficos, pois 
são capazes de captar 
a imagem e a voz das 

pessoas, enfraquecendo-
as, fazendo-as perder 

conhecimento. Odo’sha 
teria incitado Iyawaajmeku 

a criá-los com a intenção 
de ouvir as palavras de 

Wanaasedume e causar-
lhe mal. Por essa razão, 

optei, como dito anterior-
mente, por não gravar as 
sessões de wätunnä, em 

respeito a Vicente Castro. 
Ele costuma dizer que, 

quando autoriza alguém a 
gravar sua imagem e suas 

palavras, pode neutrali-
zar o potencial maléfico 

de tais equipamentos 
protegendo-se deles. No 
entanto, preferi não soli-

citar sua autorização para 
gravar as sessões, algo 

que me parecia invasivo, 
incompatível com o tipo de 

relação de longa duração 
que estabelecemos.
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Os primeiros animais que chegaram à Terra foram fajaadi, maduuda, tanaamö eje-

eda könai. Depois vieram iodooko, soodo, kawadima. Passou-se muito tempo, até que 

Majaamä criou o boi, depois o cavalo. A princípio, o boi não era comestível, mas Wana-

asedume tornou-o bom para comer. Wanaasedume criou shiiwo (carneiro), um animal 

comestível, e criou também cameiyo (camelo) como seu animal de estimação. Majaamä 

decidiu então criar vários animais de estimação: cobras e wiyu. Wanaasedume criou co-

bras também, para que pudessem comer as cobras de Majaamä. Criou ainda kamatawa, 

onajä e kawa, que são pássaros que comem cobra em vez de comerem frutas. Às vezes 

eles comem outros pássaros também, tais como fä’nä (nhambu) e faawi (mutum).

O Rio Negro, Kashishiwade, foi o primeiro rio criado em Noono. Nas cabeceiras o rio 

também é salgado, mas é um outro tipo de sal, que chamamos wada’tadu. O sal foi co-

locado na água para torná-la boa. Wadhe foi quem transformou a água. Usou wada’tadu 

nas cabeceiras; no mar usou um outro sal. Wada’tadu é como uma pedra, bem branco.

Existem quatro tipos de sal: norte, sul, leste e oeste. Cada tipo de sal fica em uma direção. 

As correntes de água espalham cada tipo de sal em cada região. Antigamente, tínhamos 

acesso ao sal em pedras, até mais ou menos a década de 1980. Depois passou a ser como 

compramos hoje.

O sal fortalece o mar, a força do mar vem dele. As pedras de sal retiradas do mar po-

dem ser usadas como remédio para cura de dor no estômago (deve-se bebê-lo), dor no joelho 

(banha-se o joelho com sal), para cicatrizar cortes (o sal cicatriza em poucos dias). O sal 

wada’tadu também pode curar. Usa-se para tratar acidentes ofídicos – faz-se um pequeno 

corte do lado do corpo oposto à picada e coloca-se uma pedra deste sal no local do corte.

Wiyu é a dona do sal, é preciso pedir a ela permissão para retirar qualquer tipo de sal, 

ou este causará doenças. Föiyudu também parece com sal e também é usado como remédio. 

Ele está no rio Kuno. É uma pedra escura que não pode ser tocada, pois quem tocar nele 

ficará estéril. É preciso deixar miçanga no lugar onde esse sal é retirado, um presente para o 

dono dele. Esse sal é usado para curar cistos e tumores; esquenta-se a pedra no fogo e faz-se 

massagem local de oito em oito horas. Há pedras de vários tamanhos, os quatro maiores são 

para massagem e os menores para fazer chá e tomar, para quem não quer mais ter filhos13.

Föiyudu é uma pessoa e apenas ao meio-dia ele caminha de um lado para o outro. É 

preciso ir buscá-lo às dez horas da manhã e é preciso agir de maneira rápida, usando um pe-

daço de madeira – não se pode tocá-lo com as mãos. Ao chegar ao local, é preciso dizer: quero 

13 Nesse momento, Vi-
cente se levantou e foi até 
um canto da casa. Abriu 
uma maleta e trouxe uma 
pequena caixa até a mesa 
onde estávamos sentados. 
Cuidadosamente retirou 
dela pedras escuras, que 
manipulava cuidadosa-
mente com pequenos 
suportes de arame. São 
pedras de Föiyudu, que 
ele nos mostra. Fez uma 
pequena pausa para 
esquentar uma das pedras 
e passar atrás da orelha de 
Bernaldo, onde havia um 
pequeno cisto.
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föiyudu para curar tumor, mialgia, dor no estômago. Eu preciso que você me ajude. É preciso 

proceder dessa maneira; do contrário, não se consegue sequer enxergar föiyudu, já que ele fica 

misturado a outras pedras e não se mostra. Quando se conversa com Wiyu, seu dono, ele apa-

rece rápido. Esse é um outro tipo de Wiyu, não é Odo’sha. Este Wiyu não mata pessoas e nem 

aparece na forma de homens e mulheres que você conhece, como o outro Wiyu que é Odo’sha. 

Ele mora dentro da montanha e é o dono dos remédios. Eu posso vê-lo nos meus sonhos. 

– Como ele é, que aparência tem, Vicente?

Ele é uma pessoa, mas não usa roupas. Ele é muito grande, muito alto, cerca de cinco 

metros. Eu fico pequenininho perto dele, posso passar por entre suas pernas.

O Wiyu que é odo’sha aparece em sonho para o homem da forma de mulher (e para a 

mulher, na forma de homem). Ele faz sexo com quem sonhou. Caso ele queira te levar, vai 

aparecer para você em pessoa, não só em sonho. Uma vez que você vê Wiyu não há mais 

volta – você vai embora.

Quando alguém sonha com esse Wiyu, não pode tomar banho no rio, é preciso carregar 

água para tomar banho, como fazem as mulheres quando estão menstruadas14. Elas também 

correm risco de serem adoecidas por Wiyu. Quando alguém sonha com Wiyu, acordará doente.

Wanaasedu criou o mundo dos brancos e seus ädeja (cultivares): manga, cacau, 

café. A primeira plantação dos brancos foi na cidade, Tawapo, no Rio Entawaadi. A 

segunda foi em Ankutudänha (Ciudad Bolívar). A terceira plantação foi em Kadakänha 

(Caracas). Em cada um desses lugares, ele criou gente, o branco de cada lugar. Depois 

ele seguiu para o outro lado, fez plantação nos Estados Unidos. Depois, na Europa. Por 

fim, em Wedenha (na região onde vivem os Árabes). Ele saiu da América do Sul e an-

dou por todo o mundo plantando. Depois de rodar tudo, voltou ao lugar de onde havia 

partido para criar a cidade de São Paulo, depois o Rio de Janeiro. Os demais lugares 

foram criados pelos brancos.

Enquanto Wanaasedume andava, Iyejiyanadi seguia em seu encalço. Quando ele 

chegou a Tawapo, encontrou uma pessoa que Wanaasedume havia criado utilizando-

se de sua saliva. Iyejiyanadi perguntou; “há quanto tempo Wanaasedume passou por 

aqui?” A pessoa respondeu: “Sou eu, pode falar!” Iyejiyanaadi respondeu: “Não, não 

é você não, você é outro!” Então a pessoa disse: “ah, olhe a plantação que ele deixou, 

está quase dando fruto.” “E para onde ele foi?”, perguntou Iyejiyanadi. “Foi por aque-

le caminho”, – e apontou o caminho oposto ao que Wanaasedume havia tomado. 

14 Mulheres menstruadas 
não podem tomar banho 

por imersão, elas carregam 
água em baldes e tomam 

banho na beira da água. 
Diz-se que o sangue 

menstrual atrai Wiyu, dona 
dos rios, igarapés e lagos, 
que  irá atrás da mulher e 

a fará adoecer. “Por isso as 
mulheres brancas só vivem 

doentes! Elas não respei-
tam esse costume!”, disse-
me Bernaldo. Eu retruquei, 

ingenuamente: “mas 
tomamos banho no chuvei-
ro!” Ao que ele sagazmente 

replicou: “e para onde vai 
a água que desce pelo ralo 

do banheiro? Para onde vai 
a água dos esgotos? Para o 

rio, para os lagos!!”.
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Iyejiyanadi seguiu e chegou a Ciudad Bolívar. Lá, encontrou outro vigia deixado por 

Wanaasedume. “Há quanto tempo Wanaasedume passou por aqui? Eu sou Wanaase-

dume, pode falar!”. “Não, você não é ele, você é outro!”, respondeu Iyejiyanadi. “Ah, 

olhe a plantação que ele deixou aqui, os frutos estão quase maduros!”. Iyejiyanadi 

seguiu adiante. Chegado a Caracas, mais uma vez encontrou um vigia deixado por 

Wanaasedume. O diálogo entre eles se repetiu: “Há quanto tempo Wanaasedume 

passou por aqui?”, perguntou Iyejiyanadi. “Sou eu mesmo”, respondia o vigia. “Não, 

você não é Wanaasedume!”. “Faz muito tempo que ele passou por aqui, olhe a plan-

tação que ele deixou, já estamos comendo os frutos!”. “Por onde ele foi?”, perguntou 

Iyejiyanadi. “Por aí” – apontava um caminho diferente do tomado por Wanaasedume 

– “pode seguir em frente!”.

Iyejiyanadi chegou aos Estados Unidos. Encontrou outro vigia e tornou a pergun-

tar: “Wanaasedume passou por aqui?”. “Eu sou Wanaasedume, pode falar”, respondeu 

o vigia. “Você não é Wanaasedume, você é outra pessoa!”, respondeu Iyejiyanadi. Mais 

uma vez ele seguiu adiante no caminho apontado pelo vigia. Ao chegar à Europa, en-

controu as pessoas comendo os frutos da plantação de Wanaasedume. “Wanaasedume 

passou por aqui?”. “Eu sou Wanaasedume, pode falar”, respondeu o vigia. “Você não é 

Wanaasedume, você é outra pessoa! Há quanto tempo ele passou por aqui?” “Olhe esta 

plantação, nós já estamos comendo os frutos que ele plantou!”. Iyejiyanadi seguiu para 

Wedenha. De lá, Wanaasedume transformou-se em criança. Ele criou a mãe dele, que 

se chamava Etakueni. Ele entrou no útero da mãe e nasceu como criança.

Quando ele chegou aos Estados Unidos, ele criou os brancos com cocô de um tipo 

de Wiyu chamado De’kekeni. Na Europa ele fez a mesma coisa. Em Wedenha, criou 

pessoas com o  cocô do wiyu De’kedu. Também criou os franceses e deixou-os na França. 

Por isso este povo é branco, como o cocô de Wiyu.

Ao voltar para São Paulo, criou pessoas com o  cocô de Fadiwekoimma, também no 

Rio de Janeiro. Na Itália, foi com o  cocô do wiyu Ejadiyenedo. Na África ele encontrou 

tajujanä, um carvão, e criou pessoas com esse carvão. 

Nos Estados Unidos, Wanaasedume criou o papel, depois inventou o avião, carro, 

combustível... O papel ele entregou a Majeewa (uma grande borboleta), que nele  foi 

escrevendo e dobrou-o. Majeewa fez isso nove vezes – foram nove pedaços de papel 

escrito e dobrado. Ao chegar lá, Iyejiyanaadi começou a ler o que Majeewa havia 
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 escrito. No entanto, ele somente desfez quatro das nove dobraduras. Na quinta do-

bra, ele leu somente a metade e, a partir dela, não conseguiu ler mais. Havia uma 

casa com nove quartos, e, em cada quarto, Majeewa deixou um pedaço dobrado. 

Iyejiyanaadi leu o que estava em quatro quartos. No quinto quarto, ele leu apenas a 

metade e depois não conseguiu ler mais. Assim estava escrito: “você precisa ler este 

livro. É preciso chegar com a consciência limpa e bom pensamento, do contrário 

você não chegará a Wanaasedu e Attawana. Você não pode levar os seus problemas; 

se você levar seus problemas, não conseguirá chegar até eles.”

Waniyjadö Akudajai era o lápis. Ele é o dono da tontura/loucura. Essa é a doença que 

havia no lápis e  é por isso que lápis e caderno enlouquecem, fazem as pessoas adoecer.

Odo’sha também fez uma mulher para ser sua mãe e chamou-lhe Maria. Ele imi-

tou Wanaasedume. Havia aí um galo. Ele nasceu aproximadamente às 04:00h. O galo 

então cantou: Jesus Cristo nasceu! Chamaram-no Jesus Cristo.

Ao chegar aos Estados Unidos, ele perguntou ao vigia deixado por Wanaasedume 

como ele havia partido de lá. O vigia explicou que ele havia partido de avião. Odo’sha 

criou o avião também, mas ele deu uma volta e retornou ao mesmo lugar – ele não 

conseguiu alcançar Wanaasedume. Ele ficou aqui mesmo em Noono, onde está ainda 

hoje – este é o reino de Odo’sha. Wanaasedume partiu para o céu. Até hoje, os dois não 

se encontraram mais. Odo’sha está por aí, procurando por ele...

***

Mawakena era o dono do ouro. A saúva era o chokatto dele, a sua sombra. Tornou-se 

o seu duplo e roubou-lhe o ouro. A saúva caminha por todos os lados, não há limites para 

ela, atravessa montanhas, vai em frente. Ela levou o ouro para outros lugares. Os brancos 

são como a saúva, abrem estradas, são gananciosos no seu desejo por dinheiro. No nariz da 

saúva há um brilho, é o ouro que ela roubou. Eu ouvi sobre um branco que cavou um túnel, 

um ladrão que cavou um túnel para roubar milhões de um banco. Ele cavou o túnel e entrou 

no cofre do banco, roubou muito dinheiro. Ele é como a saúva.

Os nossos antepassados, os sábios, diziam: os fazendeiros não podem chegar aqui, nas 

nascentes, nas cabeceiras. O rio secará, eles vão desmatar. Além dos fazendeiros, garimpeiros, 

fábricas, os brancos vão trazer máquinas ainda maiores e com maior poder de destruição, 

avançando sobre a terra indígena e seus recursos (ouro, petróleo, todas as riquezas naturais).
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Wätunnä explica que essas máquinas mais potentes irão acabar com o modo de vida 

ye’kwana. Os brancos vão desejar que se façam plantações de arroz, café, cacau, para 

vocês viverem. Os Ye’kwana farão desse modo. Isso será apenas para enganá-los, para 

depois consumir o que eles plantaram. Eles viverão como os brancos, comendo as coisas 

dos brancos. Isso é o que a teoria ye’kwana ensina, wätunnä ensina. Na Venezuela, isso já 

começou, o pessoal lá está fazendo plantação dos brancos, tem fazendas, eles não veem o 

futuro dos próprios filhos, já estão como brancos. Os brancos vão inventar uma máquina 

para roubar shejedö, roubar a sabedoria ye’kwana, o conhecimento, o poder dos ye’kwana. 

Já aconteceu na Venezuela com föwai, vai acontecer comigo também15. O outro perde co-

nhecimento e já não é mais a mesma pessoa. Os grandes  sábios revelaram tudo – quando 

os brancos chegassem, o que iria acontecer. Não se pode impedir a escola. Não se pode 

impedir a entrada dos brancos em nosso território. Não há como impedir.

Muito do conhecimento ye’kwana tem-se perdido16. Antes, havia os especialistas. 

Uma mulher quando tinha filhos, por exemplo, levava a criança para que o föwai 

pudesse ver quais os talentos e habilidades aquela criança possuía, o que ela iria se tor-

nar, assim como as mulheres brancas levam seus filhos ao médico.  Agora as mulheres 

ye’kwana também vão ao hospital, ao médico. Isso enfraquece, mata o conhecimen-

to ye’kwana. Por isso, nós mais velhos estamos tristes. As histórias ensinavam tudo. 

Wätunnä é como a  universidade.

Antes, não havia nada nesta terra onde estamos. Não havia água, terra, nada. Wa-

naasedume criou um so’to. Este so’to tinha mau pensamento, não ouvia Wanaasedume. 

Ele trouxe este primeiro so’to de volta, não queria matá-lo... o seu filho nasce com defici-

ência, se comporta mal... você não vai matar seu filho, não é mesmo? Wanaasedume não 

queria matar pessoas, ele manteve so’to vivo. Há vários céus, um deles é Kajunhadewa, e 

para lá Wanaasedu mandou so’to. So’to não havia pisado a terra. Wanaasedu fez outro 

so’to, que ouvia suas palavras. O segundo so’to veio aqui e percebeu que a terra não era 

adequada para viver: não havia água, ar. Ele veio no akai17 e ficou pendurado, ele res-

pirava através de um algodão. Ele tentou pisar, mas viu que não dava. Ele afundava. O 

so’to foi novamente ao encontro de Wanaasedu, que disse-lhe: você terá pessoas sob sua 

responsabilidade, você deverá cuidar delas. O sol levou so’to de volta. Wanaasedu criou 

outras pessoas que pudessem vir para cá ajudar a criar a terra. O primeiro so’to enfeiti-

çava tudo o que vinha para cá. O fajadi (tatu-bola) trabalhou muito para consertar essa 

15 Vicente se refere aqui à 
filmadora e ao gravador – 
máquinas de roubar conhe-
cimento.

16 A partir daqui, o longo 
comentário que se segue foi 
proferido por Vicente Castro 
no já mencionado encontro na 
Serra do Cipó. Lá, ele abriu sua 
fala com uma canção sobre 
a chegada dos colonizadores 
espanhóis à América. A seguir, 
narrou uma versão resumida 
da wätunnä que acabamos 
de ler aqui, falando especial-
mente da invenção do papel 
e da escrita. O comentário 
de Vicente reproduz alguns 
trechos da narrativa, de 
modo a enfatizá-los, através 
da repetição. Resolvi, pois, 
manter as repetições no texto, 
de modo a deixar explícito, por 
um lado, o quanto a repetição 
é um artifício característico da 
oralidade e,por  outro, quais 
trechos da narrativa Vicente 
escolhe repetir, enfatizando 
sua importância. A fala de 
Vicente foi traduzida para o 
português, na ocasião, por 
Maurício Ye’kwana.

17 Espécie de balanço onde 
as crianças recém-nascidas 
permanecem sentadas, to-
cando os pés no chão. O akai 
fica pendurado em uma das 
vigas da casa, assim a criança 
pode apoiar os pés no chão e 
ensaiar os primeiros passos. 
Os bebês não devem sentar-
se no chão, considerado 
perigoso, uma vez que noono 
está repleta de Odo’sha. É 
raríssimo ver mesmo um 
adulto ye’kwana sentar-se ao 
chão: na ausência de banco, as 
pessoas improvisam assentos 
com folhas, galhos, tocos e até 
mesmo com seus chinelos.



178

andrade, k. v.; yuduwana, v. c. a origem de tudo - uma teoria ye’kwana sobre a criação do mundo

rev. ufmg, belo horizonte, v. 22, n. 1 e 2, p. 160-181, jan./dez. 2015

terra, deixá-la boa. Vieram os animais, vieram as árvores, água, tudo. O feitiço do primeiro 

so’to veio junto. O tatu trabalhava bastante para consertar isso, por isso eles cavam a terra.

Algumas pessoas atravessaram o mar, foram enviadas para a Europa, por isso lá tam-

bém existe terra. A terra foi dividida entre os vários povos, a Amazônia foi dada aos indíge-

nas, a terra dos brancos foi mais para cá. Eu fico pensando, quando vou para Boa Vista, os 

não indígenas falam que é preciso comprar a terra. Por que eles falam isso? Aqui, esta terra é 

nossa! A terra dele é pra lá, esses brancos que estão aí são invasores.Hoje em dia é tudo proibi-

do, eles me impedem de fazer a minha rota de viagem. Eu não posso ultrapassar a fronteira18. 

Antigamente não tinha fronteira. Agora nós temos medo, temos medo de morrer. Ele pode me 

matar a qualquer momento. Para que  vender a terra? Não é para vender.

O dono do vento veio para terra. Eram três irmãos; um foi pra lá, onde eu vivo, o outro 

está soprando para cá, por isso estamos aqui sentindo frio e outro, mais velho, foi para a 

Europa. Ele era o mais forte, por isso lá há o gelo de montanhas. Aqui (em Belo Horizonte) 

é pouco, às vezes tem nevoeiro. Onde eu moro não há tanto frio, porque os föwai antigos 

impediram o frio demasiado na região. 

Os peixes, as aves, tudo foi criado. Então, veio a segunda pessoa veio experimentar como 

estava a terra. Viu que estava tudo bom, havia alimento, iadaaki, pimenta, mandioca, 

tudo... Não foi fácil, tinha problemas também, tinha que cuidar, quando você não cuida 

da sua roça, os alimentos não nascem sozinhos! As crianças, é preciso cuidar também. É a 

mesma coisa com as plantas que você plantou para comer. Naquela época era muito difícil. 

Por isso eu digo, é preciso cuidar das roças, para que tenhamos alimentos. A mandioca não 

é uma coisa simples, existem diferentes tipos. Quando ela não está pronta, ou se você comer 

a raiz, você vai morrer. Eu estou chegando ao ponto de como surgiu, como devemos cuidar.

Sedume veio, o neto de Wanaasedu. Aquele primeiro so’to queria matar Sedume. Morria 

apenas o seu reflexo, a sua imagem, mas ele continuava andando, era como se jogasse uma 

camisa, ele não morria, ele continuava andando. Foi aí que surgiu a escrita. Sedume escreveu, 

para aquele outro não perseguir mais, ele enrolou o papel e estava lá escrito.  Ele disse:“se você 

deixar esse papel aqui, você vai comigo; se você não deixar, você não vai.” Foi assim que come-

çou a escrita, uma outra forma de adquirir conhecimento, que não é mais da cabeça, já deu a 

vista para enganar a pessoa, surgiu a palavra escrita. Assim que surgiu o papel, nós que esta-

mos morando aqui, chamado Brasil, a gente não conseguiu atravessar o mar, porque Sedume 

foi e depois marcou reunião (como estamos aqui agora). Ele voltou para ter uma conversa com 

18  Vicente refere-se aqui 
à fronteira internacional 

Brasil-Venezuela, que corta 
o território tradicional 

ye’kwana.
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as pessoas que tinham ficado, ele tinha deixado aqui, só que nós tentamos, mas não consegui-

mos ir até lá do outro lado do mundo. Outros não-indígenas foram, carregando esse camelo, ele 

não fica com sede porque ele carrega água nas costas que ele tem, as duas montanhas nas costas 

dele, ele não sente nada, ele vai embora, e aconteceu esse momento de reunião lá com as pessoas, 

então os não-indígenas adquiriram o papel, mas nós não, nós só éramos na cabeça mesmo. Ou-

tras pessoas que ficavam nas suas localidades, um perguntava ao outro:“você viu?”.  A pessoa lá 

dizia: “ sim, eu vi, tá tudo aqui, eu anotei”, como nós aqui. Agora, vocês estão anotando, vocês 

estão imitando essa pessoa, para vocês não esquecerem, daí que saiu a palavra, dessa forma você 

vai enganar as pessoas, você vai produzir um monte de coisas, produzir os livros, essas coisas, 

através disso você vai enganar as pessoas, e está dando certo! Na minha visão, está dando certo. 

