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I

COM “TERNURA RADICAL”, “DIGNA RAIVA” E “DIGNIDADE REBELDE PELA JUSTA CAUSA AMOROSA”

Já há algum tempo que me despeço assim em mensagens eletrônicas ou em encerramentos de aparições

“públicas” no meio digital. Desde que aprendi essas palavras-manifesto com Dani d’Emilia e Daniel B. Chávez

(no contexto do surgimento do manifesto da Ternura Radical) e com o Exército Zapatista de Libertação

Nacional (EZLN) as convoco e grafo sempre que posso para compartilhar com outres como insígnias: palavras

mágicas capazes de evocar “outro mundo possível” aqui e agora.

Felicidade poder estar aqui vivenciando os desdobramentos da Ternura Radical junto também à Vanessa

Andreotti e ao coletivo Gestos Rumo a Futuros Decoloniais e poder também proferir-grafar outras palavras-

ações mágicas a partir dela.

Para o convite de ativar “dois rituais de arte-vida para ressintonização metabólica” escolhi co-sentir com os

seguintes chamados da Ternura Radical:





II

SANGRAR A PEDRA E LIBERTAR OS CORPOS



“Para nós, povos indígenas, a pintura não é uma agressão ao corpo, mas uma forma de transformá-lo. 

Nós, da Comissão Guarani Yvyrupa, organização política autônoma que articula o povo guarani no sul e 

sudeste do país, realizamos no último dia 02 de outubro de 2013, na Av. Paulista, a maior manifestação 

indígena que já ocorreu em São Paulo desde a Confederação dos Tamoios. (...) Muitos meios de comunicação, 

porém, preferiram noticiar nossa manifestação como se tivesse sido uma depredação de algo que os brancos 

consideram ser uma obra de arte e um patrimônio público. Saindo da Av. Paulista, marchamos em direção a 

essa estátua de pedra, chamada de Monumento às Bandeiras, que homenageia aqueles que nos massacraram 

no passado. Lá subimos com nossas faixas, e hasteamos um pano vermelho que representa o sangue dos 

nossos antepassados, que foi derramado pelos bandeirantes, dos quais os brancos parecem ter tanto orgulho. 

Alguns apoiadores não-indígenas entenderam a força do nosso ato simbólico, e pintaram com tinta 

vermelha o monumento. Apesar da crítica de alguns, as imagens publicadas nos jornais falam por si só: 

com esse gesto, eles nos ajudaram a transformar o corpo dessa obra ao menos por um dia. Ela deixou de 

ser pedra e sangrou.



Deixou de ser um monumento em homenagem aos genocidas que dizimaram nosso povo e transformou-

se em um monumento à nossa resistência. Ocupado por nossos guerreiros xondaro, por nossas mulheres e 

crianças, esse novo monumento tornou viva a bonita e sofrida história de nosso povo, dando um grito a todos 

que queiram ouvir: que cesse de uma vez por todas o derramamento de sangue indígena no país! Foi apenas 

nesse momento que esta estátua tornou-se um verdadeiro patrimônio público, pois deixou de servir 

apenas ao simbolismo colonizador das elites para dar voz a nós indígenas, que somos a parcela 

originária da sociedade brasileira. (...) A tinta vermelha que para alguns de vocês é depredação já foi limpa 

e o monumento já voltou a pintar como heróis, os genocidas do nosso povo. Infelizmente, porém, sabemos 

que os massacres que ocorreram no passado contra nosso povo e que continuam a ocorrer no presente não 

terminaram com esse ato simbólico e não irão cessar tão logo. (...) em São Paulo o massacre continua, e 

perto de vocês, vivemos confinados em terras minúsculas, sem condições mínimas de sobrevivência. 

Isso sim é vandalismo. Ficamos muito tristes com a reação de alguns que acham que a homenagem a 

esses genocidas é uma obra de arte, e que vale mais que as nossas vidas. Como pode essa estátua 

ser considerada patrimônio de todos, se homenageia o genocídio daqueles que fazem parte da 

sociedade brasileira e de sua vida pública? Que tipo de sociedade realiza tributos a genocidas diante de 

seus sobreviventes? Apenas aquelas que continuam a praticá-lo no presente.



Esse monumento para nós representa a morte. E para nós, 

arte é a outra coisa. Ela não serve para contemplar pedras, 

mas para transformar corpos e espíritos. Para nós, arte é o 

corpo transformado em vida e liberdade e foi isso que se 

realizou nessa intervenção. Aguyjevete pra todos que 

lutam!”

(Marcos Tupã)²



III

SELVA DE PEDRA



Nasci e cresci na zona norte de São Paulo/SP, no bairro Vila Gustavo, que faz parte de uma área mais conhecida

como Tucuruvi, palavra tupi-guarani que em língua colonial se traduz como gafanhoto verde em alusão aos seres

que habitavam as matas daqui em grande quantidade antes de “apagarem tudo e pintarem tudo de cinza”³.

Há oito anos já não habitava mais a cidade, uma das maiores selvas de pedra de Abya Yala. Estava mais perto

das matas, rios e mares que meu corpo podia submergir, mas ainda que saibamos que o que a gente pisa em São

Paulo é um chão de rios, cada bueiro é canal para se escutar o som da terra e que muitas flores humanas e não-

humanas nascem e reXistem no asfalto ou em vasos de concreto.

Com a pandemia de coronavírus, por diversos motivos, tive que regressar pra minhazárea, principalmente para o

apoio nos cuidados de minha avó.