Vocês estão me vendo aqui. Eu estou anotando alguma coisa aqui? Nada. Então depois que 

veio a invasão pra cá, veio esse papel de enganar as pessoas, nós acreditamos que a primeira 

chegada de não indígena era estranho, a gente via barbudo, cheio de pelos, junto com esse papel. 

Isso de papel, para nós é para enganar as pessoas, assim contavam os mais velhos. Isso que meu 

parente estava falando aqui, querendo anotar alguma coisa, mas ele não deixa anotar, porque 

você estava pegando conhecimento, você está colando o que ele está falando naquele papel, isso 

não tem volta mais para ele, você está pegando a fala daquela pessoa19.

Nós aqui, o que estamos tentando construir? Tem vários povos aqui, várias etnias, 

cada uma com seu conhecimento. Os que mais conhecem da cultura, vamos tentar fazer 

isso juntos. Nós estamos com medo de quê? Medo de que o governo não entenda nossos 

costumes, não queira fazer isso ou aquilo. “Não, vocês tem que aprender do jeito que está 

aqui no papel” – desse jeito que o governo fala. Por isso em todas as escolas indígenas 

aplicaram esse livro, isso é a coisa da mentira, como eu falei, e foi isso que a gente aplicou 

dentro das nossas comunidades. Então vamos tentar inverter um pouco isso, o que vai 

resultar da nossa conversa? Vamos fazer com eles também! Vamos ter que fazer um livro? 

Mandar lá no setor do governo para que ele entenda o que nós queremos? O governo não 

quer isso! Se fizermos isso eles vão dizer, ah, vocês tem que fazer dessa forma, desse jeito. 

Nós queremos as nossas escolas. Então vamos para a frente, meus amigos, vocês professores 

que estão tendo este conhecimento, diferenciar um pouco a cultura de sociedades indígenas 

e não-indígenas, pensar um pouco e refletir sobre o que nós temos que fazer, porque eu 

aprendi de outra forma. O meu pai, a minha mãe morreram quando eu era criança, eu 

vivi jogado, quem me adotou foi um tio, que me passou o conhecimento que eu tenho agora. 

19 O potencial nocivo do 
papel é menor se compara-
do à câmera e ao gravador. 
No papel, o conhecimento 
está ‘morto’, enquanto a 
captura da imagem e da 
fala retiram elementos 
vitais da pessoa. Não se 
pode aprender a cantar 
apenas lendo a letra das 
canções ädemi ou a’chudi 
de um caderno, destacam 
os sábios.
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Eu vi as pessoas fazendo xamanismo, os cantos, assim eu aprendi. Os nossos jovens não 

querem mais aprender o conhecimento que nós temos, de que forma nós vamos fazer isso 

então? Qual é a forma de ter esse caminho de mantermos a nossa cultura? Como nós va-

mos buscar isso? Porque a maioria dos nossos jovens foram enganados, por causa do papel. 

Eles estão nesse caminho. E agora, o que nós vamos fazer? O que eu aprendi é a tratar as 

pessoas, curar as pessoas, usar os remédios tradicionais, isso eu aprendi. Outra cultura, eu 

não quero aprender, eu não quero ver isso. Eu não quero ver as pessoas dizendo para mim 

“ah, você vai ser outra pessoa agora!” Eu não quero isso. Eu sei que esse papel vai trazer 

muitas coisas ruins, vai atrapalhar meu pensamento e vai atrapalhar o que eu tenho de 

conhecimento, por isso eu quero viver do jeito que me ensinaram. Vamos encontrar uma 

solução para nossos jovens, porque não é só na minha aldeia que está acontecendo isso, é 

geral, foi o que eu ouvi aqui. Isso é a aprendizagem que vocês chamam tradicional, não 

é anotando num papel. Anotando no papel eu não vou ter conhecimento. Eu não vou ter 

nada. Aprendendo da forma que o pajé está mandando, fazendo dietas, sem comer nada, 

só tomar água do cipó, você tem que aguentar. Essa é a educação tradicional indígena, 

assim que você educa. O professor que se forma aprende química, matemática; o xamã é a 

mesma coisa, ele conhece tudo. Ele  é um professor, ele vai te ensinar isso, vai te aconselhar 

a não fazer aquilo, porque dentro da nossa cultura existem várias regras a ser seguidas. 

Foi assim que eu fui ensinado, eu não quis casar tão cedo porque eu quis adquirir o conhe-

cimento; eu sabia que não haveria outras pessoas para chegar nesse nível em que eu estou 

agora, então vamos tentar construir o que é de nosso interesse, o que nós vamos fazer aqui! 

Chänöngena! Mädajena, na’dejemä. [Está bem! Era isso o que eu tinha a dizer a vocês!].
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resumo Este artigo apresenta, de forma sucinta, o conceito de geodiversidade. O termo surgiu a partir de um movimento de 
conscientização da importância de se proteger os elementos não bióticos da natureza e diz respeito à variedade de estruturas 
e materiais que constituem o substrato físico natural, o qual suporta a biodiversidade. À medida que estudos sobre o tema 
foram avançando, surgiram conceitos associados, que explicitam essa nova postura de parte da comunidade geocientífica, 
entre eles: geossítio, geopatrimônio, geoconservação, geoturismo e geoparque. Embora elementos da geodiversidade guardem 
parte da memória da evolução do planeta e, portanto, devam ser conservados para usufruto das gerações futuras, as pesquisas ainda 
são incipientes quando comparadas às de biodiversidade ou de outras categorias de patrimônio.

palavras-chave Geodiversidade. geoconservação. geopatrimônio.

abstract The essay deals with the concept of geodiversity. The term arose from an awareness of the importance of movement 
to protect non- biotic elements of nature, in the 1990s , and concerns the variety of structures and materials that make up 
the natural physical substrate , which supports biodiversity. As studies on the subject were advancing, there were associated 
concepts that explain this new posture of the geoscientific community, including: geosite, geopatrimônio, geoconservation, 
geotourism and Geopark. Although geodiversity elements keep some memory of the evolution of the planet and therefore 
must be preserved for the benefit of future generations, research is still incipient when compared to biodiversity or those 
linked to other types of heritage.

keywords Geodiversity. geoconservation. geoheritage.
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O que é?

A diversidade natural pode ser entendida sob duas vertentes que se relacionam: 

a biodiversidade e a geodiversidade. Da mesma forma que a biodiversidade 

corresponde à diversidade da natureza viva, a geodiversidade corresponde à variedade 

de estruturas e materiais que constituem o substrato físico natural, o qual suporta a 

biodiversidade. Para a Associação Europeia para a Conservação do Patrimônio Geológi-

co (PROGEO) e para a Sociedade Real da Conservação da Natureza do Reino Unido, a 

geodiversidade consiste na variedade de ambientes geológicos, fenômenos e processos 

ativos geradores de paisagem (relevo), rochas, minerais, fósseis, solos e outros depósi-

tos superficiais que constituem a base para a vida na Terra (Ruchkys, 2007).

Apesar de ser de uso recente, o termo biodiversidade é hoje um dos mais conheci-

dos e difundidos no mundo. Foi idealizado, em 1985, pelo botânico americano Walter 

G. Rosen quando organizava o fórum nacional dos Estados Unidos sobre diversidade 

biológica. O evento foi realizado no ano seguinte com o nome de Fórum Nacional 

sobre BioDiversidade (Wilson, 1997). A introdução desse neologismo na literatura 

científica se deu em 1988, com a publicação do livro organizado pelo ecólogo Edward 

O. Wilson, que reúne justamente artigos de especialistas que participaram do Fórum 

(Franco, 2013).

O conceito de geodiversidade é da década seguinte. Segundo Brilha (2005), esse 

termo foi utilizado pela primeira vez na Conferência de Malvern sobre Conservação 

Geológica e Paisagística realizada, em 1993, no Reino Unido. Sua origem está relacio-

nada a um movimento de conscientização da importância de se proteger os elementos 

não bióticos da natureza. O conhecimento dos elementos abióticos da natureza era, 

até então, aplicado fundamentalmente à pesquisa e prospecção dos recursos minerais 

e energéticos, por serem esses estratégicos aos interesses das nações, visto que consti-

tuem insumos essenciais a praticamente todos os ramos do setor industrial. Entretan-

to, principalmente a partir da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 
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e Desenvolvimento, II Cimeira da Terra, conhecida por RIO-92, ganhou força outra 

aplicação do conhecimento da geodiversidade relacionado às questões ambientais que 

necessitam de um melhor entendimento dos vários aspectos naturais do planeta, quí-um melhor entendimento dos vários aspectos naturais do planeta, quí-

micos, físicos, biológicos e geológicos e suas interações (Machado & Ruchkys, 2010). 

A geodiversidade é uma chave essencial para a compreensão do passado da Terra, 

dos processos atualmente em operação e da sua provável evolução. Nesse sentido, a 

atribuição de valores para elementos da geodiversidade, sob outras óticas que não a 

econômica, justificam a necessidade de conservação. Gray (2004) propôs sete cate-Gray (2004) propôs sete cate-

gorias principais de valores: intrínsecos ou de existência, culturais (influência sobre 

folclore, arquitetura, história e religião), estéticos (oportunidade de lazer, contempla-

ção, inspiração para a arte), econômicos (recursos minerais e energéticos), funcionais 

(sobretudo como substrato para os ecossistemas), científicos e educacionais.

Assim, alguns elementos da geodiversidade podem ter um elevado interesse cien-

tífico, educativo, cultural e turístico, e, em razão disso, outros conceitos são a eles 

associados, como geopatrimônio, geossítio, geoconservação, geoturismo e geoparque.

Conceitos associados
A palavra patrimônio, em inglês heritage, em espanhol herencia, está associada à 

ideia de herança, aquilo que é transmitido de geração para geração. Nas últimas dé-

cadas, a caracterização ou tipificação dos bens considerados patrimônio explicita a in-

corporação de novos significados ao termo. Segundo Choay (2001), esta requalificação 

por associação de adjetivos à palavra patrimônio como, por exemplo, genético, natural, 

cultural, histórico fizeram dela um conceito nômade. 

A Convenção para Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, adotada 

pela UNESCO em Conferência Geral realizada, em Paris, em novembro de 1972, cons-

titui um dos instrumentos mais importantes tanto para conceituação do patrimônio de 

valor universal quanto para sua proteção e conservação. Essa Convenção da UNESCO 

trata, em seu Artigo 2o do patrimônio natural onde estão incluídos elementos da geo-

diversidade, citando, especificamente, as formações geológicas.

Nos últimos anos, aconteceram avanços nas reflexões sobre a importância da con-

servação de um conjunto de elementos abióticos da natureza e surgiu, especificamen-
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te, o conceito de geopatrimônio ou patrimônio geológico. Segundo Mansur (2010), 

o conceito de geopatrimônio adveio de uma nova abordagem do patrimônio natural 

baseada na evidência da relevância de seus aspectos geológicos. Rivas et al. (2001) 

definem patrimônio geológico como os recursos naturais não renováveis de valor 

científico, cultural, educativo e/ou de interesse paisagístico e recreativo, quer sejam 

formações rochosas, estruturas, geoformas, acumulações sedimentares ocorrências 

minerais, paleontológicas ou outras que permitam reconhecer, estudar e interpretar a 

evolução da história geológica da Terra e os processos que a têm modelado. 

O geopatrimônio é composto de locais específicos, geossítios, onde ocorrem um 

ou mais elementos da geodiversidade com valor singular do ponto de vista científico, 

pedagógico, cultural, turístico entre outros. Um geossítio é, então, um local, geografi-

camente definido, que constitui um recurso documental de caráter científico e conte-

údo importante para o conhecimento e estudo da evolução dos processos geológicos e, 

por conseguinte, um registro da evolução do planeta.

Muitas paisagens naturais espetaculares e mundialmente famosas são exemplos 

bem representativos da geodiversidade de nosso planeta e verdadeiros geopatrimô-

nios: o Grande Cânion e os vulcões do Havaí nos EUA, a Calçada dos Gigantes na 

Irlanda do Norte, as formações geológicas resultantes de fenômenos vulcânicos e de 

erosão que constituem a estonteante paisagem da Capadócia, as cavernas de Škocjan  

na Eslovênia, os glaciares da Argentina e, especificamente no Brasil, um de nossos 

mais famosos cartões postais, o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro.

Um geopatrimônio é apenas uma pequena parcela da geodiversidade que apresen-

ta características especiais e que, por conseguinte, deve ser conservada. Um marco na 

mobilização para divulgação e proteção desse patrimônio é a “Declaração Internacional 

dos Direitos à Memória da Terra” editada ao final do Primeiro Simpósio Internacional 

sobre a Proteção do Patrimônio Geológico, realizado em 1991, em Digne Les Bains, 

França. O texto poético ampliou o alcance desse tema em nível mundial, sensibilizan-

do e promovendo discussões no âmbito da comunidade geológica. 

A proteção desse tipo específico de patrimônio é comumente denominada de 

 geoconservação e se fundamenta no valor e interesse a ele atribuído A identificação de 

geossítios prioritários para conservação deve considerar ainda alguns aspectos como 

a escala de trabalho, o tamanho da área, as características geológicas regionais, entre 
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outros. Sharples (2002) argumenta que a geoconservação não é necessária apenas por 

ser fundamental à manutenção da biodiversidade, mas por ter a geodiversidade um 

valor intrínseco independente de estar associada ou não a alguma forma de vida. 

Brilha (2005), afirma que “de modo geral, pode-se dizer que a necessidade de con-

servar um determinado geossítio é igual à soma do seu valor mais as ameaças que ele 

enfrenta”. São várias as ameaças que pesam sobre a geodiversidade, entre as quais 

podemos citar como exemplo: a mineração, quando realizada de forma desordenada; 

a construção de grandes obras de engenharia e a coleta e o comércio de amostras de 

minerais ou de fósseis raros.  Além disso, há um desconhecimento, tanto por parte de 

legisladores como de gestores, de que os elementos da geodiversidade podem ter um 

valor patrimonial e que, portanto, merecem ser conservados. 

Fig. 1 – Calçada dos Gigantes, Irlanda do Norte - Conjunto de cerca de 40 000 colunas prismáticas de basalto 
resultantes de uma erupção vulcânica ocorrida há cerca de 60 milhões de anos. 
Fonte: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9103972)
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Ações de geoconservação incluem, geralmente, o uso educativo e turístico dos 

geossítios, seja de forma pontual, ou do ponto de vista do planejamento territorial e 

da integração de geossítios com formatação de roteiros temáticos. A ideia desse novo 

segmento de turismo, que ficou conhecido como geoturismo, é agregar à visitação de 

áreas naturais conhecimento científico, de forma compreensível e agradável, a fim de 

possibilitar a valorização e a conservação dos sítios do geopatrimônio. 

O inglês Thomas A. Hose introduziu o conceito de geoturismo na literatura cientí-

fica como a “provisão de serviços e facilidades interpretativas a fim de possibilitar aos 

turistas a compreensão e aquisição de conhecimentos de um sítio geológico e geomor-

fológico ao invés da simples apreciação estética” (Hose, 1995).  Em 2000, o autor fez 

uma revisão na sua conceituação inicial e propôs que o termo geoturismo fosse usado 

para a “disponibilização de serviços e meios interpretativos que promovem o valor e os 

benefícios sociais de lugares com atrativos geológicos e geomorfológicos, assegurando 

sua conservação, para o uso de estudantes, turistas e outras pessoas com interesses 

recreativos e de ócio” (HOSE, 2000). A nova proposta, além de manter o foco nos 

elementos da geodiversidade, apresenta o geoturismo como uma estratégia de desen-

volvimento local e de geoconservação. Essas premissas introduzidas estão associadas a 

outro conceito, o de geoparque.

Um geoparque pode ser entendido como uma porção de um território com li-

mites bem definidos que tem um conjunto de geossítios representativos da história 

geológica daquela região e, com base no significado desse patrimônio, são desenvol-

vidas ações educativas e conservacionistas integrando cultura, geologia, educação, 

economia e conservação. 

A proposta de Geoparques, que foi apresentada pela UNESCO à comunidade cientí-

fica em 1999, destaca-se por atender à necessidade específica de reconhecimento e con-

servação de elementos da geodiversidade da mesma forma como o Programa Reserva 

da Biosfera se destaca por sua ênfase em patrimônio biológico. A questão central que 

impulsionou a criação da proposta reside na dificuldade de integrar a proteção e promo-

ção do geopatrimônio (interesse científico) com os processos associados ao desenvolvi-

mento econômico dos territórios e as necessidades das comunidades que o habitam. Até 

o ano passado, essa proposta não integrava um Programa oficial da UNESCO, mas os 

geoparques mundiais por ela reconhecidos foram criados sob seus auspícios. A partir de 
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17 de novembro de 2015, o Programa Geoparques passou a ser reconhecido oficialmente 

como um novo rótulo da UNESCO, o que expressa o reconhecimento governamental 

mundial sobre a importância do reconhecimento e gestão do geopatrimônio. A ideia é 

aliar conservação do patrimônio geológico, educação ambiental e geoturismo em favor 

da economia local, sem criar qualquer restrição ao desenvolvimento das mais diversas 

atividades econômicas dentro dos limites do geoparque, inclusive aquelas que têm como 

matéria-prima recursos minerais. Isso é possível porque o princípio da geoconservação 

é pontual, apenas dos geossítios, e não da área de forma geral.  Segundo o próprio con-

ceito, o geoparque é dinâmico. Continuamente é possível propor alterações no que tange 

aos geossítios, tanto inclusões como exclusões.

Um geoparque não é mais uma categoria de área protegida (parque nacional, par-

que estadual, estação ecológica, etc.), mas outro modo de entender a conservação e o uso 

dos recursos da geodiversidade. Atualmente, a Rede Global de Geoparques assistida pela 

UNESCO é constituída por 120 geoparques, distribuídos em 33 países, com grande con-

centração em países europeus e na China (Fig. 2). 

Fig. 2 - Mapa de localização dos geoparques que integram a Rede Gobal da UNESCO 
http://www.globalgeopark.org/homepageaux/tupai/6513.htm
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Fig. 3 – (a) Vista Panorâmica da Baía dos Porcos – Fernando de Noronha, PE (Foto: Eduardo Muruci, from 
Wikimedia Commons); (b) Vista do Parque Nacional da Serra da Capivara, PI (Foto: Artur Warchavchik, from 
Wikimedia Commons); (c) Gruta Lago Azul – Bonito, MS (Foto: Sidney Michaluate, from Wikimedia Commons)
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No Brasil, o conceito de geoparques começou a ser incorporado em 2006 com a 

criação do Geoparque Araripe, no estado do Ceará. No mesmo ano, o Serviço Geoló-

gico do Brasil lançou o Projeto Geoparques a fim de induzir a criação de geoparques 

no país. Em 2012, foi publicado o livro Geoparques do Brasil: propostas, com a descrição 

de 17 áreas com aptidão para criação de geoparques nacionais, entre elas Fernando de 

Noronha (PE), Serra da Capivara (PI), Bodoquena - Pantanal (MS) (Fig. 3).

Em 2007, foi proposta a criação de um geoparque nos modelos da UNESCO, na 

região do Quadrilátero Ferrífero em Minas Gerais. A área tem geologia complexa com 

afloramentos privilegiados de rochas que são testemunhos-chave para o entendimento 

da evolução geológica do planeta, como os meta-arenitos da Serra do Andaime (Fig. 4), 

interpretados como uma associação litorânea originados em ambiente marinho raso no 

Arqueano, sendo, portanto, o registro de uma das primeiras praias do Brasil ( Machado 

& Ruchkys, 2013). Tem também longa história de exploração mineral que contribuiu 

para formação da identidade cultural e histórica do estado. É um importante do pa-

trimônio natural do Brasil com enorme biodiversidade e belas paisagens, conforme 

salientado por Ruchkys (2007) e Machado (2009). 

Fig. 4 - Marcas de onda nos meta-arenitos da Serra do Andaime. (Foto: Dionisio Tadeu de Azevedo)

Nos últimos anos, vêm sendo desenvolvidas muitas pesquisas que envolvem o 

trinômio geodiversidade, geoconservação e geoturismo na região, além de iniciativas 

para difusão da geologia e promoção do geopatrimônio, entre elas promoção de ofici-

nas, treinamentos de agentes ambientais, palestras e implantação de paineis interpre-

tativos em geossítios (Fig.5). 
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Fig. 5 – Painel interpretativo da Serra do Curral – Parque das Mangabeiras, Belo Horizonte- MG (Foto: Maria 
Márcia M. Machado)

Considerações finais
Os estudos da geodiversidade são importantes e explicitam uma visão mais holís-

tica da natureza. No Brasil, pesquisas envolvendo esse tema e seus conceitos correla-

tos: geoconservação, geopatrimônio e geoturismo, estão em franco desenvolvimento. 

Nos últimos anos, programas de pós-graduação nas mais diversas áreas do conheci-

mento têm contemplado a geodiversidade brasileira. No entanto, as pesquisas ainda 

são incipientes quando comparadas às de biodiversidade ou àquelas ligadas a outras 

categorias de patrimônio. 

O país se caracteriza por uma rica geodiversidade com geopatrimônio associa-

do que precisa ser estudado, compreendido e valorizado. Esses elementos guardam 

parte da memória da evolução do planeta e devem ser conservados para usufruto 

das futuras gerações. Espera-se que esse breve relato possa contribuir com a difusão 

desses conceitos e de sua importância.
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resumo O texto aborda a concepção de noosfera e sua integração às demais esferas da vida e da matéria, numa concepção 
de ecologia integral. Examina o conceito de noodiversidade e as ciências da consciência. Observa como as novas tecnologias 
da informação, com a internet e as redes sociais, possibilitam conexões que promovem a mútua fertilização e diversos tipos 
de relações entre ideias e pessoas. Mostra como essa crescente conectividade produz um efeito sinérgico que contribui 
para expandir os limites da consciência humana e transformar a própria noosfera. Conclui que é necessário valorizar a 
diversidade, garantir a liberdade de consciência e de expressão e, ao mesmo tempo, alcançar a unidade humana por meio 
de convergências e projetos de interesse coletivo.

palavras-chave Noosfera. Noodiversidade. Consciência. Unidade na diversidade.

abstract Discussion of the concept of noosphere and its integration to other spheres of life and matter in the context 
of integral ecology, examining the concept of noodiversity and the sciences of consciousness. How the new information 
technologies with internet and social networks enable connections that foster mutual breeding and various types of 
relationships between people and ideas are considered. Showing how this increased connectivity produces a synergistic 
effect that helps expand the boundaries of human consciousness and transform noosphere, we conclude that it is necessary 
to value diversity, to ensure freedom of expression and, at the same time, to achieve human unity through convergences and 
projects of collective interest.

keywords Noosphere. Noodiversity. Consciousness. Unity in diversity.

NOODIVERSITY
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1. Introdução

As novas tecnologias da comunicação abriram a possibilidade de acesso a um 

vasto mundo que se encontrava oculto no interior das mentes individuais. 

Quem se conecta às redes sociais tem acesso, por meio das palavras, vídeos e ima-

gens ali postadas, a uma grande diversidade de ideias, sentimentos e emoções. A 

atração exercida por esse mundo se revela nos ambientes em que se vê cada indiví-

duo com seu celular ou computador pessoal, de corpo presente, mas cuja mente está 

ausente do ambiente imediato, atenta e concentrada nas interações e conexões do 

universo virtual em que navega. As redes se tornaram um espaço para a participação 

e trocas de informações, o que se faz de modo gentil, respeitoso e educado, ou gros-

seiro, truculento, brutal e conflitivo. 

As mensagens postadas revelam ampla diversidade de interesses, motivações, 

abordagens, crenças e valores. Há pessoas monotemáticas, fixadas num assunto espe-

cífico e que martelam na mesma tecla, obsessivamente; outras têm um leque amplo 

de interesses e comentam as ideias alheias.  Uns se interessam por gatos, outros por 

sapatos, cinema e filmes, arquitetura, frases inspiradoras, humor e piadas, notícias de 

economia, ecologia, saúde, alimentação, denúncias, campanhas políticas e ideológicas, 

militância partidária, futebol. Alguns se autopromovem vaidosa e narcisicamente; ou-

tros observam ou simplesmente jogam e se divertem. Alguns se mostram sinceros e 

verdadeiros, outros se disfarçam e dissimulam, com suas personas, as máscaras com 

que se apresentam num espaço público. Há ativismo e defesa de causas, tentativas de 

convencimento ou de conversão, debates, afetividade, autoajuda. As conexões e inte-

rações criam novas ideias e, sinergicamente, aceleram o aprendizado a distância. Os 

indivíduos aprendem a interagir, a se unir e organizar, a dialogar, a aprimorar sua 

sensibilidade e a enriquecer seu conhecimento. Comentam-se ideias, interativamen-

te, em diálogo que pode contribuir para aprimorá-las.  Abrem-se possibilidades para 

a autorreflexão. A rede social abre oportunidades para praticar boa ação diária: veicular 

e circular ideias edificantes e inspiradoras, que expandem a consciência humana. Num 
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sentido negativo, as redes abrem oportunidades para os intolerantes manifestarem a destru-

tividade e o ódio. Tornam-se arenas de luta em que se praticam insultos e provocações, 

ofensas e agressões e se revelam as dificuldades de lidar com ideias diferentes. Criam-

se novas amizades e inimizades. Estabelecem-se novas relações que se aquecem e es-

friam. Cortam-se relações e bloqueiam-se conexões, ignorando o outro que incomoda 

ou chateia. Descobrem-se afinidades eletivas. Elas abrem o acesso a outros modelos 

mentais, opiniões, formas de pensar, cosmovisões. A Internet e as redes sociais faci-

litam o compartilhamento de pensamentos, sentimentos e emoções. Revelam-se an-

tipatias e simpatias, atrações e aversões, admiração e repulsa. Inveja, ciúme, vaidade, 

raiva, orgulho, impaciência, violência na comunicação estão presentes nas mensagens. 

Por outro lado, amor, solidariedade, empatia, generosidade, afeto, ternura, também 

se expressam em outras postagens. Algumas são abertas, amplas e generosas, sutis, 

gentis, inteligentes, elegantes; outras revelam preconceitos, antipatias, ódios, medo. 

Essa conectividade intensa pode contribuir para a evolução mental e emocional dos 

indivíduos. As redes sociais se tornaram um dos canais de acesso à noosfera.

2. Desenvolvimento
As ciências naturais e biológicas estudam a matéria e a vida conforme as esferas em 

que se situam: a barisfera, a litosfera, a hidrosfera, atmosfera, a biosfera.  A noosfera 

é um conceito elaborado pelo padre, teólogo, filósofo e paleontólogo Pierre Teilhard de 

Chardin, em seus estudos sobre o fenômeno humano. Escreve ele: “É verdadeiramente 

uma camada nova, a ‘camada pensante’, exatamente tão extensiva, mas muito mais coe-

rente ainda, como veremos, do que todas as camadas precedentes, que, após ter germi-

nado no Terciário declinante, se expande desde então por cima do mundo das Plantas e 

dos Animais: fora e acima da Biosfera, uma Noosfera.” (Teilhard de Chardin, 1966, p. 

189). Ela engloba a cultura, ideias, espírito, linguagens, teorias, pensamentos, emoções, 

sentimentos, informações, geradas ou captadas desde o início da vida. 

No campo das ciências biológicas, valoriza-se a biodiversidade. Quando têm sensi-

bilidade socioambiental, ecólogos também se ocupam da sociodiversidade e da diversi-

dade humana e cultural.  Uma visão integral da ecologia vai além de seus aspectos cien-

tíficos, socioambientais e inclui as questões subjetivas e psicológicas da mente humana. 
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Pierre Dansereau, numa abordagem pioneira à ecologia integral, incluiu a noosfe-

ra nos diagramas em que desenhou as interações entre a atmosfera, pirosfera, litosfe-

ra, hidrosfera, biosfera.  Considera a noosfera como um campo que influencia todos 

os demais. Além da abordagem socioambiental convencional, ele integrou o espírito 

humano, a subjetividade e as questões psicológicas às ciências ecológicas. Reconheceu 

e valorizou a influência da consciência humana e das ações dela decorrentes sobre o 

rumo da evolução no planeta, o que se torna particularmente relevante no atual perío-

do antropoceno da história (Dansereau, 2000).

Figura 1 - A Noosfera penetrou muito além dos limites da biosfera

Muito da ação humana decorre de como se percebe e compreende o mundo, das 

cosmovisões, do autointeresse e de motivações mentais e emocionais. Dansereau es-

creveu sobre as paisagens interiores, que ele denominou inscapes. Elas constituem o 

espírito de cada indivíduo de modo pessoal, de acordo com sua história, suas forma-

ções e seus interesses. Na figura 2, ele mostra como uma mesma paisagem é percebida 

de modo distinto por um caçador, um agricultor, um lenhador, um mineiro, um enge-

nheiro e um poeta, em razão de sua história e atividade. 
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    Figura 2: Projeção interna e implantação externa da organização dos espaços – Fonte: Pierre Dansereau.

Além das diferenças nas paisagens interiores devidas à história pessoal e à cultura, 

há diferenças de um para outro indivíduo, no que se refere à percepção sensorial. As-

sim como a percepção visual enxerga, a olho nu, apenas o espectro visível do vermelho 

ao violeta, e a percepção auditiva não capta os infra e ultrassons, há faixas do espectro 

da consciência em que estamos sintonizados, e outras que escapam à nossa percepção. 

O físico e psicólogo Peter Russell observa que 

Ainda sabemos muito pouco sobre o modo pelo qual a percepção sensorial leva à cons-

ciência e sobre como as ideias surgem. Temos pouquíssimo entendimento sobre nossos 

sentimentos ou sobre as maneiras com que nossas atitudes afetam nossa percepção e 

nosso comportamento. E o ser interior, o aspecto mais profundo da mente consciente, 

permanece tão misterioso como sempre. Esta é a próxima grande fronteira, não o espa-

ço exterior, mas o espaço interior. Nosso poder de mudar o mundo pode ter dado saltos 

prodigiosos, mas nosso desenvolvimento interior, o desenvolvimento de nossas atitudes e 

valores, progrediu muito mais lentamente (Russell, 2006). 
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Diversidade de percepções sobre nossa espécie
Oh homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o  

universo e os Deuses.

 Inscrição no oráculo de Delfos

Ao refletir sobre si mesmo, o ser humano formulou definições para expressar 

as qualidades da espécie à qual pertence. Elas espelham como nos vemos em 

nossas características e nossos papéis individuais, sociais e como espécie. Cada uma 

delas corresponde a uma parcela da realidade acerca desse ser multidimensional, com 

suas grandezas e misérias. Algumas definições enfatizam nossos defeitos e expressam 

uma visão crítica e autocrítica; outras realçam nossas virtudes. Umas têm conotação 

humorística; outras percebem potencialidades, uma visão ideal ou um desejo de quem 

as formula. Várias delas focam nas qualidades da consciência e outras em diferenças 

biológicas ou genéticas.  Algumas enfatizam o pensamento (Descartes: “Penso, logo 

existo”); outras nos descreveram como animal racional, enfatizando a razão. Aristó-

teles nos enxergou como animais políticos. Hobbes realçou nossa característica pre-

datória (“O homem é o lobo do homem”). Explicitou-se nosso caráter falível (Errar é 

humano). Fomos designados como Homo demens (“O homem é esse animal louco 

cuja loucura inventou a razão”, disse Cornelius Castoriadis); como o Homo moralis 

e o Homo honestus, um primata que coopera e que se comporta com valores éticos; 

como o Homo sportivus e o Homo ludens, pelas características lúdicas, que compartilha 

com outros animais que gostam de brincar (Johan Huizinga). O Homo corruptus é 

uma espécie parasita. Temos capacidade de autorreflexão e de saber-nos ignorantes: o 

Homo idioticus, que se deixa enganar e ao mesmo tempo é capaz de fazer humor e de 

se enxergar criticamente. O Homo noologicus é aquele que sabe das consequências de 

seus atos. Joël de Rosnay, ao explorar as perspectivas para o terceiro milênio, define o 

homem simbiótico, um ser associado simbioticamente ao organismo planetário que 

surge com sua própria contribuição e de cuja associação harmônica decorrem benefí-

cios para ambas as partes.
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Diversidade cultural
A diversidade da consciência humana se revela em cada aspecto da cultura – da língua 

às religiões, da ciência a suas aplicações tecnológicas, da organização social às instituições.

Há cerca de 7.000 línguas faladas no mundo hoje, distribuídas em famílias, tron-

cos linguísticos, dialetos. Isso reflete o legado de milhares de anos de evolução cultu-

ral. (Figura 3). Na América do Sul, nove troncos agrupam as línguas precolombianas, 

e a eles se superpuseram o português, o espanhol, o francês, o inglês trazidos pelos 

colonizadores europeus (Figura 4).

Afro-Asiatic
Niger-Congo
Nilo-Saharan
Khoisan
Indo-European
Caucasian
Altaic
Uralic
Dravidian
Sino-Tibetan

Austro-Asiatic
Austronesian
Pama-Nyungan
Papuan (several families)
Tai-Kaidai
American Idian (several families)
Na-Déne
Eskimo-Aleut
Isolate

Human Language Families:

Figura 3 - Distribuição atual das famílias de línguas – Fonte: Wikipédia
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Figura 4 - Troncos linguísticos sul-americanos – Fonte: Wikipédia

O número de palavras cresce na medida das necessidades de comunicação e das 

novas realidades que precisam ser expressas. Neologismos surgem para expressar re-

alidades novas.  A consciência humana se beneficia das ferramentas tecnológicas que 

colocam à sua disposição o grande acervo de conhecimentos produzidos pela espécie. 

Novas tecnologias de tradução automática se aperfeiçoam, tornando acessíveis e in-

teligíveis ideias, textos e falas em outros idiomas. Algumas línguas se tornaram am-

plamente disseminadas, e bilhões de pessoas se comunicam por meio delas (Figura 

5); outras são de domínio de poucos indivíduos; muitas se encontram em processo de 

extinção, tornando-se línguas mortas.
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Figura 5- Como o mundo está conectado por meio das línguas – Fonte: Wikipédia

Outro campo da diversidade cultural é o das tradições religiosas. Elas se distri-

buem geograficamente de modo diferenciado. (Figura 6). Elas condicionam e moldam 

as crenças, as cosmovisões e visões de mundo, os valores pelos quais se comportam 

seus seguidores. Panteísmo, politeísmo, monoteísmo e ateísmo são as quatro grandes 

possibilidades em relação a esse tema.

Christianity
Islam
Hinduism
Buddhism
Judaism
Chinese religions
Korean religions
Shinto
Folk religions
No religion

The Religions of the World

Figura 6 - Religiões do mundo 
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O desenvolvimento exterior do mundo construído e a transformação do ambiente 

natural se fazem num ritmo impulsionado pelos avanços científicos e tecnológicos. 

O engenho humano produz avanços na robótica, na genética, na tecnologia da infor-

mação e nas nanotecnologias, entre outros campos2 (Garreau, 2005). A informática 

ampliou a capacidade humana de transformar o planeta e de conectar as mentes indi-

viduais com o cérebro global. A capacidade dos cientistas de produzir conhecimento e 

de promover sua divulgação ampla é essencial para influenciar na tomada de decisões. 

O ser humano se agrupou coletivamente em clãs, tribos, pequenos reinos, esta-

dos-nação, impérios. Criou múltiplas organizações públicas ou privadas, instituições 

de governo, empresas, organizações sociais. Criou uma multiplicidade de leis, que 

consolidam usos e costumes e criam condições de contorno que influenciam o com-

portamento dos indivíduos. 

Noodiversidade
A minha consciência tem milhares de vozes, 

E cada voz traz-me milhares de histórias, 

E de cada história sou o vilão condenado

William Shakespeare

Somos sete bilhões de indivíduos no planeta. Diferentes estágios, modos e esta-

dos de consciência estão sendo vividos simultaneamente pelos bilhões de indivíduos 

e pelas diversas parcelas da humanidade – do astronauta à tribo isolada na Amazônia 

passando pelas populações urbanas, pelos operários urbanos, pelos agricultores e de-

mais grupos humanos.  Do mesmo modo como as espécies evoluem na biodiversida-

de, evolui a noodiversidade, a diversidade das consciências. Atualmente, as intensas 

interações, conexões, contatos e diálogos facilitados pelas tecnologias da comunicação 

e da informação e pelas redes sociais aceleram a sinergia entre ideias e a expansão da 

noodiversidade, que é mais ampla do que a biodiversidade ou a diversidade social e 

cultural, pois é fluida, mutante, impermanente, intercambiável, sofre influências e 

transformações constantes e tem a sua dinâmica própria. Aprende-se por meio do es-

tágio, do estado e do modo de consciência em que cada um se encontra. A consciência 

pode ser descondicionada em seus aspectos culturais e sociais. Um mesmo indivíduo 

2 As repercussões dos 
aprimoramentos tecno-
lógicos sobre a vida hu-

mana, para o bem e para 
o mal, são discutidas por 
Joel Garreau em seu livro 

Radical Evolution.
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pode apresentar, ao longo de um único dia, variações de humor, de lucidez ou confusão 

mental, de estabilidade ou instabilidade emocional, de depressão ou euforia. A noodi-

versidade considera os vários estados de consciência – vigília, sono, sonho, meditativo, 

êxtase.  Cada pessoa que se conecta numa rede social é um neurônio que atua na rede 

neural de um cérebro global planetário. É parte ativa da noosfera. Torna mais explícita 

e visível a noodiversidade humana.

As ciências da consciência
Entre os campos das ciências que se têm desenvolvido atualmente, ressaltam aque-

les relacionados com a consciência e a cognição humanas. A psicologia, as ciências da 

comunicação, bem como as artes, filosofias e as tradições se ocupam do autoconheci-

mento e das questões sobre o espírito. As neurociências aprofundam o conhecimento do 

hardware material e físico – o sistema nervoso e o cérebro – bem como dos softwares e per-

sonwares – psíquicos e imateriais, tais como a mente, o espírito, a alma, as inteligências. 

A noética é uma ciência ampla da mente humana. Do grego nous, espírito, ela se 

refere ao conhecimento interior, à consciência pura ou intuitiva, que estão além dos 

sentidos normais e da razão. “A noética pretende criar um corpo de conhecimento 

empiricamente baseado e publicamente validado sobre a experiência subjetiva, sobre a 

vida interior humana e sobre a sabedoria perene das grandes tradições espirituais, que 

constitui a herança viva de toda a humanidade.”3 (Harman, 1998).

As ciências noéticas exploram a natureza e os potenciais da consciência, acessan-

do direta e intuitivamente o conhecimento. Elas exploram a experiência subjetiva e 

o universo interior da mente individual e coletiva, relacionados com a sabedoria das 

tradições espirituais e com o mundo físico exterior. Elas exploram o universo interior 

da mente (consciência, alma, espírito) e como ele se relaciona com o “cosmos exterior” 

do mundo físico. Catalisam os conhecimentos das ciências da cognição. 

Da raiz grega nous também deriva a palavra noologia, o estudo sistemático de tudo 

o que se refere ao espírito, ao aparecimento e evolução dos pensamentos. A noologia 

é a ciência dos conhecimentos espirituais.  Estuda o espírito humano, o pensamento, 

sua origem e criação, bem como os conteúdos da alma humana e as relações da vida 

mental, com a vida emocional, afetiva.

 3 Willis Harman, in What 
are noetic sciences? Noetic 
Sciences review, n.47, p. 
32, 1998.
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Algumas das ciências ecológicas incluem o tema da consciência em seus estudos: a 

ecologia humana, a ecologia cultural, a ecologia pessoal e transpessoal. Esses campos, 

relacionados ao ser humano interior, subjetivo, psíquico, contribuem para o autoconhe-

cimento sobre a espécie humana, que mostra capacidade crescente de, com suas ações, 

interferir sobre o rumo da evolução no planeta. Warwick Fox é o principal autor no cam-

po da ecologia transpessoal que, para ele, transcende o dilema humano básico causado 

por desejos egoístas. Se existe um sentido do eu amplo, expansivo e abrangente, então o 

indivíduo espontaneamente protegerá o desdobramento natural desse eu expandido em 

todos os seus aspectos, o que engloba a ecosfera e a cosmosfera. A ecologia transpessoal 

considera que há direitos intrínsecos do mundo natural e atribui importância aos princí-

pios éticos que regem as relações homem/natureza. Na natureza não existe o sentido do 

bem e do mal. Na Terra, a humanidade é a única espécie que tem a ética como um fator 

de seleção. A ética ecológica busca a liberdade e o bem viver para todos.  Considerações 

éticas e imperativos morais são necessários para se produzir convergências, metas e 

objetivos comuns, de interesse coletivo e da sobrevivência da espécie. Além da inclusão 

social, a ecologia transpessoal conecta a ecologia com o campo da psicologia transpesso-

al. Ela estuda a maneira como experiências transpessoais na natureza e com a natureza 

expandem a consciência humana e ajudam a tecer uma conexão sagrada com o mundo. 

Ela examina como a espiritualidade se relaciona com a crise ecológica global. 

O espectro da consciência
Os pesquisadores das ciências exatas estudavam partes distintas do espectro ele-

tromagnético e não tinham a visão de que tratava de aspectos complementares de um 

todo. Da mesma forma, os vários ramos da psicologia, da psicoterapia, da ecologia, da 

cosmologia, da mística ou das tradições ocidentais e orientais estudam também aspec-

tos específicos do espectro da consciência sem ter visão integral sobre ele.  

A visão humana é capaz de perceber o espectro de luz visível, do vermelho ao 

violeta. O espectro visível corresponde a uma mínima fração do espectro eletromag-

nético total. (Figura 7). Os raios ultravioletas – os raios gama, os raios x – somente são 

percebidos com o uso de instrumentos que estendem o sentido da visão humana. Apa-

relhos de raios X penetram sob a superfície de corpos e objetos e permitem visualizar 
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aspectos da realidade que são invisíveis a olho nu. Aparelhos de rádio, micro-ondas e 

TV possibilitaram usar frequências e comprimentos de onda no nível infravermelho. 

Figura 7 - O espectro eletromagnético – Fonte: Wikimedia commons

Da mesma forma como a percepção visual tem seus limites, e a percepção auditiva 

não capta os infra e ultrassons, também há faixas do espectro da consciência com as 

quais estamos sintonizados e outras que escapam à nossa capacidade de percepção e 

de compreensão, que não captamos no estado de vigília ou durante o sono ou sonho. 

Na história das culturas, a consciência já foi predominantemente mítica, mágica, 

baseada na crença em leis divinas, teocrática. A partir de certo momento, baseou-se no 

logos, na razão, que exige a capacidade de um indivíduo observar o mundo e observar-

se a si próprio. Ela se desenvolve ao longo das etapas pelas quais passa a criança – a 

arcaica, a mágica, a mítica, até chegar à idade da razão. A partir daí, essa evolução con-

tinua no adolescente, no adulto, no idoso. Ken Wilber diz que, em cada estágio, apre-

endem-se diferentes aspectos da realidade. Ele escreveu Uma Teoria de Tudo (Wilber, 

2000)e elaborou um compreensivo esquema que denominou AQAL (All quadrants, 

all levels), por abordar todos os quadrantes e todos os níveis da consciência. “À medida 

que se expande a capacidade de perceber o espectro total da consciência, ela evolui do 

nível da persona, para o do ego e para o do organismo total.” (Wilber, 1996). 
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Cada vez mais compreendemos que somos parte de um organismo vivo e entende-

mos que da saúde desse organismo depende nossa saúde e sobrevivência. A consciên-

cia ecológica inclui a percepção da unidade do indivíduo com o ambiente que o cerca 

e decorre de um modo de pensamento mais unitário e global. Ela corresponde a um 

processo de desalienação e de superação da ignorância. 

Estamos afogados em informações, mas há uma escassez de sabedoria, observa 

o biólogo Edward O. Wilson, em seu livro Consiliência, palavra que significa unidade 

de conhecimento. Estuda a concordância ou convergência de ideias e conclusões com 

base em diferentes origens e campos que permitem chegar a uma mesma resposta 

através de diferentes caminhos (Wilson, 1998).

O antropoceno e a crise ecológica
O campo da consciência é um dos mais promissores para se atuar no contexto 

da crise ecológica, climática e da evolução pela qual passamos. Soluções e respostas 

para tais crises podem derivar da transformação na consciência humana – e não 

apenas de desenvolvimentos em sua parte relacionada com a ciência e a tecnologia.  

Estamos no estágio terminal da era cenozoica (a era dos mamíferos). O antropoceno 

é o estágio inicial dessa era em que a evolução passa a ser crescentemente influen-

ciada pelo espírito humano. 

Matéria (geodiversidade), vida (biodiversidade) e consciência (noodiversidade) inte-

gram um mesmo espectro. A evolução da matéria é lenta e se processa nos ritmos da his-

tória geológica; a evolução biológica é mais rápida; e a noológica (intuitiva) é veloz como 

um raio. A crise climática e o risco do colapso ecológico ajudam a despertar-nos para a 

era do conhecimento intuitivo, uma etapa da evolução que se baseia no desenvolvimento 

da consciência humana e não mais nos lentos processos da evolução biológica.

O momento de ruptura e mudança de eras que hoje vivemos se manifesta não 

apenas por meio das mudanças climáticas, mas também pela perda de biodiversi-

dade; destruição de habitats naturais; redução das fontes de alimento; erosão e sali-

nização dos solos, dependência dos combustíveis fósseis; esgotamento dos recursos 

hídricos; despejo de produtos químicos no ambiente (agrotóxicos, hormônios, compo-

nentes de plásticos, rejeitos de mineradoras, poluição do ar); aumento da população.  
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Trata-se de uma crise da evolução como as que ocorreram em outros momentos da 

história da Terra, nos quais várias espécies se extinguem para sempre.

Atualmente, desenvolvem-se inúmeras iniciativas para possibilitar nossa adaptação 

à crise ecológica e climática ou para reduzirmos os impactos negativos das ações hu-

manas. Há esforços por parte de cientistas que procuram compreender o organismo da 

Terra, de pessoas que adotam a simplicidade voluntária e a austeridade feliz, de empre-

sas que adotam a ecoeficiência e meios de produção limpos – reduzindo desperdícios 

de materiais e de energia ou inventando novo design de produtos e de processos –, de 

governos que adotam políticas econômicas ecologizadas, de organizações da sociedade 

que lutam por outro mundo, de pensadores que vislumbram outras possibilidades para 

as sociedades e as civilizações. São bem-vindas todas essas ações realizadas por meio da 

aplicação das ciências naturais, das engenharias, da gestão de organizações públicas e 

privadas, da política econômica e dos mecanismos de mercado, porém são insuficien-

tes diante da magnitude da crise atual. À medida que se percebe o caráter profundo da 

atual crise da evolução, que inclui a crise ambiental e climática, também se compreende 

que soluções tecnológicas, de gestão ou de engenharia, de incentivos ou penalizações 

econômicas, ainda que necessárias, são insuficientes para dar respostas adequadas a 

essa crise da evolução. A evolução da consciência é um caminho para uma adaptação 

criativa às mudanças da atual transição de eras. Ela é a grande força capaz de influir no 

rumo da evolução no planeta. Diante da magnitude da crise ecológica e climática atual, 

que constitui uma crise da evolução, é urgente ativar todos os níveis e mobilizar toda a 

energia psíquica humana para responder aos mega desafios com que nos defrontamos. 

A crise climática e ecológica atual põe em risco a sobrevivência e o bem-estar da 

espécie humana. Diante da perspectiva de colapso planetário e da percepção dos limi-

tes da capacidade de suporte do planeta, a busca da segurança motiva uma construção 

coletiva de respostas. Líderes de grandes religiões, como o Dalai Lama ou o Papa Fran-

cisco, manifestam-se em relação à crise ambiental e climática 
4. Líderes de grandes 

nações, tais como os Estados Unidos e a China, dois dos países que mais emitem gases 

de efeito estufa e com uma pesada pegada ecológica, propõem planos para descarbo-

nizar a economia e reduzir os impactos climáticos que provocam. Propõem ações ao 

tomarem consciência dos problemas, dos riscos que corre a humanidade. Vozes disso-

nantes se levantam, contestam as propostas e planos. As difíceis negociações das con-

= Ver a Encíclica Laudato 
Si, divulgada pelo Papa 
Francisco em 2015 (http://
w2.vatican.va/content/
francesco/pt/encyclicals/
documents/papa-frances-
co_20150524_enciclica-
laudato-si.html) e o plano 
americano de redução 
de emissões lançado nos 
Estados Unidos em agosto 
de 2015 (http://www.ebc.
com.br/noticias/internacio-
nal/2015/08/governo-dos-es-
tados-unidos-anuncia-plano-
para-reduzir-emissao-de)
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ferências sobre mudança climática (Rio-92, Kyoto-97, Johanesburgo em 2002, Bali em 

2004, Copenhagen em 2009, Rio em 2012; Varsóvia em 2013; Paris em 2015) atestam 

as dificuldades de se construir visões unitárias consensuais ou unânimes sobre esses 

temas e também as dificuldades de pôr em prática projetos coletivos comuns. 

Unidade na diversidade – a contribuição indiana.
Nesse contexto, vale aprender com civilizações milenares que souberam ser resi-

lientes, suportar os impactos de invasões e acomodar povos e culturas diferentes. Em 

poucos anos, a Índia será o país mais populoso do mundo, com cerca de 18% da popu-

lação mundial. É um país multicultural, que tem várias religiões – hindu, muçulmana, 

cristã, budista, jainista, entre outras.

A Índia é o país com maior diversidade linguística. Tem trinta diferentes troncos lin-

guísticos e centenas de dialetos. Entre as línguas mais faladas do mundo estão o hindi, 

telugu, marathi, kannada, tamil, urdu, bengali. Muitos indianos são poliglotas. Além disso, 

falam o inglês, incorporado como uma nova língua no país. (Figura 8)

A diferença não é apenas respeitada, mas também estimulada. Diversidade so-

cial, cultural, psicológica, além da biodiversidade, caracterizam essa sociedade. A 

Índia cultivou a convivência entre diversos de forma introspectiva: aprofundou-se 

na psicologia humana, criando tradições espirituais que priorizaram o autoconhe-

cimento e um estilo de vida não agressivo em relação ao ambiente natural e social; 

desenvolveu tecnologia de vivência implosiva, de adensamento e aprofundamento 

interno, diferente das tecnologias de conquista do mundo exterior desenvolvidas em 

outras sociedades. O princípio da não violência é um dos pilares dessa civilização e 

determina o comportamento individual e coletivo. Até mesmo a luta pela indepen-

dência, conduzida pelo Mahatma Gandhi, usou da gentileza da resistência passiva 

para fazer os invasores europeus sairem de seu território. A ahimsa, ou não violên-

cia, praticada na luta política por Gandhi, levou o país à independência. Praticada no 

dia a dia faz com que os índices de violência sejam muito mais baixos do que os da 

América Latina e da África. World Tables, do Banco Mundial, mostra que os índices 

de homicídios intencionais por 100.000 habitantes na Índia são seis vezes menores 

do que no Brasil (http://data.worldbank.org/indicator/VC.IHR.PSRC.P5).
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Figura 8 - Um mundo de línguas.  Na Índia encontram-se várias das mais faladas

Fonte: Alberto Lucas López - http://www.scmp.com/infographics/article/1810040/infographic-world-languages?page=all
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A Índia criou um sistema de valores que facilitava a tolerância para com o diferen-

te. No campo da hospitalidade e no exercício da convivência com o diferente, a cosmo-

visão indiana tem grandes contribuições para as demais civilizações. Ali se formou 

uma civilização que desenvolveu tolerância a diferenças, ao acomodar em seu territó-

rio, durante milênios, imigrantes e descendentes de arianos e drávidas, maometanos 

e gregos, europeus de Portugal, da França, da Inglaterra. Disso resultou um país com 

grande diversidade de línguas, culturas, costumes. Talvez seja, no mundo, o povo mais 

diverso e a sociedade em que se experimentam mais explicitamente os extremos das 

grandezas e misérias da condição humana. A Índia absorveu, metabolizou influências 

das inúmeras invasões que sofreu ao longo de sua história e as devolveu transforma-

das ao mundo. Diferentemente dos países europeus, que colonizaram a África, Ásia 

e América, e ali predaram e parasitaram recursos com os quais se sustentar, a Índia 

nunca foi expansionista. Pelo contrário, absorveu os imigrantes que chegavam. 

A Índia exercitou, na prática, formas de acomodação que facilitam a convivência. 

Unidade na diversidade é o lema da nação indiana. Há unidade de princípios dentro 

da diversidade étnica e cultural. O poeta indiano e prêmio Nobel Rabindranath Tagore 

assim expressou essa condição do país: “A missão da Índia foi como a da anfitriã que 

tem que prover acomodações apropriadas para numerosos hóspedes, cujos hábitos e 

necessidades são diferentes uns dos outros. Isso causa complexidades infinitas, cuja 

solução depende não meramente de tato, mas de simpatia e de um verdadeiro entendi-

mento da unidade do homem”. Tagore conclui: “Temos que reconhecer que a história 

da Índia não pertence a uma raça em particular, mas a um processo de criação para o 

qual várias raças do mundo contribuíram – os drávidas e os arianos, os antigos gregos, 

os persas, os maometanos do oeste e aqueles da Ásia central. E, por fim, foi a vez dos 

ingleses nessa história, trazendo-lhe o tributo de suas vidas; não temos o poder nem 

o direito de excluir esse povo da construção do destino da Índia.” (Tagore, 1976). Para 

abrigar hóspedes tão diversos em seu território, a civilização indiana desenvolveu o 

espírito de tolerância. A capacidade de ser um bom anfitrião e de bem receber migran-

tes está relacionada com um entendimento generoso da unidade do ser humano. Tem 

a ver com solidariedade, empatia, compaixão, valores, que vão além dos interesses 

econômicos e materiais imediatos. A receptividade para com aqueles que migram e 

pretendem se estabelecer de modo permanente está relacionada com a capacidade de 
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deixá-los à vontade, não hostilizá-los ou excluí-los. A habilidade de ser receptivo e de 

acolher imigrantes é valiosa num mundo com números crescentes de refugiados po-

líticos, econômicos ou ambientais. A tecnologia de convivência e respeito a diferenças 

desenvolvida nessa civilização é essencial no mundo conflagrado por conflitos étnicos. 

Mitos e metas unificadores
Dispor de um projeto, meta ou mito unificador é um requisito para orientar as ener-

gias humanas num rumo convergente. Em alguns casos, projetos que buscam a unifi-

cação interna – tais como as guerras – são essencialmente destrutivos e com interesse 

na dominação de outros povos. No sentido inverso, foram criados os projetos de unifi-

cação política, como a experiência da União Europeia, de mudar o relacionamento ante-

riormente baseado em guerras ou em conquistas de colônias, para um relacionamento 

menos opressivo. Essa experiência mostra avanços possíveis e as dificuldades para se 

construir a unidade considerando a diversidade de sociedades, culturas e línguas.

No passado, grandes projetos coletivos foram realizados. Em Portugal no século XVI, 

as navegações foram cuidadosamente planejadas pela Escola de Sagres. As grandes cate-

drais, as pirâmides do Egito e a grande muralha da China mobilizaram vultosos recursos 

econômicos, humanos, tecnológicos. Foi necessário, durante décadas ou séculos, pagar 

a subsistência de cada trabalhador, financiar, arrecadar e investir recursos para que elas 

fossem realizadas com sucesso. No século XX, a descida do homem na lua foi evento 

grandioso, que mobilizou esforço e inteligência coletiva, sob o comando da NASA.

Um projeto unificador pode ser a construção de uma unidade política planetária. 

Edgar Morin, em texto intitulado “O grande projeto”, observa que “A fecundidade 

histórica do Estado-Nação hoje se esgotou. Os Estados-Nação são por si mesmos 

monstros paranoides incontroláveis, ainda mais sob ameaças mútuas. Uma primeira 

superação dos Estados-Nação não pode ser obtida, senão por uma confederação que 

respeite as autonomias, suprimindo a onipotência.” “Mas nós ainda estamos na ‘ida-

de do ferro planetário’: ainda que solidários, continuamos inimigos uns dos outros 

e a explosão dos ódios de raça, de religião, de ideologia, provoca sempre guerras, 

massacres, torturas, ódio e desprezo.” (Morin, 1988). Um grande projeto político 
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ainda por se realizar é a constituição de uma Federação Planetária que suceda a atual 

fase dos estados-nação e que avance em relação à Organização das Nações Unidas da 

mesma forma como essa avançou em relação à Liga das Nações. Caminhar em dire-

ção a uma federação planetária ecologizada é um campo promissor, pois leva a tomar 

a Terra como unidade política básica à qual devem estar submetidos os interesses 

nacionais e regionais específicos. A ação em cada uma de suas partes – nações, esta-

dos, sociedades, cidades, empresas, indivíduos – se insere em um objetivo comum 

maior: a saúde do Planeta, da qual depende a saúde dos sistemas vivos e a própria 

vida humana. Sri Aurobindo enfatizou a importância de se alcançar a unidade. No 

seu pensamento político e social, Sri Aurobindo postulou que os Estados-Nação não 

constituem a última etapa do desenvolvimento político humano e que a unidade eco-

nômica e administrativa do planeta seria necessária. Em O ideal da unidade humana, 

estudou os impérios e as nações, com sua formação e estágios de desenvolvimento; 

antecipou a unificação da Europa; abordou as possibilidades de um Império Mundial 

e as enormes dificuldades no caminho em direção à unidade internacional; tratou 

também dos princípios para uma confederação livre de nações e as condições neces-

sárias para que ocorresse tal união mundial livre. A unidade humana que está no 

centro do pensamento de Sri Aurobindo estende-se aos domínios militar, econômico 

e administrativo. Ela respeita e valoriza a diversidade. A visão mundialista insere as 

propostas para a política numa visão cosmopolita da unidade humana, que vai além 

do patriotismo, dos interesses de clãs e tribos, étnicos ou nacionais.  Ela expressa a 

necessidade de unidade política humana e de uma cosmovisão adequada para com-

preender os tempos em que vivemos (Aurobindo, 1970).

Promover a Consciliência, proposta por E. O Wilson é uma forma de resgatar a 

unidade.  Duane Elgin propõe que se construam grandes narrativas inspiradoras ca-

pazes de comunicar com clareza o sentido e o rumo da evolução, de forma a produzir 

convergências de pensamentos e de ações. (Elgin, 1993). Cosmovisões compartilha-

das por milhões ou bilhões magnetizam e atraem a adesão e a motivação de muitos 

cérebros individuais num mesmo rumo e direção. Imaginar um projeto unificador, 

ter a determinação e mobilizar os recursos para colocá-lo em prática numa obra cole-

tiva é um pré-requisito para lidar com a crise ecológica e climática planetária. Diante 

da perspectiva de colapso planetário e da percepção dos limites da capacidade de su-
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porte do planeta, a busca da segurança motiva uma construção coletiva de respostas.  

Thomas Berry propõe uma grande obra coletiva de transitar dessa crise para uma 

era em que exercitemos nossa capacidade de sustentar o mundo natural para que 

o mundo natural possa nos sustentar, num processo de sustentabilidade recíproca. 

Ele observa que “Todos nós temos nosso trabalho particular. Temos uma variedade 

de ocupações. Mas além do trabalho que desempenhamos e da vida que levamos, 

temos uma Grande Obra na qual todos estamos envolvidos e ninguém está isento: 

é a obra de deixar uma era cenozoica terminal e ingressar na nova Era Ecozoica na 

história do Planeta Terra. Esta é a Grande Obra.” (Berry, 1999). Thomas Berry assim 

definiu a grande obra unificadora: “Nosso próprio papel especial, que vamos passar a 

nossos filhos, é o de gerenciar a árdua transição de uma era Cenozoica terminal para 

a Era Ecozoica emergente, na qual os humanos estarão presentes no planeta como 

membros participantes de uma comunidade Terrena compreensiva. Essa é a nossa 

Grande Obra e a Obra de nossos filhos.”

3. Considerações Finais 
A tendência ao pensamento único, à hegemonia ideológica, à imposição de uma 

forma de ver o mundo, à intolerância e à impaciência com quem pensa diferente está 

presente em diversas situações e é evidente nas redes sociais. O fanático não tolera a 

existência do diferente, procura suprimi-la. A convivência com o diferente parece-lhe 

insuportável; ele rejeita o diferente, que o ameaça em suas convicções ou crenças. 

Os fundamentalismos intolerantes e preconceituosos pretendem unificar consciên-

cias, uniformizar verdades, limitar liberdades individuais. Procuram impor pela força 

e pelo terror sua visão e ideias do que consideram o bem e, com base nessa convicção 

tentam destruir aquilo que consideram o mal. 

A consciência da existência de desafios e riscos de escala mega pode induzir a 

união. Encontrar denominadores comuns, pontos de contato que assegurem o mútuo 

entendimento é crucial nesse contexto de pressões ambientais e climáticas e nessa fase 

de mudança de era em que nos encontramos.

Como o ambiente é crescentemente influenciado pela ação humana, e esta, 

 pelos modos de pensar e modelos mentais, coloca-se um duplo desafio: estimular a 
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 noodiversidade, com a liberdade de pensamento e de expressão e, ao mesmo tempo, 

evitar que ela leve a uma babel de desentendimentos e incompreensões. 

Para defender a liberdade de pensamento e de expressão e levar adiante a aventura 

da evolução humana nesse ambiente que se tornou pequeno, são virtudes e qualidades 

necessárias o entendimento, a compreensão, a fraternidade, a tolerância, a habilidade 

de acomodar e respeitar diferentes opiniões e atitudes. Atitudes de empatia e de com-

paixão para com o diferente são vitais. Uma visão ampla e generosa sobre a espécie e 

os papéis que ela desempenha na evolução podem inspirar uma educação integral que 

enfatize a unidade entre matéria, corpo, vida, mente e consciência. 

Caminhar em direção a isso demanda exercitar o sentido de unidade juntamente 

com a cidadania planetária e respeito à diversidade, assim como a tolerância étnica, a 

disposição para uma cultura holística que focalize a paz, a abertura para os avanços 

científicos e tecnológicos. Aplicar o princípio da unidade na diversidade é essencial 

para banir a violência e a guerra.
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resumo Diversidade é banal no universo. Em nosso planeta, até mesmo o homem mais desatento é capaz de perceber a 
trivialidade de certos objetos físicos e biológicos. Entender as causas da diversidade é outra história. Há que se ter curiosidade 
e dúvida, os ingredientes que alimentam a vontade de conhecer. Não basta a vontade, todavia, sem que haja teorias a 
orientar os procedimentos necessários para se obter conhecimento científico. Não que esse conhecimento seja superior 
aos demais conhecimentos populares; é diferente apenas. A diferença é a de que cientificamente não podemos confiar em 
nossos sentidos para entender problemas complexos. A teoria nos possibilita abstrair-nos da avalanche de informações que 
recebemos visualmente, para que consigamos captar a simplicidade subjacente a fenômenos que nos pareçam complexos. 
A complexidade dificilmente será compreendida por meio de teorias ou modelos complexos. Felizmente podemos esperar 
soluções simples e generalizáveis que podem ser obtidas pela análise de um determinado fenômeno que se expressa por 
meio de ocorrências padronizadas em escalas de tempo e espaço. A ocorrência e distribuição da biodiversidade em nosso 
planeta se expressa por meio de padrões. Detectá-los é o primeiro passo para entendê-la. Em seguida, é necessário investigar 
quais são as causas responsáveis pela expressão do padrão observado.

palavras-chave Biodiversidade. Complexidade. Simplicidade..

abstract Diversity is trivial in the universe. Even the most casual observer is able to perceive the triviality of certain physical 
and biological objects. Understanding the causes of diversity is a completely different matter. Curiosity and doubt are the 
ingredients that feed the will to know, though will is not enough: it must come along with theories to guide the acquisition 
of scientific knowledge. Not that this knowledge is superior to common sense; it is just different. The difference is that we 
cannot trust our senses to understand complex problems from a scientific perspective. Theory allows us to refrain from 
the torrent of information we receive visually so that we can capture the simplicity underlying the phenomena that seem 
complex. Complexity is hardly understood through theories or complex models. Fortunately, we may expect simple solutions 
and generalizations that can be obtained by the analysis of a particular phenomenon expressed through similar occurrences, 
which are repeated at different spatial and temporal scales. The occurrence and distribution of biodiversity on our planet is 
expressed through patterns. The description of such patterns is the first step to understand biodiversity. Then it is necessary 
to investigate which factors are responsible for these expressed patterns.

keywords Biodiversity. Complexity. Simplicity..
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Introdução à simplicidade

A experiência sensorial humana mais expressiva é a de constatar a diversidade em 

todos os objetos do mundo. Até mesmo o olhar mais desatento, de alguma for-

ma, reconhecerá a diversidade em um conjunto de objetos aparentemente semelhan-

tes. Diversidade é trivial; ocorre em todo o universo. Não poderíamos esperar que fosse 

diferente, dado que evolução é mudança. Mudar não significa descartar opções ante-

riormente expressas, ao contrário do que observamos na evolução do universo, e vida é 

uma tendência à complexidade. Entenda-se complexidade como acúmulo de estruturas 

geometricamente sofisticadas criadas com componentes simples. Entender complexi-

dade é uma tarefa longe de ser trivial. Por isso, não surpreende que haja uma ciência 

da complexidade (Holland, 1996). A expectativa dos estudos sobre complexidade é a de 

compreender como ela se origina, como evoluiu e se mantém graças ao arranjo espaço 

temporal de suas configurações estruturais simples (building blocks, na expressão de 

Holland, 1966). A hipótese sobre a manutenção da complexidade que evoluiu é a de que 

essa condição em si produz estabilidade do sistema complexo. Aplicado à biodiversidade, 

podemos esperar que quanto mais complexa for a estrutura de uma comunidade biológi-

ca, menos possibilidade há de a extinção de uma espécie particular não causar a extinção 

de todas as espécies da comunidade. Algumas espécies são funcionalmente redundan-

tes; se uma delas for extinta, haverá outra que cumprirá função equivalente, mantendo a 

integridade do ecossistema durante certo intervalo de tempo (Naeem, 1998).

Em geral, ecossistemas ou comunidades mais biodiversos serão mais estáveis com 

relação aos efeitos desagregadores de eventuais distúrbios. A biologia é repleta de exce-

ções, inclusive para a generalização citada. Uma espécie predadora topo de cadeia ali-

mentar, introduzida em uma comunidade diversa, poderá drasticamente reduzir a diver-

sidade, desfazendo as interações de integrantes da teia alimentar. A introdução do peixe 

predador voraz, Cicla ocelaris (tucunaré), no lago artificial Gatún, Panamá, provocou um 

efeito devastador sobre estrutura da comunidade após levar espécies de outros peixes 

à extinção local. (Zaret; Paine, 1973). Mexilhões em costões rochosos ocupam a maior 
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parte do espaço disponível e reduzem a diversidade local. Quando predados por uma es-

trela do mar, a disponibilidade espacial de fixação para outras espécies aumenta. Ocorre 

o aumento da diversidade por meio da predação sobre o competidor que é mais eficiente 

em ocupar o espaço nas rochas (Paine, 1966). Os exemplos de campo mais convincentes 

sobre a possibilidade de aumento ou diminuição da biodiversidade local derivaram de 

comunidades simplificadas. Comunidades complexas, tais como as de floresta tropical, 

são empiricamente mais resistentes a esse tipo de demonstração experimental, mes-

mo se há grande conjunto de dados disponíveis. Há exceções, como a do estudo sobre 

interações entre espécies vegetais e animais em uma floresta tropical, tendo por base 

espécies-chave que conectam diferentes níveis tróficos em teias alimentares coevoluídas. 

O modelo é simples, baseado nas atividades das espécies-chave polinizadoras e disper-

soras de sementes indispensáveis para manter a diversidade da floresta (Gilbert, 1980). 

A previsão é a de que se essas espécies-chave forem extintas, a floresta se desestruturará 

por meio de uma cascata de extinções locais ou por falta de recrutamento das espécies 

vegetais. Trata-se de um modelo baseado em observações naturalistas. 

 A notável capacidade atual de armazenamento, análise e integração de numerosas 

evidências sobre fenômenos complexos possibilita a síntese de grandes quantias de 

dados. Mesmo com essa facilidade, deve-se evitar elaborar modelos muito complexos. 

Modelos desse tipo muitas vezes resistem a interpretações simples. Em decorrência, a 

explicação de fenômenos complexos é refratária a modelos que também sejam comple-

xos. Em outras palavras, complexidade se entende por meio de simplicidade. 

Os físicos são bem-sucedidos na formulação de modelos matemáticos simples em 

níveis macrocósmico e microcósmico. A aplicabilidade de alguns desses modelos incide 

sobre a vida cotidiana, o que lhes dão credibilidade e legitima suas descobertas. Porém, 

referente ao aspecto preditivo sobre consequências complexas de eventos simples, é em-

baraçoso que previsões precisas sobre os resultados de tais eventos não sejam obtidas. 

Considere uma taça de vinho de cristal vazia que acidentalmente caia de uma altura de 

1m. É realizável prever-se o número e o tamanho de cada fragmento resultante do impac-

to da queda? “Presentemente, é possível avaliar a distribuição estatística de tamanhos de 

fragmento (número de fragmentos com certo tamanho). O tamanho de um fragmento 

em particular é impossível ser previsto” (J. M. Figueiredo, Dep. Física da UFMG, comu-

nicação pessoal). O físico sequer menciona a possibilidade de avaliação da forma dos ca-
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cos da taça, o que me levar a imaginar que se um tamanho linear particular, mais simples 

de ser medido, é impossível de ser previsto, sua forma deve ser inconcebível.

Embora conhecimentos da biologia também repercutam na vida cotidiana (e.g., 

determinação da paternidade), os fenômenos biológicos expressam uma variabilida-

de em nível muito superior àquela resultante do comportamento de objetos físicos. 

Em qualquer parte do universo conhecido, um átomo é estruturalmente idêntico e 

se comporta como qualquer outro átomo tomado ao acaso. Muitos fenômenos bioló-

gicos têm influências multivariadas. Se considerarmos um indivíduo ou uma célula 

como unidade de estudo, constataremos que esse indivíduo em uma mesma popula-

ção é distinto dos demais, incluindo gêmeos idênticos. O mesmo raciocínio aplica-se 

a uma célula. Todas têm uma estrutura básica comum, porém formas, tamanhos e 

comportamentos distintos.

Há sempre expectativas em encontrar simplicidade subjacente à complexidade. Des-

cobri-la e expô-la com elegância é uma das metas importantes e criativas de um cientis-

ta, ou seja, formular teorias que captem a realidade (veja Martins, 2002). Como posso 

saber se uma teoria capta a realidade? Uma das formas é a de testar empiricamente as 

previsões que podem ser extraídas da estrutura da teoria. Testadas contra o “background” 

empírico, estas devem ser corroboradas ou não pelos resultados das observações ou ex-

perimentos. Caso isso não aconteça, pode ser que a estrutura da teoria utilizada requeira 

revisão. Às vezes, um conceito apenas é necessário ser adicionado à estrutura da teoria 

para que suas previsões se cumpram empiricamente (veja Pickett. et al., 2007).

O código genético é notável exemplo de simplicidade. Constituído de 22 aminoá-

cidos apenas, as combinações entre eles podem chegar a várias ordens de magnitude, 

suficientes para expressar toda a biodiversidade. As múltiplas ordens de magnitude 

das combinações dessas estruturas moleculares simples resultam em espantosa varia-

bilidade de formas, tamanhos e comportamentos.

 Mutação genética, seleção natural, recombinação e fenômenos epigenéticos 

( Laland, et al., 2014) são os principais eventos responsáveis pela origem e evolução 

da biodiversidade. Biólogos, que raramente discutem a estrutura teórica da teoria de 

evolução por meio de seleção natural, acostumaram a repetir que evolução não é mais 

teoria apenas, mas fato. Concordo em parte. Evolução é simplesmente mudança, e, 

porque tudo no universo muda, evolução não se refere especialmente à biodiversidade 
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apenas. O que interessa em ecologia é entender como e por que essa mudança ocorre. 

A estrutura teórica neodarwinista prevalece como o sistema de teorias mais adequado 

para explicar a origem e diversificação da vida, no passado e presente. Atualmente, 

os neodarwinistas deverão reconhecer que, durante o processo de desenvolvimento 

de um indivíduo, alterações não mutacionais na estrutura do DNA, ou na cromatina, 

serão transmitidas à próxima geração. Tais alterações epigenéticas são coadjuvantes da 

seleção natural em operar mudanças evolutivas. 

Cientistas, que dedicaram toda uma vida a defender e mostrar a abrangência de 

uma teoria em biologia, às vezes, têm dificuldades em aceitar a sua limitação explicati-

va decorrente da variabilidade. A história da ciência é farta em exemplos desse tipo de 

resistência (não apenas na biologia), em especial quando a estrutura da teoria alterna-

tiva proposta ainda é pobre em evidências. Um exemplo recente diz respeito aos que 

defendem o arcabouço teórico do neodarwinismo apenas como necessário e suficiente 

para entendermos a origem e diversificação da vida. A discordância dos neodarwinis-

tas com os que defendem a incorporação da epigenética ao sistema de teorias evoluti-

vas é radical. A maioria recusa entendimentos que não se fundamentem em genética, 

ecologia e evolução, embora haja evidências da transmissão de modificações fenotípi-

cas para novas gerações. (Laland, et al., 2014; Wray, et al., 2014). Quaisquer esforços 

em aprimorar teorias, a bem do avanço do conhecimento, devem ser reconhecidos. A 

controvérsia genética versus epigenética ainda irá se esclarecer; a questão é mais sobre 

o quantitativo do que a respeito do qualitativo.

Espacial e temporalmente, a diversidade se distribui do universo do infinitamen-

te amplo ao universo do infinitamente restrito (Oliveira, 2002). O primeiro pode ser 

reconhecido por meio de subconceitos hierarquicamente alinhados. Os subconceitos 

referentes a cada concepção singular dessa hierarquia se encaixam como matrioscas, 

as bonecas russas de madeira. O macrocosmo inclui aglomerados de galáxias, galá-

xias, sistemas solares (estrelas em torno das quais planetas e satélites orbitam), me-

teoroides (fragmentos de materiais vagantes no espaço) meteoros (um que penetra 

na atmosfera de um planeta), meteoritos (quando um meteoro atinge a superfície de 

um planeta), asteroides (estruturas rochosas e metálicas que orbitam ao redor do sol) 

e cometas (estruturas cujo núcleo é composto de gelo, poeira e pequenos fragmentos 

de rochas). Alguns podem apresentar caudas. Por sua vez, o microcosmo é organi-
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zado em padrão semelhante ao macrocosmos, em unidades infinitamente pequenas 

do átomo a várias partículas subatômicas. 

Houve 28 grandes eventos marcantes na história do universo e da vida (Morowitz, 

2002). Há cerca de 12,5 bilhões de anos aconteceu o “Big Bang”. O macrocosmos inicial-

mente caótico se auto-organizou. Emergiu a tabela periódica e outras etapas de organiza-

ção e complexidade antes que os cordados evoluíssem e, posteriormente, os mamíferos. 

Estes se diversificaram até os grandes primatas e o homem. A evolução do homem fez 

emergir a consciência e cultura. A autoconsciência proporcionou ao homem reconhecer-

se e diferenciar-se dos demais objetos do universo. Muito recentemente , do ponto de 

vista do tempo geológico, há cerca de 2.000 anos, na Grécia antiga, foram estabelecidas 

as bases filosóficas do conhecimento ocidental. A ciência nasceu vinculada à filosofia 

como irmãos siameses unicórdios. A física era denominada filosofia natural e como a 

biologia contemplava-se e refletia sobre a natureza do mundo físico e biológico, como 

o fez Aristóteles. No renascimento, movimentos filosóficos e científicos propuseram o 

apartamento da ciência da filosofia. Contemporaneamente continua a filosofia apartada 

da ciência. Tenho dúvidas se essa desvinculação foi melhor para o incremento do co-

nhecimento do que se continuasse ligada à filosofia. Hoje a filosofia da ciência cuida de 

discutir sobre a validade do conhecimento científico, entre outras questões. O conheci-

mento sobre a biodiversidade passa pelo crivo da filosofia da ciência no tocante à validade 

do conhecimento sobre as causas da diversificação da vida, até mesmo sobre o que é vida 

(Coutinho et al. 2007). Paradoxalmente, os biólogos estudam vida, mas não há consenso 

sobre o que vida é, haja vista a quantidade de definições (veja em Luisi, 1998, discussão 

sobre várias definições do conceito vida).

Terra: planeta peculiar
Nosso planeta é peculiar pelo fato de nele ter-se desenvolvido vida. Na superfície 

do planeta, a vida diversifica-se em formas, tamanhos e comportamentos variados. 

Por que há essa diversidade de formas, tamanhos e comportamentos? Boa parte da 

resposta está na seleção natural e evolução que ocorrem em ambientes geológica 

e espacialmente diversos (montanhas, vales, morros, planícies cortadas pelos rios, 
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oceanos e mares). Em diferentes escalas espaciais, essa diversidade de estruturas ge-

ológicas pode atuar como barreiras ao fluxo migratório de espécies. Espécies isoladas 

por meio dessas barreiras integram comunidades peculiares. Em isolamento extre-

mo, podem evoluir espécies endêmicas (somente ocorrem em determinadas áreas 

geográficas restritas) que exibem adaptações bizarras. As cordilheiras dos Andes e os 

Himalaias são enormes barreiras intransponíveis para muitas espécies. Populações 

dessas espécies se diferenciam em formas, tamanhos e comportamentos distintos 

resultantes das diferentes condições ecológicas sob as quais evoluem. Imagine um 

corte ortogonal que retire um naco da Terra, semelhante a um disco tridimensional. 

A imagem resultante do corte revelará a distribuição heterogênea e contínua da bio-

diversidade a partir dos 5.000 m. abissais aos 8.848 m cuminantes do Everest, as 

amplitudes extremas de ocorrência de vida. 

Cada região geográfica neste gradiente de diversidade compõe-se de biomas. Gros-

so modo, estes podem ser diferenciados por meio da fisionomia da vegetação. A fisio-

nomia transmite impressão de homogeneidade, como a floresta atlântica e os cerrados 

brasileiros vistos de cima. A homogeneidade não resiste, sobretudo, a uma análise 

mais detalhada, que revelará heterogeneidade (variações horizontais) e complexidade 

(variações verticais ou estratos distinguíveis da vegetação). 

Os biomas abrigam ecossistemas e comunidades, conjuntos de plantas, animais, e 

microrganismos que interagem por meio de redes de interações, muitas delas coevolu-

ídas (Thompson, 2012). Não apenas número em espécies e suas abundâncias relativas, 

mas também redes de interação, número de interações de cada espécie na rede são mo-

dos de se expressar a complexidade da biodiversidade em comunidades. Esta pode ser 

representada alternativamente por pirâmides alimentares, nas quais os organismos são 

arranjados em no máximo seis níveis tróficos sucessivos. Uma das razões para que não 

tenham evoluído organismos em um sétimo nível trófico é a de que parte da energia que 

percorre os níveis tróficos dissipa-se em calor metabólico não aproveitável para a produ-

ção de biomassa. Quando a energia chega ao sexto nível trófico, a perda foi tão grande 

que, além desse limite, não haverá energia disponível para produzir biomassa. 

Comunidades incluem assembleias (conjuntos de organismos em uma mesma 

categoria taxonômica), por exemplo, pássaros dos cerrados. Espécies de diferentes as-

sembleias podem ser agrupadas em guildas (conjunto de espécies de categorias ta-
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xonômicas diferentes que utilizam da mesma forma o mesmo tipo de recurso (e.g., 

pássaros e morcegos frutívoros ou pássaros e morcegos insetívoros em uma reserva 

florestal urbana). Em todas essas categorias, as populações são unidades operacionais 

relativamente mais simples e fáceis de ser estudadas. A forma mais simples de se 

medir a diversidade, nesses níveis mais complexos de organização, é a de contar o 

número de espécies e as abundâncias relativas de suas populações. Outras medidas 

relacionadas às demais categorias mencionadas requerem procedimentos um pou-

co mais sofisticados. Refiro-me, por exemplo, a medir produtividade primária bruta 

(quantidade de matéria orgânica produzida em gramas, durante certo tempo em um 

espaço determinado, por uma população ou comunidade por meio da fotossíntese) e 

produtividade secundária (quantidade de matéria orgânica ingerida, menos o que não 

é assimilado e eliminado pelas fezes, urina e gases, menos o que é perdido por meio 

da respiração) como modo de caracterizar a diversidade de ecossistemas, ou a varie-

dade de habitats verticais (estratos) em uma floresta como medida de complexidade. 

Descrever uma floresta por meio do discernimento de seus extratos verticais, além 

de indicar complexidade estrutural da vegetação, serve para caracterizar a diversidade 

em espécies que ocupam preferencialmente cada estrato (MacArthur, 1958). Em outro 

extremo estariam assembleias de gramíneas distribuídas em amplas extensões espa-

ciais, a exemplo do Parque do Serengueti (grandes planícies na linguagem Masai). O 

parque, situado na África oriental, ocupa 40.000 km2 dominados por um único estrato 

vertical de gramíneas, mas com heterogeneidade expressiva em virtude da diversidade 

de espécies. A biomassa expressiva de gramíneas (alta produtividade primária líqui-

da) mantém uma biomassa colossal de ungulados pastejadores, os quais migram  na 

mesma medida da escassez das gramíneas, provocada pelo pastejo intenso das áreas 

utilizadas) e expressiva diversidade de felinos e canídeos (produtividade secundária) 

que acompanham a migração e se alimentam desses pastejadores. 

Em trabalho recentemente realizado no Brasil, a diversidade em espécies de pei-

xes de diferentes assembleias fluviais foi comparativamente medida utilizando-se dois 

tipos de índices de diversidade: Margalef (K) e Shanon (H`). O índice de Margalef de-

monstrou maior consistência e sensibilidade a mudanças na estrutura das assembleias. 

Além disso, é um bom indicador de diversidade em séries temporais de amostras para 

indicar mudanças causadas na estrutura das assembleias, por meio de modificações 
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antropogênicas. Ainda, é também um bom indicador da velocidade de evolução de um 

ecossistema (Iglésias-Rios; Mazzoni, 2014).

Populações humanas em biomas estruturalmente diferenciados são diversas gene-

ticamente (A diversidade genética é neste número abordada por Eduardo Tarazona). 

Atrelados a essa diversidade biológica (genética e ecológica), os atributos morfológicos, 

fisiológicos e comportamentais humanos e a diversidade étnica, linguística, poética, 

musical, plástica também fazem parte da biodiversidade, em especial, se interpretadas 

como adaptações evoluídas sob condições ecológicas variáveis (Weiss et al., 2015). 

A biodiversidade ecológica: padrões e processos
 As configurações temporal e espacial da biodiversidade podem ser descritas 

por meio de padrões, e sua dinâmica pode ser compreendida por meio da atuação de 

processos que os causam. Padrão é a recorrência de um mesmo tipo de fenômeno em 

tempos ou espaços distintos. Descrever padrões é um modo de se iniciar a compreen-

são sobre um dado fenômeno. Se um mesmo fenômeno ocorre em diferentes escalas 

temporais e espaciais, e a amostragem que o caracteriza é aleatoriamente realizada, 

poderemos dizer se o padrão ocorre ao acaso ou se haverá uma ou mais causas que o 

produzem. Uma ferramenta geométrica útil para identificar padrões escalares espa-

ciais é a aplicação de fractais. Fractais descrevem superfícies que repetem a mesma 

forma em escalas diferentes. Imagine a forma das ramificações arteriais e venosas 

que constituem o sistema pulmonar. Se seccionarmos horizontalmente uma faixa de 3 

cm de espessura, constataremos que a secção obtida repete a forma do sistema como 

um todo, ou seja, o arranjo em escala reduzida é morfologicamente idêntico ao todo. 

Fractais também podem ser aplicados em ecologia da paisagem a fim de determinar 

qual seria o padrão identificador da geometria da paisagem (Sugihara; May 1990). 

Atrelados a uma ou mais causas, há processos dinâmicos que originam e mantém os 

padrões em distintas escalas temporais e espaciais. Processos produzem padrões, por 

meio das causas que organizam um fenômeno em determinado padrão. Por exemplo: 

a competição pode produzir um padrão de distribuição regular de ninhos de saúva na 

época de fundação de ninhos. Em locais onde há ninhos instalados, as fêmeas fertiliza-
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das que tentam estabelecer novos ninhos próximos a eles são mortas pelas operárias. 

Assim o padrão de distribuição regular dos ninhos é mantido (observação do autor).

Ignoramos a magnitude da diversidade de organismos na Terra. Uma das grandes 

questões da ecologia é a de estimar, com menor margem de erro possível, o número 

de espécies que vivem no planeta. Enquanto isso, espécies conhecidas e ainda igno-

radas se extinguem, e a formação de novas espécies continua em velocidades varia-

das. A velocidade de especiação em microrganismos é de várias ordens de magnitudes 

maior que a de mamíferos. Todos mamíferos herbívoros placentários e marsupiais 

têm  câmaras de fermentação onde há microrganismos. Sem a participação dos micror-

ganismos, esses animais não conseguiriam extrair os nutrientes das plantas das quais 

se alimentam, o que sugere um papel importante dos microrganismos na evolução de 

mamíferos herbívoros (Price, 2002). Exemplo de velocidade restrita de especiação é o 

de nosso gênero Homo, com nove espécies conhecidas (Roberts, 2011). Todas foram ex-

tintas, exceto H. sapiens sapiens, que domina o período geológico antropoceno ( Martini; 

Ribeiro 2012) – período de algumas centenas de anos apenas, no qual nossa espécie 

predomina tecnologicamente com uma abundância expressiva. Somos atualmente 

mais de 7 bilhões de pessoas; em 2050, estima-se que seremos mais de 9 bilhões. 

Uma só espécie com esse número espantoso de indivíduos! 

Alguém poderia argumentar sobre a microbiota ser tão ou mais numerosa que 

os humanos. Há razões para se pressupor a expressiva diversidade em espécies de 

microrganismos. Estes têm alta frequência de ocorrência de mutações, tamanho mi-

croscópico, tempo de geração curtíssimo, elevadas taxas de evolução (medidas em Da-

rwins, Gingerich, 2002) e capacidade de viver e obter nutrientes, tanto em vida livre 

como parasitas em células, tecidos e órgãos de invertebrados e vertebrados. Não há 

única espécie dessas classes taxonômicas que não tenha pelo menos uma centena de 

espécies de microrganismos associados. A diversidade de microrganismos é muito 

menos conhecida, por dificuldades práticas e porque a microbiologia desenvolveu-se 

focalizando em microrganismos causadores de patologias humanas e de animais do-

mésticos. Nos últimos 30 anos, a microbiologia ambiental tem-se desenvolvido a rebo-

que de problemas ambientais, especialmente poluição de águas e solos. Por outro lado, 

se pensarmos em sucesso de persistência temporal e espacial, os microrganismos que 

existem pelo menos há 3,5 bilhões de anos dominam a biosfera.
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Biodiversidade brasileira e mundial
Dezessete países concentram cerca de 60% da biodiversidade global. Por esse mo-

tivo e também por apresentarem um grande número de espécies endêmicas, foram 

denominados megadiversos (Mittermayer, 1998). O Brasil ocupa o primeiro lugar no 

ranking desses países. Recentemente, Lewinsohn et alii., (2002) sintetizaram o que se 

conhece sobre a biodiversidade brasileira. Essa síntese minuciosa também chama a 

atenção para as dificuldades em se produzir estimativas: por exemplo, carência de ta-

xonomistas para alguns grupos, que permanecem sub-representados; distribuição des-

proporcional de informações taxonômicas entre regiões do país. Para certas regiões, 

há sequer informações sobre grupos inteiros ou mesmo inventário algum realizado. 

Apesar disso, os autores citados obtiveram as estimativas de 168.730 a 212.740 espé-

cies contra 1.697.600 a 1.798.500 mundiais. Segundo as estimativas, o Brasil agrega 

mais de 10% da biodiversidade mundial.

A beleza oculta: o papel da teoria
A beleza das paisagens diversificadas sempre foi, para muitos, motivo de atenção e 

encantamento. Subjacente à beleza estética das configurações geométricas ou assimé-

tricas dos objetos, há uma beleza oculta a nossos olhares. Sabe-se sobre nossa incapaci-

dade sensorial em perceber detalhes. Às vezes, podemos nos surpreender observando 

imagens irreais que julgamos reais. Por exemplo: a submersão de um graveto na água 

límpida de um lago resultará em uma imagem do graveto seccionado. Quando o reti-

rarmos, estará tão íntegro como foi introduzido. Essa limitação de nossa capacidade 

perceptiva pode ser superada por meio da imaginação advinda da contemplação. Con-

templação foi uma das primeiras definições de teoria. A partir desta, outras definições 

mais operacionais foram propostas, por exemplo. “Teoria é um modelo robusto e suas 

consequências” (Sugihara; May 1990). Embora seja uma definição sucinta, não escla-

rece o papel que a teoria desempenha para o incremento do conhecimento científico, 

a não ser talvez para os próprios modeladores. Para os demais, seria necessário definir 

o que é um modelo robusto e os tipos de consequências de sua aplicação para o conhe-

cimento de fenômenos naturais.
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Independentemente da definição que se queira utilizar, o papel que a teoria desem-

penha para o conhecimento científico é fundamental para conhecermos como se orga-

nizam certos fenômenos que a nossos olhos pareçam irregularidades. Subjacente à irre-

gularidade poderemos encontrar um padrão ordenado e regular por meios dos “olhos” 

da teoria que utilizamos ou criamos. Holland (1996), citado na introdução, admite uma 

beleza subjacente à complexidade. Esse tipo de beleza para o pesquisador é a organização 

ordenada de fenômenos complexos que parecem ser caóticos. Prefiro enfatizar a beleza 

estética de uma teoria que ilumina a compreensão sobre as possíveis causas responsá-

veis pela configuração de um padrão. De uma forma ou de outra, as teorias contribuem 

para reduzir nossa ignorância científica, derrubar mitos e diminuir possíveis aversões e 

preconceitos sobre fenômenos naturais que nos pareçam ameaçadores.
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resumo  A iniciativa EPIGEN-Brasil é um projeto estratégico do Ministério da Saúde que constitui a maior iniciativa 
latino-americana para o estudo da diversidade genômica humana, integrando duas importantes tradições científicas 
brasileiras: Saúde Coletiva e Genética de Populações. No contexto dos resultados dessa iniciativa, neste artigo discutimos 
a importância dos estudos de genética de populações para o entendimento do processo de miscigenação no Brasil e para 
a Saúde Pública. Mostramos como a alta resolução genômica do projeto EPIGEN-Brasil e metodologias computacionais 
avançadas possibilitaram novas inferências sobre as origens e a dinâmica da miscigenação e como a história social brasileira 
influenciou a estrutura genética da população.

palavras-chave Genética de populações humanas. História brasileira. Antropologia biológica.

abstract The EPIGEN-Brazil initiative is a strategic project of the Brazilian Ministry of Health, and is the largest Latin-
American initiative for the study of human genetic diversity. It integrates two important Brazilian scientific traditions: 
Public Health and Human Population Genetics. In the context of the results of the EPIGEN-Brazil Project, we discuss how 
population genetics studies contribute to understand the process of crossbreed in Brazil, and its implications in Public 
Health. We show how the high genomic resolution of the EPIGEN-Brazil Project and the state-of-the-art computational 
methodologies allowed new inferences on the origin and dynamics of crossbreed, as well as to understand how the Brazilian 
social history influenced the genetic structure of this population.

keywords Human population genetics. Brazilian history. Biological anthropology.

BRAZIL AND THE CROSSBREED IDIOSYNCRASY
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A característica mais relevante da população brasileira, como de toda América La-

tina, é a miscigenação, ou, como é mais frequentemente chamada na América 

hispânica, a mestiçagem (mestizaje). A miscigenação ocorre quando populações que 

permaneceram isoladas por centenas de gerações passam a se reunir em um espaço 

geográfico, e indivíduos das diferentes populações de origem se casam e reproduzem. 

Na América Latina, há pouco mais de 500 anos, desde o encontro entre autóctones na-

tivos americanos, conquistadores europeus (principalmente Ibéricos) e escravos afri-

canos, formou-se uma nova sociedade miscigenada (http://brasil500anos.ibge.gov.br/). 

No Brasil e na América Latina, a grande maioria dos indivíduos é miscigenada em al-

guma proporção, e existem todas as combinações possíveis de miscigenação individual 

entre africanos, europeus e nativos americanos. As consequências da miscigenação na 

biologia, na saúde e em diversos aspectos sociais e culturais têm imensas implicações 

sobre a nossa história, o nosso cotidiano e o nosso futuro.

A genética de populações parte da análise em laboratório de regiões do DNA que 

diferem entre indivíduos para estudar a distribuição dessas variantes entre diferentes 

indivíduos e populações (na terminologia dessa disciplina: determinando a estrutura 

genética das populações). Com isso, tenta realizar a tarefa mais complexa (porém mais 

interessante) de inferir os fatores evolutivos atuantes que modelaram a estrutura gené-

tica observada. No caso dos estudos de miscigenação, o fator evolutivo mais relevante é 

o padrão de fluxo gênico (i.e. as migrações). Assim, a genética de populações humanas 

fornece ferramentas e conceitos para interpretar a miscigenação na América Latina e 

seus efeitos na saúde, complementando informações de disciplinas, como a história e a 

demografia histórica, e avaliando o resultado do processo de miscigenação na composi-

ção biológica das populações estudadas. Uma característica importante dos estudos de 

genética de populações atuais é que eles fazem inferências unicamente sobre nossos 

ancestrais biológicos. Esse enfoque diferencia a genética de populações de outras dis-

ciplinas, como a arqueologia ou a história, que podem estudar uma população em um 

determinado ponto do espaço e do tempo passado, sem ter certeza da medida que os 
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indivíduos dessa população são ancestrais da população atual. Por exemplo, podemos 

estudar dados da origem dos indivíduos europeus desembarcados no Brasil ao longo de 

um período de tempo, mas essa informação, sendo historicamente relevante, não nos 

fornece informação sobre a medida que esses indivíduos contribuíram para formar, do 

ponto de vista biológico, a população brasileira atual. Uma particularidade da história 

brasileira enfatiza a importância dos estudos de genética de populações. Após a abolição 

da escravidão em 1888, o governo brasileiro ordenou a queima de todos os registros 

históricos do tráfico de escravos para evitar ações indenizatórias por parte dos antigos 

donos de escravos (Lacombe et al. 1988). Esse fato tem empobrecido o registro histórico 

sobre migrações de origem Africana no Brasil. No entanto, a genética de populações é 

uma disciplina que está contribuindo na compensação dessa carência de informações 

históricas. Assim, a integração das perspectivas de diferentes disciplinas como a histó-

ria, a demografia, a antropologia física e a genética de populações é necessária para uma 

interpretação mais completa da história biológica dos brasileiros.

Além da América Latina, existem outras populações miscigenadas, como os afro-

americanos e hispanos nos Estados Unidos, os caribenhos (todos esses produto de mis-

cigenação tri-híbrida entre africanos, europeus e nativos americanos), os cabo- verdia-

nos na África (de origem africana e europeia), os coloured na África do Sul (com origens 

europeia, africana e indiana) e as populações da Ásia Central, exemplificadas em grupos 

étnicos como os kazakos e uigures, que são produto do encontro entre asiáticos ociden-

tais e orientais. No entanto, os latino-americanos são modelos clássicos nos estudos da 

miscigenação em genética de populações humanas e os mais de 200 milhões de brasi-

leiros representam a maior nação miscigenada. Neste artigo, apresentamos resultados 

do nosso e de outros grupos de pesquisa que tentam responder às seguintes questões: 

(1) como a história social do Brasil modela a estrutura genética da população brasileira? 

(2) qual é a origem continental e subcontinental da população brasileira? (3) como acon-

teceu a dinâmica da miscigenação em diferentes regiões do Brasil?

Determinar a ancestralidade de uma população miscigenada significa inferir as 

porcentagens dos genomas dos indivíduos miscigenados que são provenientes de 

cada uma das populações parentais originais. Essas inferências são possíveis devido 

ao estudo de variantes genéticas presentes na sequência do DNA de cada indivíduo. 

Para inferir a ancestralidade, a quantidade de informação de cada variante genética 
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depende das diferenças das frequências dessas variantes entre as populações paren-

tais que originaram as populações miscigenadas. Variantes genéticas cujas frequên-

cias são muito diferentes nas populações parentais são conhecidas como Marcadores 

Informativos de Ancestralidade (MIAs). 

As inferências de ancestralidade em uma população miscigenada podem se dar 

em três diferentes níveis (Figura 1): populacional, individual e cromossômico, sendo 

que todas essas medidas estão correlacionadas. A ancestralidade populacional é a por-

centagem do conjunto dos genomas de uma população (ou como se denominava no 

passado, o pool génico) que deriva de cada uma das populações parentais. A ancestrali-

dade populacional é a mais fácil de estimar e foi objeto dos primeiros estudos genético-

populacionais sobre miscigenação. Os primeiros métodos estatísticos para estimar a 

ancestralidade com base em variantes genéticas usavam a frequência dessas variantes 

na população miscigenada e nas parentais para estimar a ancestralidade populacional.

 
Figura 1. Diferentes níveis de inferência de ancestralidade em uma população miscigenada. Ancestralidade popu-
lacional corresponde às porcentagens do conjunto de genomas de todos os indivíduos da população provenientes 
de cada população parental, ou seja, é a ancestralidade individual média entre todos os indivíduos da população. 
Ancestralidade individual são as porcentagens do genoma de cada indivíduo originárias de cada população paren-
tal. Ancestralidade cromossômica é a origem ancestral de cada fragmento de cada cromossomo de cada indivíduo.
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Com o melhor conhecimento da diversidade do genoma humano e a disponibili-

dade de mais variantes genéticas para utilização, assim como o desenvolvimento de 

novos métodos de análise, nos anos 90 passou a ser possível estimar a ancestralidade 

individual, que consiste nas porcentagens do genoma de um indivíduo miscigenado 

originárias de cada uma das populações parentais. No contexto da população brasileira, 

a ancestralidade individual continental (ou tri-híbrida) corresponde às porcentagens 

africana, europeia e nativo americana do genoma de um indivíduo brasileiro, cujos 

valores devem somar 1. A ancestralidade populacional corresponde à média das ances-

tralidades individuais entre todos os indivíduos da população.

Em um maior nível de detalhamento, é possível imaginar que os cromossomos dos 

indivíduos miscigenados são compostos de segmentos de diferentes ancestralidades, 

constituindo verdadeiros mosaicos de diferentes origens. Com essa ideia em mente, 

nos últimos anos, devido ao aumento no conhecimento sobre a diversidade do genoma 

humano em diferentes populações, tornou-se possível utilizar MIAs em alta densida-

de, ou seja, espalhados por todo o genoma, nas populações parentais e miscigenada, e 

inferir a ancestralidade de diferentes fragmentos cromossômicos dos indivíduos misci-

genados. Essa abordagem é chamada de inferência de ancestralidade cromossômica, ou 

seja, inferência da ancestralidade de cada ponto de cada cromossomo de cada indivíduo. 

O Brasil tem uma importante tradição de estudos em genética de populações hu-

manas publicados em revistas científicas internacionais (Krieger et al. 1965, Freire-Maia 

1990, Parra et al. 2003, Salzano e Bortolini 2005, Giolo et al. 2012, Kuhn et al. 2012, 

Moura et al. 2015). Ainda, na literatura não especializada, existem outras duas sínteses e 

marcos históricos que tiveram grande influência no contexto cultural brasileiro: o livro 

Populações Brasileiras, aspectos demográficos, genéticos e antropológicos, publicado em 1967 

pelos Professores Francisco M. Salzano, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e 

Newton Freire-Maia, da Universidade Federal do Paraná (Salzano e Freire-Maia 1967), e 

mais recentemente, o artigo Retrato Molecular do Brasil, do grupo dos Professores Sérgio 

D. Pena e Fabrício R. Santos (Pena et al. 2000), ambos da Universidade Federal de Minas 

Gerais, publicado quando a miscigenação no Brasil completava 500 anos.

A Saúde Coletiva e a Epidemiologia têm também uma importante tradição de 

 estudos no Brasil. Recentemente, por iniciativa de um grupo de epidemiologistas da 
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Fundação Oswaldo Cruz, da Universidade Federal de Minas Gerais, da Universidade 

Federal da Bahia e da Universidade de Pelotas, com o apoio do Ministério da Saú-

de e Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), lançou-se a iniciativa estratégica 

EPIGEN-Brasil (https://epigen.grude.ufmg.br/). Seus objetivos são: (1) estudar em alta 

resolução genômica a diversidade genética da população brasileira, (2) inferir a origem 

e dinâmica da miscigenação no Brasil, (3) entender a arquitetura genética de doenças 

complexas no país e sua relação com a natureza miscigenada da população e (4) en-

tender como variantes genéticas, ambientais e fatores sociais interagem e modelam 

a susceptibilidade a doenças complexas no país. A iniciativa EPIGEN-Brasil é, antes 

de tudo, um grande esforço interdisciplinar, que sintetiza grandes tradições científi-

cas brasileiras, de Saúde Coletiva, Epidemiologia e de Genética de Populações, e as 

integra com outras áreas de pesquisa emergentes no país, como a Bioinformática e a 

Biologia Computacional. essas áreas são imprescindíveis hoje em dia para analisar a 

grande quantidade de informação (big data) gerada em projetos que estudam a diver-

sidade do genoma humano em um grande número de indivíduos. Além disso, o pro-

jeto EPIGEN-Brasil poderá trazer novas contribuições para compreensão da história 

da população e das relações raciais no Brasil. A iniciativa EPIGEN-Brasil estuda três 

entre as mais importantes coortes brasileiras de base populacional, situadas nas três 

regiões mais povoadas do país: (1) 1.246 indivíduos do projeto SCAALA em Salvador/

BA (Barreto et al. 2006), com 18 anos de acompanhamento a partir de 1997, quando os 

participantes eram crianças; (2) 1.442 indivíduos da Coorte de Idosos de Bambuí/MG 

(Lima-Costa et al. 2011), com 18 anos de acompanhamento a partir da linha de base 

de 1997, constituída pelos indivíduos da cidade com mais de 60 anos nessa data; (3) 

3.653 indivíduos da Coorte de Nascidos Vivos em 1982 de Pelotas/RS (Víctora e Barros 

2006), com 35 anos de acompanhamento. O Projeto EPIGEN-Brasil analisou mais de 

2,5 milhões de variantes genéticas em 6.487 participantes das três coortes envolvidas 

e sequenciou o genoma completo de 30 indivíduos, estabelecendo-se como a maior 

iniciativa genômica latino-americana.
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O efeito da história social brasileira na estrutura 
genética da população

Existem duas características da estrutura genética da população brasileira que refle-

tem a história social do Brasil e da América Latina. Durante os primeiros séculos após 

a colonização europeia, ocorreu uma alta frequência de casamentos entre homens com 

ancestralidade predominante europeia e mulheres com ancestralidade predominante 

africana ou nativa. Isso porque, em parte, nos séculos XVI-XVII relativamente poucas 

mulheres europeias imigraram para o Novo Mundo. Esse padrão deixou uma assina-

tura na diversidade genética dos brasileiros que é claramente visível ainda hoje: os cro-

mossomos Y (um marcador de linhagem transmitido patrilinearmente) dos brasileiros 

são mais frequentemente de origem europeia e o DNA mitocondrial (um marcador de 

linhagem transmitido matrilinearmente) é mais frequentemente de origem africana ou 

nativo americana (Carvalho-Silva et al. 2000, Pena et al. 2000, Alves-Silva et al. 2001).

Uma segunda característica da diversidade genômica brasileira e latino-americana 

é que a ancestralidade continental está correlacionada (mas não necessariamente é a 

causa) com uma série de características físicas como a cor da pele, com variáveis so-

ciais como a autoclassificação étnico-racial (Ruiz-Linares et al. 2014, Lima-Costa et al. 

2015), e também com características culturais e socioeconômicas. De fato, na América 

Latina, os indivíduos com maior ancestralidade africana ou nativa têm menores opor-

tunidades de desenvolvimento e menores níveis socioeconômicos (Telles 2004). Os 

dados do projeto EPIGEN-Brasil evidenciam que, após cinco séculos de miscigenação, 

existe ainda uma tendência dos brasileiros de se casarem com indivíduos de ancestra-

lidade similar, o que provavelmente se deve às várias características fenotípicas, cul-

turais e sociais, interligadas com a ancestralidade (Kehdy et al. 2015). Esse padrão de 

comportamento matrimonial atua como interface entre cultura e biologia e explica, em 

parte, por que, após cinco séculos de miscigenação, ainda se observa correlação entre 

ancestralidade e uma série de fenótipos como a cor da pele e, até mesmo, a classifi-

cação étnico-racial. Em termos de modelos de história social e miscigenação, poderí-

amos pensar em dois modelos extremos de padrões de comportamento matrimonial: 

um de democracia racial, onde os casamentos se verificam completamente de forma 

independente da ancestralidade (e as características associadas) e outro de segregação 
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racial, que se verificou nos lugares onde esta foi imposta por lei, como o Apartheid 

na África do Sul ou nos Estados Unidos. Embora no passado o Brasil tenha sido as-

sociado a um modelo de democracia racial, por ser sua população mais miscigenada 

que a afro-americana ou a sul-africana, os estudos sociológicos recentes (Telles 2004) 

questionam essa interpretação como um “mito”, reavaliando o papel das desigualda-

des raciais e de fenômenos de discriminação na história brasileira e relativizando o 

papel da miscigenação. Essas interpretações sociológicas mais recentes são coerentes 

com os resultados do projeto EPIGEN-Brasil supracitados, que ilustram como os ca-

samentos preferenciais, em razão da ancestralidade e características correlacionadas, 

permearam a história do Brasil. De certa forma, o jornalista Cesar Baima de O Globo 

(http://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/estudo-diz-que-populacao-do-brasil-me-

nos-misturada-do-que-se-pensa-16601189), resenhando na versão impressa do jornal 

a publicação do projeto EPIGEN na revista da Academia Americana de Ciências, sin-

tetizou adequadamente nossos resultados aparentemente paradoxais no contexto de 

uma sociedade considerada miscigenada por antonomásia, mas não o suficiente para 

justificar o mito da democracia racial: “Nem tão misturados assim”.

Origem continental e subcontinental da 
população brasileira

Os estudos clássicos de genética de populações no Brasil evidenciam, em geral, 

uma ancestralidade europeia maior no Sul, no Sudeste e no Centro-oeste (nessa or-

dem); uma ancestralidade africana maior no Nordeste que no Sudeste; e uma ances-

tralidade indígena baixa no Sul, Sudeste e Nordeste que aumenta no Centro-oeste e no 

Norte (Pena et al. 2011, Kehdy et al. 2015). Existem afastamentos desse padrão, como 

as populações de quilombolas, presentes em diversos lugares do país que, como es-

perado, tem elevada ancestralidade africana (Scliar et al. 2009); como as populações 

indígenas que, dependendo da localização geográfica e seu histórico de contatos com 

o Brasil não indígena, apresentam diferentes níveis de ancestralidade não indígena; 

ou como outros isolados genéticos, cujo estudo sistemático no país está sendo realizado 

pelo Instituto Nacional de Genética Médica Populacional (Castilla e Schuler-Faccini 



241

tarazona-santos, e. et al. brasil e a idiossincrasia da miscigenação

rev. ufmg, belo horizonte, v. 22, n. 1 e 2, p. 232-249, jan./dez. 2015

2014). Os diferentes padrões de ancestralidade observados no Brasil também afetam 

a distribuição de variantes de importância médica, como aquelas que influenciam a 

eficácia terapêutica de fármacos e possíveis reações adversas a estes. No Brasil, desde 

2003, a Rede Nacional de Farmacogenética (REFARGEN, www.refargen.org,br, Suarez-

Kurtz et al. 2012) estuda detalhadamente a distribuição dessas variantes no Brasil em 

razão dos padrões de ancestralidade observados nas diferentes regiões do país. 

O projeto EPIGEN-Brasil confirmou esses resultados, exemplificados no Nordeste 

(Salvador), Sudeste (Bambuí) e Sul (Pelotas) (Figura 2). Adicionalmente, a alta resolu-

ção das análises genômicas possibilitou descobrir a ancestralidade dos brasileiros com 

uma resolução geográfica inédita. Nós evidenciamos que a diversidade genômica de 

origem europeia dos brasileiros do Sudeste e do Sul tem uma origem geográfica euro-

peia mais ampla e que inclui regiões do Norte da Europa e do Oriente Médio, enquanto 

que na Região Nordeste a diversidade genômica de origem europeia parece ser restrita 

à Península Ibérica. Porém, o resultado mais interessante do EPIGEN-Brasil refere-se 

às origens africanas dos brasileiros, que oferece uma nova perspectiva com base em 

estudo da população do Brasil, que foi o principal destino da Diáspora Africana. De 

fato, o Brasil recebeu sete vezes mais escravos africanos (aproximadamente 4 milhões) 

em comparação aos Estados Unidos (aproximadamente 560 mil), durante um período 

maior (4 séculos vs. 2 séculos nos Estados Unidos). A origem dos escravos também 

foi diferente no Brasil em relação ao Caribe e aos Estados Unidos. Enquanto o tráfico 

de escravos controlado por ingleses, franceses, espanhóis e portugueses teve origem 

predominante na Costa Ocidental da África, a Coroa Portuguesa era a única estabe-

lecida no Continente africano, particularmente em Moçambique, no Leste da África, 

de onde também deslocava escravos principalmente para o porto do Rio de Janeiro. 

Uma questão aberta é se essas origens e destinos diferenciados se refletem ainda na 

estrutura genética da população brasileira, ou se foram apagados por migrações poste-

riores de fora do Brasil ou internas. Nós evidenciamos que os brasileiros apresentam 

pelo menos dois componentes de ancestralidade africana, um deles associado com 

populações não Bantus do Oeste da África, mais evidente no Nordeste brasileiro, e 

outro associado com populações Bantu do Leste da África. De maneira interessante, 

a proporção dessas componentes de ancestralidade que estão presentes em todas as 

populações africanas e latinas americanas analisadas varia entre elas. O componente 
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de ancestralidade da África Ocidental/não Bantu é mais evidente nos afro-americanos 

e no Nordeste do Brasil (Salvador), enquanto o componente da África-Oriental/Bantu 

é mais evidente no Sudeste e Sul do Brasil, o que verossimilmente é a assinatura ainda 

presente na diversidade genética dos brasileiros, das migrações de escravos provenien-

tes de Moçambique e regiões próximas ao Rio de Janeiro. Esses resultados evidenciam 

pela primeira vez uma maior diversidade genética da Diáspora Africana em relação à 

crença predominante no mundo acadêmico internacional, que considera a África Oci-

dental como a origem claramente predominante dessa diáspora. Nós observamos que 

Figura 2. Miscigenação continental das populações estudadas no Projeto EPIGEN-Brasil. Cada retângulo é com-
posto de um conjunto de barras verticais de altura 100% que representam as ancestralidades individuais em 
porcentagem: Europeia (vermelha), Africana (azul) e Nativo Americana (verde). N representa o número de indiví-
duos em cada uma das coortes estudadas. As porcentagens representam a miscigenação continental populacional 
(média das individuais) para cada uma das coortes. Figura adaptada de Kehdy et al. (2015).
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essa origem diferenciada determina que pelo menos 38 variantes genéticas que confe-

rem susceptibilidade diferencial a traços e doenças complexas, como doença de Crohn, 

esclerose múltipla e doença inflamatória do intestino, tem frequências populacionais 

significativamente diferentes nas duas componentes de ancestralidade africana e entre 

o Nordeste e Sudeste do Brasil.

Dinâmica da miscigenação no Brasil
A alta resolução dos dados genômicos produzidos pelo projeto EPIGEN possibili-

tou ir além das questões clássicas da genética de populações (i.e., quantificar a misci-

genação continental) e inferir como ocorreu a miscigenação ao longo do tempo. Para 

responder a essa questão, usamos informação da ancestralidade cromossômica de 

cada indivíduo (Figura 4). Ou seja, inferimos ao longo de cada cromossomo de cada 

indivíduo a origem continental de cada uma das ~2,3 milhões de variantes genéticas 

estudadas. Nós consideramos que os cromossomos de indivíduos miscigenados são 

mosaicos de fragmentos de ancestralidade europeia, africana e nativo americana, e 

o fato que, com o passar do tempo, em populações miscigenadas a recombinação ge-

nética mistura os cromossomos de diferentes origens, fazendo que a distribuição dos 

tamanhos dos fragmentos cromossômicos de uma determinada ancestralidade em 

uma população (chamados tracts na literatura especializada, Figura 3) seja informativa 

sobre a antiguidade e a história da miscigenação. Utilizando essas informações, im-

plementamos um arcabouço computacional Bayesiano e: (i) inferimos que a pequena 

miscigenação nativo americana observada no Nordeste, Sudeste e Sul foi introduzida 

nos primeiros séculos após a colonização europeia, o que é coerente com o fato de que 

posteriormente as populações nativas foram dizimadas; (ii) evidenciamos a assinatura 

genômica (tracts de tamanho grande de origem europeu) de imigrações de origem eu-

ropeia ocorridas nos últimos 150 anos no Sudeste e no Sul, mas não no Nordeste. Isso 

é coerente com a imigração de europeus nos séculos XIX e XX, em especial nas regiões 

Sul e Sudeste, favorecida pelo Estado brasileiro, e tendo por fundamento a política de 

“branqueamento” da população brasileira.
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Figura 3. Gráfico de barras verticais representando as ancestralidades subcontinentais Africana nos indivíduos 
das populações do Projeto EPIGEN-Brasil. Unicamente é representado o componente de ancestralidade Africana 
para cada indivíduo, subdividido nas porcentagens dos subcomponentes Oeste Africano/não Bantu (azul) e Leste 
Africano/Bantu). Figura adaptada de Kehdy et al. (2015).

Figura 4. Padrão esquemático da ancestralidade de fragmentos cromossômicos ao longo das gerações de uma 
população miscigenada gerada de três populações parentais. Cada cor representa uma origem ancestral distinta. 
Assim que a miscigenação ocorre, os cromossomos dos indivíduos miscigenados são inteiramente (ou quase 
inteiramente) provenientes de uma única população parental. Devido ao processo de recombinação genética entre 
cromossomos, os fragmentos cromossômicos de uma determinada ancestralidade vão sendo “quebrados” em 
pedaços menores à medida que o número de gerações aumenta desde o evento de miscigenação. Dessa forma, 
indivíduos recentemente miscigenados apresentam fragmentos de determinada ancestralidade mais longos do 
que os encontrados em indivíduos cuja miscigenação ocorreu há mais gerações.
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Conclusão
O antropólogo Ricardo Ventura Santos, da Fundação Oswaldo Cruz e do Museu 

Nacional/UFRJ, tem estudado a trajetória das investigações em genética de populações 

no Brasil.  Ele vem abordando questões sobre a gênese e a trajetória dos estudos de ge-

nética de populações brasileiras miscigenadas, desenvolvidos desde os anos 1950/60 

e como se articulam com questões sobre formação da identidade nacional (de Souza e 

Santos 2014). No contexto da América Latina, a genética de populações em uma nação 

predominantemente miscigenada como o Brasil tem a função social de contribuir com 

a identidade nacional, assim como a arqueologia pré-hispânica, em países como Mé-

xico e Peru, nas quais a componente de ancestralidade e a herança cultural indígenas 

são muito mais presentes. 

A complexa história de miscigenação no Brasil tem deixado assinaturas que são 

evidentes na diversidade genômica dos brasileiros, dependendo da resolução genômi-

ca em que esta é estudada. Devido à alta resolução genômica dos estudos do projeto 

EPIGEN-Brasil e tomando-se como referência coortes de base populacional, foi pos-

sível revelar novos aspectos em relação ao já grande corpo de conhecimentos gerados 

pela rica tradição de estudos de genética de populações no Brasil. No ano de 1870, 

o Brasil era uma nação predominantemente negra, mas esse cenário mudou após a 

chegada de mais de 4 milhões de europeus na segunda metade do Século XIX e na 

primeira metade do Século XX. Nós encontramos a assinatura genômica dessas migra-

ções recentes principalmente no Sudeste e Sul do País, onde observamos que a origem 

geográfica da componente europeia do genoma pode ser reconduzida a uma região 

mais extensa, que inclui desde Oriente Médio até o Norte de Europa. É interessante 

que essa grande onda recente de imigrantes europeus, mesmo determinando que a an-

cestralidade no Sudeste e no Sul em dias atuais seja predominantemente europeia, não 

tenha apagado dois componentes importantes de ancestralidade africana, presentes e 

visíveis mesmo entre indivíduos brancos. Um desses componentes de ancestralidade 

é tradicionalmente associado à ancestralidade Africana Ocidental (predominante no 

Nordeste). O outro componente de ancestralidade Africana emerge pela primeira vez 

em estudos de genética de populações relacionados à Diáspora Africana e está asso-

ciado às migrações de povos do Leste da África, com maior presença no Sudeste e no 
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Sul do país. Nossos estudos também evidenciam a tendência ao casamento preferen-

cial em razão da ancestralidade similar, como uma característica que tem permeado a 

história social brasileira. São necessários ainda estudos adicionais em outras regiões 

como o Norte e o Centro-oeste, não compreendidos no projeto EPIGEN-Brasil, assim 

como em outros grandes centros urbanos, além de Salvador (que podem evidenciar 

uma ancestralidade mais variada, incluindo, por exemplo, a componente japonesa), 

para ter uma visão mais integrada do processo de miscigenação em todo o Brasil. 

Ao lado disso, o projeto EPIGEN-Brasil está também focado em estudos orientados a 

entender como as variantes genéticas presentes no Brasil e produto da miscigenação 

ocorrida por 5 séculos interagem com o ambiente e modelam a susceptibilidade a tra-

ços e doenças complexas como obesidade, hipertensão ou asma.
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resumo Na geração da diversidade imunológica, milhões de células (linfócitos, por exemplo) e moléculas (anticorpos) 
diferentes são geradas somaticamente, de novo em cada organismo vertebrado; os genes envolvidos na ativação de linfócitos 
e na formação de anticorpos não são herdados inteiros. Linfócitos e anticorpos, diversos entre si, reagem uns com os outros 
e constituem uma rede complexa multiconectada (o sistema imune), na qual a complexidade é essencial. Reduções dessa 
diversidade (clonal) dos linfócitos (expansões oligoclonais) acarretam formas graves de doenças infecciosas, alérgicas 
e autoimunes. A imunologia atual está no processo de incorporar abordagens sistêmicas nas quais essa diversidade é 
importante nas associações com a microbiota nativa e com proteínas da dieta.

palavras-chave Imunologia. Especificidade. Degeneração.

abstract In the generation of immunological diversity, millions of different cells (such as lymphocytes), and molecules 
(antibodies) are assembled by somatic processes, de novo in each vertebrate organism. The genes involved in the lymphocyte 
activation and antibody production are not inherited as whole genes. Lymphocytes and antibodies, different from one another, 
react with each other and form a complex multiconnected network – the immune system – in which complexity is essential. 
Reductions in (lymphocyte clonal) diversity (oligoclonal expansions) are associated with severe forms of infectious, allergic 
and autoimmune diseases. Current immunology is learning to deal with systemic approaches in which clonal diversity is 
important in the associations with the native microbiome and dietary proteins.

keywords Immunology. Specificity. Degeneration.
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Diversidade 

Ao refletir sobre a diversidade, penso na amplidão do que poetas, filósofos e 

políticos podem ver como diverso, diferente. Considerando minha história e 

limitações, comento o sentido da diversidade como imunologista. Do pouco que sei de 

Biologia e de Epistemologia, faço alguns reparos.

Diversidade é diversidade para alguém, para um observador humano que vive 

imerso na linguagem humana e por meio dela distingue e vivencia uma realidade. 

Essa diversidade depende do modo de fazer distinções, da maneira de separar, de dis-

criminar. Precisamos da diversidade e, ao mesmo tempo, trabalhamos contra ela. Em 

seu diário, George Braques, o cubista, escreveu: “Um limão ao lado de uma laranja 

deixa de ser limão, e a laranja deixa de ser laranja, e eles se tornam frutas”. Pensar em 

diversidade é pensar em sua geração, em processos que dividem, separam, espalham, 

mas também em processos opostos, que unificam, identificam, buscam uma síntese. 

Como imunologista que apresenta a diversidade dos linfócitos (e dos anticorpos) e 

dos antígenos, busco apenas chamar a atenção  para duas coisas. Primeiro, para a enor-

me diversidade celular (linfocitária) e molecular (dos anticorpos), que é fundamental 

para construir a atividade imunológica e possibilitar a dinâmica de sua organização 

estável, sua unidade. Cecíla Meireles nos lembra que “um alfabeto não é inventado 

letra a letra”. Em segundo lugar, lembrar que não há uma relação unívoca (um-a-um) 

entre antígenos e anticorpos: há milhares de moléculas que “servem” com anticorpos 

para cada detalhe antigênico.

Se tivesse espaço, mostraria como a doença (a imunopatologia) muitas vezes surge 

por desconexão, pela redução da diversidade na composição do organismo, como se 

fosse o surgimento de uma liberdade espúria que rompe a normalidade anterior. Uma 

patologia que surge pela redução da biodiversidade interna (celular, molecular) do or-

ganismo (Vaz and Carvalho, 2015).
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Diversidade na imunologia
Em sua discussão sobre o processo evolutivo, Donald Forsdyke diz: “Para real-

mente entender a evolução precisamos antes entender o desenvolvimento histórico 

de ideias sobre a evolução. Mas para realmente entender sua história, precisamos pri-

meiro entender a evolução.”1 Isso cabe como uma luva na imunologia: para entendê-

la, precisamos entender sua história. Mas para entender a história, precisamos antes 

decidir o que ela é. Uma história de quê? Aquilo que decidirmos que a imunologia é 

determinará o que poderemos saber sobre ela. O modo de ver determina não apenas 

o que se vê, mas o que se discute, as perguntas que se faz e o critério para validar as 

respostas e, por fim, determina o que se faz (Maturana, 2003).

É fácil entender a importância da diversidade na imunologia. Leigos e especialistas 

já sabem o que a imunologia é. Sabem que as respostas imunes, como a formação de 

anticorpos, são como “estranhamentos”, respostas do corpo que se seguem à invasão 

do corpo por materiais “estranhos” (antígenos), principalmente aqueles contidos em 

agentes infecciosos, como vírus, micróbios e parasitas. Sabem também que essas res-

postas são específicas, dirigidas exclusivamente para o material desencadeante; são 

especiais, particulares, não afetam outros materiais. (Eu ia dizer que são “igualmente 

estranhos”, mas me dei conta de que essa definição é impossível)  

Leigos e especialistas sabem também – ou podem conceber – que a diversidade 

de materiais “estranhos” a um dado organismo é praticamente ilimitada. Isso expõe 

imediatamente em cena o problema mais importante da imunologia: como reagir de 

forma específica (exclusiva, particular, especial para cada coisa) se a diversidade de 

materiais estranhos é ilimitada? Reconhecer o desconhecido é claramente impossível. 

Além disso, se os materiais que nos invadem são similares aos que compõem o pró-

prio corpo – como efetivamente são; alimentamo-nos de animais cujos tecidos contêm 

moléculas muito semelhantes às nossas – então, como conter as respostas imunes 

para os constituintes do próprio corpo? Enfim, como pode o corpo discriminar entre o 

próprio e o estranho: responder ao que é estranho e não responder ao que é próprio?

De repente, muitos problemas. E para simplificá-los, temos que complicá-los ain-

da mais. O primeiro problema é que nada à primeira vista  é tão específico quanto se 

acredita. Um único anticorpo ou um receptor em um linfócito – a célula formadora 

 1“To really understand 
evolution we must first 
understand the historical 
development of ideas on 
evolution. But to really 
understand its history, 
we must first understand 
evolution.” Essa é uma 
versão do “ciclo herme-
nêutico” de Gadamer.< 
http://post.queensu.
ca/~forsdyke/evolutio.
htm>
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do anticorpo – pode reagir com milhões de estruturas diferentes (Wooldridge et al., 

2011). A especificidade imunológica é muito degenerada, ou melhor, poliespecífica 

(Wucherpfennig et al., 2009; Eisen and Chakraborty, 2010). O segundo é que  nem 

tudo o que é externo ao organismo é “estranho”, desencadeia um estranhamento, uma 

reação imunológica progressiva. Os “antígenos” são grandes moléculas (macromolé-

culas) produzidas por outros seres vivos, proteínas em sua maioria, e o corpo está 

sempre exposto a uma enorme diversidade de proteínas que lhe são externas, mas não 

são estranhas. Há moléculas externas e familiares, como as presentes nos alimentos 

e também as produzidas pelos trilhões de micróbios que atravessam a vida conosco, 

vivem sobre nossa pele e nossas mucosas: o microbioma nativo. O terceiro problema 

se refere à atividade imunológica. Vista como um “estranhamento” (o estranhar), essa 

atividade  é um fenômeno cognitivo que está  ligado ao conhecer, à epistemologia, ao 

estudo de como um ser vivo pode conhecer qualquer coisa, separar uma coisa de outra, 

distinguir. Quando abordamos o problema da imunologia como um problema cogni-

tivo, procuramos entendê-lo e resolvê-lo segundo aquilo que entendemos como cogni-

ção. Isso acarreta outros problemas. A psicologia cognitiva enfrenta dificuldades com 

termos e conceitos importados da “psicologia da vovó” (folk psychology); por exemplo, 

todo mundo “sabe” o que é “memória”! Esse modo de ver é um grande obstáculo a um 

entendimento mais adequado. 

 Não se fala de uma “imunologia da vovó”, mas ela existe e nos atrapalha mui-

to. Todo mundo sabe o que são vacinas e anticorpos e por que rejeitamos transplantes 

– todo mundo, menos os imunologistas mais preocupados. 

O microbioma e a dieta 
Durante um século e meio de pesquisa em imunologia, os trilhões de micróbios que 

vivem sobre nosso corpo (na pele, nas mucosas) foram praticamente ignorados porque, 

regra geral, eles não são patogênicos, não são vistos como “causas” de doenças. A imu-

nologia surgiu como um ramo da bacteriologia médica, no estudo de doenças infecciosas 

agudas e graves. Embora ignorados pelas pesquisas até recentemente, os antígenos da 

microbiota nativa não são ignorados pelo organismo. Ao contrário, eles estão profunda-

mente inseridos na atividade imunológica e no enredamento dessa atividade em aspec-
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tos fundamentais de nosso viver. São tantos micróbios, e eles são tão importantes que 

alguns cientistas afirmam que “nunca fomos indivíduos” – somos “holobiontes”, somos 

como consórcios, condomínios (Gilbert, Sapp and Tauber, 2013; Moczek et al., 2015).

Até recentemente, a importância dos alimentos e de sua diversidade também foi, 

em grande parte, ignorada pela imunologia. Nos últimos 30 anos, houve um aperce-

bimento crescente de uma “imunologia de mucosas”. Foi criada uma sociedade cien-

tífica especial para tratar desses fenômenos, e há uma revista denominada “imuno-

logia de mucosas”. Mas essa é uma divisão terrível, indesejável. porque não se trata 

de fenômenos “especiais”, separados, mas do dia a dia imunológico do organismo. É 

preciso colocar esses fenômenos em uma posição central, exatamente porque eles são 

a fisiologia – o normal – da atividade imunológica.

Animais criados como “isentos de germes” (germ-free) – camundongos nascidos 

por cesariana e postos em bolhas de plástico estéreis – desenvolvem graves defeitos 

imunológicos. Se a dieta que recebem é artificial e sem macromoléculas (antigen-

free), esses defeitos se tornam mais severos, e os animais não chegam sequer a de-

senvolver linfonodos (Haury et al., 1997). Na UFMG, Menezes, Faria e colaboradores 

mostraram que animais criados em gaiolas comuns, abertas, expostos aos micróbios 

do ambiente, mas que recebem uma dieta sem proteínas, balanceada com aminoá-

cidos, desenvolvem defeitos imunológicos similares a animais  “isentos de germes” 

(Menezes et al., 2006; Amaral et al., 2010).

Não há dúvida alguma, portanto, que antígenos dos alimentos e do microbioma são 

importantes para a atividade imunológica. A dificuldade em acomodar esses conheci-

mentos na maneira usual de ver a imunologia está em que a contínua exposição aos 

antígenos da dieta e do microbioma no viver normal não resulta em respostas imunes 

cada vez mais intensas, como ocorre, por exemplo, quando se repete uma vacinação an-

ti-infecciosa. Nos séculos XVIII e XIX, Jenner e Pasteur inventaram maneiras de criar 

uma imunidade artificial a certas doenças, inventaram vacinas. As vacinas sugerem 

que o corpo desenvolve uma “memória” imunológica; elas contêm produtos de agentes 

infecciosos ou formas atenuadas (enfraquecidas) desses agentes. O corpo “responde” 

a esses materiais sem adoecer e desenvolve a capacidade de responder mais intensa e 

rapidamente a um eventual contato com o agente patogênico selvagem. Uma das for-

mas de resposta é a produção de anticorpos, e essa produção aumenta muito em um 

segundo contato com o mesmo antígeno, em respostas imunes ditas “secundárias”.
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Mas o contato diário com os antígenos (as proteínas externas) da dieta e do micro-

bioma não resulta em respostas “secundárias; o corpo não desenvolve essa “memória” 

ao que se passa em suas mucosas, sua reatividade não é progressiva. Não temos uma 

memória imunológica do que comemos, no sentido de responder cada vez mais com 

anticorpos aos alimentos ingeridos. No entanto, esse é modo diário, comum, normal 

da atividade dos linfócitos. É o que mais precisaríamos entender. O convívio com mi-

cróbios rarissimamente desencadeia doenças infecciosas agudas como as doenças hu-

manas que foram mais estudadas pela imunologia e criaram a maneira de ver atual. 

A pesquisa em imunologia começou na medicina, na bacteriologia médica; hoje ela 

precisa de ligações mais fortes com a biologia evolutiva, com a biologia do desenvolvi-

mento e a ecologia – um conjunto de conhecimentos abreviado na expressão evo-eco-

devo (Gilbert, Bosch &. Ledon-Rettig, 2015; MocZeg et al., 2015).

Esses problemas mais gerais tendem a se tornar mais atraentes como o “retorno 

do organismo” às discussões em Biologia. Dito assim, isso parece estranho porque a 

Biologia foi sempre entendida como o estudo dos organismos, mas, a partir do século 

XIX, o organismo como um todo foi desaparecendo das discussões em biologia. Esse 

interesse agora retorna com muita intensidade (Nicholson, 2014). A imunologia não 

pode escapar a essas novas perguntas sobre a diversidade biológica.

Relativamente especial 
Em um filme recente, Chico Buarque diz que é mais difícil para ele compor uma 

melodia do que para um iniciante, porque ele já compôs tantas melodias e, claro, quer 

fazer agora o que não fez ainda, o que não sabe ainda como será. Para um imunolo-

gista treinado, definir um anticorpo é mais difícil que para um iniciante, porque ele já 

pensou em anticorpos de mil maneiras. O leigo e o não especialista certamente sabem 

o que é um anticorpo. Não estão errados, mas há outros modos de ver.

Eu fiz uma proposta radical sobre os anticorpos com base no que aprendi sobre 

viver na linguagem humana, com Varela, Maturana e Mpodozis, neurocientistas-

epistemólogos chilenos que encontrei na ordem acima (Vaz and Varela, 1978; Varela 

and Anspach, 1994; Maturana, 2002; Maturana and Poerksen, 2004; Maturana and 

Mpodozis, 2000; Mpodozis, 2011). Digo que as observações imunológicas são especí-
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ficas; podem ser muito finamente específicas, mas as células (linfócitos) e moléculas 

às quais essas observações se referem, não são (Vaz, 2011). 

Como entidades específicas, essas células e moléculas são configuradas (surgem) 

na observação do imunologista. É o imunologista que transforma imunoglobulinas 

que o organismo produziu espontaneamente em anticorpos específicos; é ele ou ela 

que cola um rótulo específico nas imunoglobulinas. Não é um passe de mágica. Cada 

imunoglobulina traz consigo uma forma específica que possibilita certas ligações, mas 

ela não tem a direcionalidade que os testes imunológicos pressupõem. 

A identificação de hemácias humanas como do “grupo A” por reação com anticorpos 

“anti-A” é perfeitamente específica, mas as centenas de milhares de moléculas diferentes 

de imunoglobulina que possibilitam essa reação, presentes no “soro anti-A”, não tinham 

e não têm como alvo os detalhes antigênicos de hemácias humanas do “grupo A”. Elas 

reagiriam também com mel de abelhas, baba de quiabo e Shigella flexneri, se esses testes 

fossem feitos. Ao surgirem no organismo onde as colhemos, as imunoglobulinas não 

tinham direcionalidade alguma: elas reagiriam, ou não, com estruturas presentes no 

organismo naquele dado momento. A especificidade das imunoglobulinas e dos recep-

tores (clonais) linfocitários é altamente degenerada (Eisen and Chakraborty, 2010).

Essa teoria da relatividade imunológica inclui o observador humano na observação 

e o define como parte indispensável do que é objetivamente descrito. É uma proposta 

mais fácil de entender e, creio eu, mais ampla que a “incerteza” criada pela teoria 

quântica; é mais próxima do que dizia Bohr, do que de Einstein e Heisenberg (Lind-

ley, 2007). A diversidade molecular e celular na atividade imunológica é real, tão real 

quanto à objetividade de nossas observações.  Um único organismo, por mecanis-

mos somáticos, faz variar continuamente milhões de moléculas, todas capazes de rea-

gir com um único antígeno específico, quando as testamos. É como na canção de Silvio 

Rodriguez: “Não são as mesmas, mas são iguais”. É como se fossem.

****

Enfim, a mensagem que pude apenas esboçar aqui diz que a atividade imuno-

lógica gera uma enorme diversidade celular e molecular e que essa diversidade é 

essencial na operação do sistema imune.  Quando ela se reduz intensamente, adoe-

cemos. Essa não é ainda o ponto de vista de leigos e muitos especialistas, mas rapi-

damente isso vai mudar. Espero.
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CHAMADA DE ARTIGOS
V. 23, n. 1 e 2  jan./dez. 2016

Tema: Tempo

Prazo para submissão: até 15 de abril de 2016

A Revista da Universidade Federal de Minas Gerais convida a comunidade a submeter artigos para o seu 

próximo número (v. 23, n. 1e 2 jan./dez. 2016) que terá o Tempo como tema central. 

Não vivemos em qualquer lugar, mas em um “mundo”, antes mesmo de vivermos sobre a “terra”: Não 

haveria terra se não pudéssemos nomeá-la e só podemos nomeá-la por habitarmos um mundo provido de 

linguagem. Para que aquilo que nos rodeia deixe de ser um amontoado de coisas e entes sem sentido e seja 

ordenado de modo a constituir aquilo que chamamos “mundo”, é preciso linguagem, espaço e tempo. O 

tempo é, portanto, uma categoria (“sintética a priori”, como disse Kant) por meio da qual convertemos o caos 

que nos rodeia em cosmos – universos ordenados e compreensíveis – que vão desde o nível do nosso corpo, 

do nosso quarto, da nossa casa, da nossa cidade até o da astronomia e da astrologia, com suas galáxias, seus 

buracos negros e seus microcosmos nanométricos. Sem o tempo não há compreensão e sem o tempo não 

há os lugares por onde passamos e onde transcorreu a nossa vida: habitamos a história e o tempo, antes de 

habitarmos a geografia e o espaço. 

Existem diversos tipos, camadas e escalas de tempo e de temporalidades: o cronológico, o mítico, o divino, 

o messiânico, o Kairos, a durée bergsoniana, o geológico, o profundo, o psíquico, o onírico, o sucessivo, o 

linear, o circular, o quântico, o da relatividade, o da análise, o das ruínas, o público, o particular, o acelerado, 

o burocrático, o “era uma vez”, o “ainda não”, o “já”, o mercurial, o saturnino, o suspenso nos relógios moles 

de Dali, o “boitempo” dos livros de Drummond e a cotidiana “falta de tempo” de todos nós, entre outros. Vi-

vemos, ou temos a possibilidade de viver em todos ou entre todos eles: nascemos muitos, e não é necessário 

que passemos a vida ou morramos um só. 

Diz Ivan Domingues que nossa experiência do tempo se faz na díade constituída entre o efêmero e o instan-

te, por um lado, e o eterno e duradouro, por outro. Até a suspensão do tempo, como sentimos quando estamos 

em êxtase, plenamente felizes, no nirvana ou tomados por Eros, serve para constituir o tempo pelo qual (ou os 

tempos pelos quais) o homem transita e de cuja matéria ele extrai o “humano”, pois não nascemos humanos: 

tornamo-nos humanos mediante aquilo que fazemos com o tempo, o “nosso” tempo. Até o fim da Idade Média, 

o tempo era coisa preponderantemente divina e subordinada à vida eterna. A partir daí, ele se tornou proprie-

dade dos homens. Como diz Alberti, em seu tratado sobre a família, em meados do século XV, o homem, agora 

“moderno”, é dono de três coisas: seu corpo, sua alma e seu tempo. O tempo lhe é dado para ele edificar a si 

mesmo, o seu mundo e a sua felicidade na terra: tempo “preciosíssimo”, portanto, enfatiza o humanista italiano.

Precisamos desse tempo para tornar a vida melhor, mais justa e mais feliz. Nosso tempo atual passa cada 

vez mais rapidamente, acelerado pela mídia e pela sucessão vertiginosa de novidades e bugigangas tecnológi-
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cas que parecem querer relançar-nos em um estado de ignorância diariamente renovado e a confundir aquilo 

que tem relevância com aquilo que não tem. Este tempo de tantas tecnologias e mídias é simultaneamente um 

tempo de barbárie em todos os planos, a começar pelo modo como nos relacionamos com este tempo contem-

porâneo tão acelerado. Perdemos o tempo não quando estamos em ócio e alheios a tantos “negócios” e opor-

tunidades que nos são oferecidas, mas quando o deixamos escapar de nossas mãos para o depositarmos em 

outras, como se abdicássemos de nossa própria liberdade de lidar com ele. Ao contrário da forma como o viam 

Alberti, Pico, Maquiavel e Montaigne, o tempo deixou de ser propriedade nossa ou de ser o rio (Bios) sobre o 

qual conduzimos nossa barca? Deixou de ser instrumento de nossa virtù em seu permanente combate com a 

fortuna e com o destino? Parece que, agora, somos nós que passamos a ser propriedade de um tempo estranho, 

heterônomo, homogêneo e único, produzido por entidades e fábricas de tempo estrangeiras, situadas muito 

longe de nós e que permanecem veladas e virtuais sob a nuvem de novidades que nos assolam todos os dias. 

Toda “revolução” para mudar esse estado desumano das coisas e do “mundo” ao nosso redor talvez tenha 

de se iniciar por meio da revolução da linguagem, de modo a desvencilhá-la da banalidade, da venalidade, do 

tecnicismo e do utilitarismo imediato que a absorveram. E também pela revolução da nossa experiência do 

tempo e nosso modo de nos relacionarmos com ele e suas várias camadas, escalas e tipos. É preciso desvelar 

esse tempo e fazermos dele propriedade nossa, como indivíduos, como cidadãos e como amigos, pois o que 

é a amizade senão a convivência e o compartilhamento do tempo e de suas várias nuances, memórias, histó-

rias, promessas e esperanças? Ao nos relacionarmos com o tempo, é preciso “reapresentá-lo” a nós mesmos 

e descortinar as várias formas como construímos a nossa liberdade e a nossa emancipação frente ao tempo 

hegemônico e único que tentam nos impor para limitar a pluralidade e as potencialidades intrínsecas ao “hu-

mano” e ao “mundo humano” que nos cumpre edificar. 

Este número da Revista da UFMG é um convite feito a todos para desvelar e reapresentar esse tempo a 

nós mesmos. Com muito prazer!

A publicação também está aberta à submissão de textos sobre temas diversos, que deverão seguir os mes-

mos formatos e prazos estabelecidos para os textos submetidos ao tema do número.

Os artigos devem ser adequados às normas para publicação disponíveis no site <www.ufmg.br/revista-

daufmg> e enviados à Comissão Editorial até 15 de abril de 2016, por meio eletrônico, para <revistadaufmg@

ufmg.br>, ou por correio, aos cuidados de Lucília Niffinegger, no endereço a seguir:Revista da Universidade 

Federal de Minas Gerais

Universidade Federal de Minas Gerais

Av. Presidente Antônio Carlos, n° 6.627, Campus Pampulha

Prédio da Faculdade de Ciências Econômicas, sala 3.011

CEP: 31.270-901, Belo Horizonte – Minas Gerais – Brasil

Outras informações: 55 31 3409 7231
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CALL FOR PAPERS
V. 23, n. 1 e 2, Jan./Dec. 2016

Theme: Time

Deadline for submission: until April 15th  2016

Revista da Universidade Federal de Minas Gerais invites the community to submit articles for its next issue 

(V. 23, n. 1 e 2 Jan/Dec 2016). Its central theme will be Time.

We do not live anywhere, but in a “world” even before living on earth. There would be no earth if we could 

not name it, and we can only name it because we live in a world provided with language. For this world that 

surrounds us to be more than  just a mere and meaningless clustering of things and beings, and for it to 

become ordered to build what we name “world”, language, space and time are necessary. Thus, time is a 

category (“a priori synthetic”, in Kant’s words) by which we turn the chaos that surrounds us into cosmos – 

ordered and understandable universes – from a scale as little as our body,  our room,  our house,  our city, to 

grow as great as astronomy and astrology, comprising galaxies, black holes, and their nano-scale microcosms. 

Without time there is neither understanding nor places we visit and where our lives have been lived: we reside 

in history and time before we inhabit geography and space. 

There are many kinds, layers and scales of time and temporality: the chronological, the mythical, the divine, 

the messianic, Kairos, Bergson’s durée, the geological, the profound, the psychical, the oneiric, the successive, the 

linear, the circular, the quantic, that of relativity, of analysis, of the ruins, the public, the private, the accelerated, the 

bureaucratic, the “once upon a time”, the “not yet”, the “already”, the Mercurial, the Saturnine, the one hanging from 

Dali’s flabby clocks, the “boitempo” in Drummond’s books,  and our daily “lack of time”, to mention just a few.  We 

live or can live in all of them, or among all of them: we are born many, and live or die one is unnecessary.  

Ivan Dominguez says that our experience of time takes place in a twofold manner: between the ephemeral 

and the instant, and the eternal and long-lasting. Even suspension of time, as we feel in ecstasy, or when we are 

completely happy, in the nirvana or taken by Eros, serves the purpose to make up the time(s) through which man 

roams,  and from whose matter he draws his “human” share, for we are not born human – we become human to the 

extent we use time, “our” time.  Until the end of the Middle Ages, time was mostly divine and subject to eternal life. 

From then on, it became property of men. By the middle of the fifteenth century, in his treaty on family, Alberti de-

fined that man, now “modern”, is the owner of three things: his body, his soul, and his time. Time is given to him to 

edify himself, his world and his joy on earth: therefore, time is “most precious”, as the Italian humanist emphasizes. 

We need this time to make a better, fairer and happier life. Our current time passes by more and more quickly, 

accelerated by media and by the steep succession of innovations and technological knickknack that apparently are 

willing to launch us to a state of daily ignorance, mixing up relevant and irrelevant things. This time of multiple 

call for papers
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technologies and media is also a time of barbarism in all levels.  Firstly, the way we relate with this hasty contem-

porary time is striking. We are losing time not when we are idle and alien to such a great variety of “businesses” 

and opportunities offered, but when we let time slip through our fingers to hand it over to other ones, as if we were 

giving up our own freedom in dealing with it. Is time our property no more and no more the river (Bios) on which 

we row our boat, in contrast to Alberti, Pico, Maquiavel and Montaigne’s perspectives? Is it no more the tool of 

our virtù constantly combating fortune and fate? It seems that now we are the property of an odd, heteronomous, 

homogeneous and unique time produced by entities and foreign factories of time placed very far from us, and that 

stay concealed and virtual under a cloud of novelties that devastate us on a daily basis. 

Perhaps every “revolution” to change this inhuman condition of things and the “world” around us should begin 

with a revolution of language in order to disentangle it from banality, from the venality of technicism, and from the 

immediate utilitarianism that absorbed it. The revolution of our time experience and of the way we relate with it, 

and its several layers, scales and types would be welcome as well. The disclosure of this time and the seizure of it as 

property of our own, being individuals, citizens and friends as we are is necessary, for what is friendship other than 

conviviality and sharing of time and of its many shades, memories, histories, promises and hopes? Whenever we 

establish a relationship with time, we should “reintroduce” it to ourselves and unveil the many ways we build our 

freedom and our emancipation before the hegemonic and unique time imposed to us to restrict plurality and the 

potentialities inherent to the “human being” and to the “human world” that is up to us to edify. 

This issue of Revista da UFMG is an invitation to all to unravel and reintroduce this very time to ourselves. 

Welcome! 

This publication is also open to writings on miscellaneous themes, which must also follow the same format 

and deadline set forth for the theme of this issue.  

The articles must be in accordance with the publication norms available at <www.ufmg.br/revistadaufmg> and 

electronically sent to the Editorial Board by April 15th 2016 at <revistadaufmg@ufmg.br>, or sent by mail to the 

attention of Lucília Niffinegger at the following address:

Revista da Universidade Federal de Minas Gerais

Universidade Federal de Minas Gerais

Av. Presidente Antônio Carlos, n° 6.627, Campus Pampulha

Prédio da Faculdade de Ciências Econômicas, sala 3.011

CEP: 31.270-901, Belo Horizonte – Minas Gerais – Brasil

Further information: 55 31 3409 7231

call for papers
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NORMAS PARA A PUBLICAÇÃO 

A Revista da Universidade Federal de Minas Gerais publica originais de autores convi-

dados e também daqueles que desejam submeter seus trabalhos por iniciativa pró-

pria. As contribuições são avaliadas pela Comissão Editorial e por pareceristas ad hoc, por 

meio de revisão às cegas, reservando-se o direito da Revista de propor modificações com a 

finalidade de adequar os artigos e demais trabalhos aos seus padrões editoriais.

Os originais submetidos à Revista não podem estar em processo de avaliação si-

multânea em outra publicação e devem ser inéditos no Brasil, cabendo à Comissão 

Editorial avaliar a conveniência de publicar ou não trabalhos já divulgados em outros 

idiomas por revistas e órgãos editoriais de outros países.

A Revista aceita para publicação artigos, comentários, notas, ensaios, resenhas e 

entrevistas, cabendo à Comissão Editorial, no entanto, uma análise preliminar dos ori-

ginais recebidos, a fim de verificar a conformidade com as linhas editoriais, podendo 

recusá-los ou encaminhá-los, caso aprovados, para o posterior processo de avaliação 

com vistas à sua publicação ou não. Poemas e outras modalidades de produção artísti-

co-literária e iconográfica são também publicados, mas unicamente mediante convite 

da Comissão Editorial. 

O crédito dos autores deve conter titulação, filiação institucional e endereço eletrô-

nico. Os originais encaminhados à Revista devem ser apresentados em editor de texto 

Word, fonte Times New Roman, corpo 12, entrelinhas de 1,5, margens de 3 cm e em 

formato A4. Devem estar acompanhados de resumo de até 120 palavras e três palavras-

chave, em português e inglês. Citações com até três linhas devem constar no corpo do 

texto, entre aspas. A partir de quatro linhas, devem ser colocadas em destaque, sem 

aspas, com corpo de fonte 10 e margens recuadas em quatro centímetros à esquerda.
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Artigos, ensaios e entrevistas devem ter no mínimo 17 e no máximo 25 pági-

nas, incluindo tabelas, mapas, gráficos e outras imagens e informações não textuais. 

 Comentários, notas e resenhas não podem ultrapassar 10 páginas.

Pede-se que os artigos e ensaios submetidos à Revista obedeçam as normas fixadas 

pela NBR 6022, editada pela ABNT em maio de 2003, e contenham, pelo menos, as 

seguintes seções: 1) introdução, 2) desenvolvimento, 3) considerações conclusivas e 4) 

referências bibliográficas. O envio de manuscritos e demais trabalhos implica a cessão 

dos direitos autorais à Revista, caso os textos venham a ser aceitos para publicação.

Tabelas e quadros devem ser inseridos e indicados no texto. Devem ser também 

enviados em arquivos separados nas extensões doc ou xls. O mesmo procedimento 

deve ser adotado em relação às figuras (mapas, gráficos, ilustrações e fotos). Além de 

indicadas e inseridas no texto, devem ser remetidas em arquivos separados, com reso-

lução de 300dpi e tamanho mínimo de 10x10 cm. Preferencialmente, gráficos devem 

ser enviados em formato que permita a edição (por exemplo, com extensão xls), para 

que sejam adequados ao projeto gráfico da Revista. As imagens, como fotos e ilustra-

ções, entre outras, devem ser acompanhadas de autorização para publicação, de seus 

respectivos autores.

Nomes de organizações e entidades devem ser apresentados por completo, segui-

dos por sua sigla na primeira inserção no texto. No restante, utilizar apenas a sigla 

anteriormente empregada [ex: Organização das Nações Unidas (ONU)]. Números de 

um a dez devem ser escritos por extenso e termos estrangeiros marcados em itálico.

Referências bibliográficas devem obedecer aos critérios estabelecidos pela NBR 

10520 e pela NBR 6023, da ABNT, de agosto de 2002.
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PUBLICATION NORMS 

Revista da Universidade Federal de Minas Gerais publishes manuscripts written by 

invited authors and by those who spontaneously wish to submit their works. The 

contributions are assessed by the Editorial Board and by ad hoc reviewers through 

the blind review method. Revista may propose alterations at its own discretion in an 

effort to adapt the articles and further works to its editorial standard. 

The manuscripts submitted to Revista may not be assessed simultaneously 

by another publication team, and must be unpublished in Brazil. The Editorial 

Board will assess the convenience of the publication of works already dissemi-

nated in other languages by journals and editorial entities in foreign countries. 

Revista accepts articles, comments, notes, essays and interviews for publica-

tion, but the Editorial Board will preliminarily analyze the manuscripts and works 

received in order to verify the compliance with the editorial lines, when the same 

may be refused or, in case of approval, referred to a further evaluation process, aim-

ing at their publication or not. Poems and other artistic-literary and iconographic 

productions may also be published, although only if duly invited by the Editorial 

Board. 

The authors’ credits must contain their title, institutional affiliation and elec-

tronic address. The texts submitted to Revista should be written in Word Editor, 

Times New Roman source, size 12, space 1.5 between lines, margins of 3 cm, 

and in A4 format. An abstract with 120 words at most and three keywords, both 

in Portuguese and in English, must be submitted with the corresponding text. 

Quotations containing up to three lines are inserted in the text between quota-

tion marks; if longer, they must outstand the text without quotation marks, size 

10 and margins with a four-centimeter indentation to the left. 
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Articles, essays and interviews should be at least 17 pages long, but not sur-

pass 25 pages, including tables, maps, graphs and other images and non-textual 

information. Commentsand notes shouldnothave more than 10 pages.

Articles and essays submitted to Revista should follow the norms set forth by 

NBR 6022, published by ABNT in May, 2003, and contain at least the following 

sections: 1) Introduction; 2)Development; 3) Conclusions, and 4) Bibliography. 

The remittance of manuscripts and other works implies copyright assignment to 

Revista if they are accepted for publication.

Tables and charts must be inserted and indicated in the text, and sent in sepa-

rate files in doc or xls extensions. The same procedure must be followed in the 

case of figures (maps, graphs, illustrations and photos). Besides their insertion 

and indication in the text, they must also be remitted in separate files, in300dpi 

resolution, and 10x10 cm minimum size. Graphs are best sent in a format that 

allows the edition (for instance, inxls extension), so that they can be adapted to 

the graphic design of the journal. 

The images, photos and illustrations, among others, must be authorized for 

publication by their authors. 

The name of organizations and entities must be written in full, followed by 

their abbreviation when first mentioned in the text, and after that, only the ab-

breviation should be used; for example: United Nations Organization (UNO). 

Numbers from one to ten must be written in full, and foreign terms in italics. 

Bibliography must obey the criteria set forth by NBR 10520 and NBR 6023 by 

ABNT, as of August, 2002. 
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