De volta à vida cinza, voltei a me acalantar com os seres que me confortavam na adolescência: as plantas que

nasciam no meio-fio e que minha avó nomeava para mim e me ensinava assim a escutá-las e os desenhos e pixos

grafitados nos muros que me ajudavam a me ver vendo-os. Muitas vezes já alterei a rota de voltar para casa para me

conectar a uma jurubeba que teimava em atrapalhar o tráfego na calçada ou para admirar o indígena de pele cor

azul e pintura vermelha nos olhos pintado em diversos muros entocados do bairro num fluxo de reencantamento do

(meu) mundo.



Se a jurubeba some, uma samambaia desafia a gravidade (do sistema colonial) e nasce na parede e se um

indígena é violentamente apagado da parede, outro ressurge em outro muro noutra quebrada do bairro.

Essas plantas e indígenas resilientes nas paredes falavam comigo. Eu es escutei. Ainda tento me silenciar para

aprender mais com elis. Foi minha primeira cartilha de como ressurgir indígena, ser-tão viva, no deserto de concreto.

Quando voltei para morar com minha avó na pandemia, senti a perda dos tantos seres vivos que foram mortos

na colônia Brasil nesse período, e a de meu amigo indígena que morava num muro na rua dela e que fora apagado

pela tinta cinza, assim como uma árvore que tiraram da rua. Sempre que voltava à São Paulo eu os visitava e tirava

uma foto nossa.

À sua memória e a de todes os corpos humanos e não-humanos indígenas do Tucuruvi (porque indígena

significa “natural do lugar onde vive, gerado dentro da terra que lhe é própria”) que tombaram na luta de existirem

coloridos, vivos e diferentes da lógica assassina capitalista, dedico esses rituais PARA QUE TODA SER-PAREDE E

SER-HUMANO QUE FORAM COBERTOS DE CONCRETO POSSAM SE LEMBRAR QUE POR DEBAIXO DA CROSTA

ASFIXIANTE SÃO TAMBÉM PEDRA, AREIA, BARRO, CARNE E SANGUE e portanto, podem reconstruir suas vidas

de outras maneiras.



IV

JENIPAPO E PRÍ

PINTURA PARA TRAZER PARA FORA O QUE SE TEM DENTRO

PINTURA PARA PROTEGER A SEMENTE DE DENTRO DOS MALES QUE VEM DE FORA

Queride professore Jenipapo (palavra em tupi-guarani para designar um “fruto de esfregar” ou “fruto que

mancha”) e queride professore Prí (palavra em dzubukuá-kipeá, língua dos povos kariri, para designar o

sangue, que foi amorosamente ensinada por nossa mestra Idiane Crudzá Kariri-Xocó responsável pela

rememoração da língua para parentes kariris espalhados em todo território nacional): ynatekié (obrigada!) pela

generosidade em nos ensinar sobre a importância de t(r)ocar as peles!



Para o primeiro ritual, uma ativAÇÃO perforMÁGICA FOTOSINTÉTICA, co-senti com:

1. FRUTO VERDE DO JENIPAPO (que marca a pele por mais de 10 dias);

2. SANGUE QUE NASCE NO MEU ÚTERO (e fica jorrando por cerca de 7 dias);

(Na semana da construção desta ativação o inominável presidente da colônia Brasil fez mais um dos seus

atos violentos e insuportáveis ao vetar um projeto de lei que garantia a distribuição gratuita de

absorventes à pessoas com útero em situação de vulnerabilização social. O veto foi amplamente divulgado

gerando uma série de ações de revolta por todo país. Minha revolta está no meu sangue também.)

3. MURO COM VÁRIAS CAMADAS DE APAGAMENTO HISTÓRICO-SOCIAL;

4. PALAVRAS MÁGICAS, ESCRITAS A SANGUE, RAIVA E GOZO, CAPAZ DE REAVIVAR/LIBERTAR CORPOS

HUMANOS E PEDRAS QUE TENTARAM ACIMENTAR:



<<<< AQUI TEM SANGUE INDÍGENA >>>

TODA PAREDE JÁ FOI PEDRA

TODA PEDRA TEM VIDA

SANGRAR A PEDRA E LIBERTAR OS CORPOS

MODO DE PREPARO DA ENCANTARIA EPIDÉRMICA E ENDODÉRMICA:





























V

AS PEDRAS VÃO ROLAR E “O AR DE NOVO VAI SER NATURAL”4 

Quase todos os povos do mundo se orientam por mitos e histórias de origem, criação, fundação. Vivemos

sob o império hegemônico do mito cristão da criação, mas existem outras mil e uma histórias, porque existem

muitos mais de mil e outros povos. O povo kariri (do qual faço parte) também tem um mito de origem. E além

desse mito de origem, existe uma outra história, mas essa seria de re-criação do mundo e do próprio kariri. Na

região conhecida como cariri, situada no sertão do Ceará, que habitei antes da pandemia e antes de regressar à

São Paulo, não tem pessoa que não conheça e replique a profecia kariri de que os kariris na região conheciam

formas de tapar e destapar as nascentes da Chapada do Araripe (inclusive existem “provas” antropológicas e

arqueológicas em relação a isso) como forma de apagar os rastros de suas rotas de fuga dos bandeirantes

trazidos de São Paulo para exterminá-los no séc. XVII (e desde então...).



Assim, existe lá uma grande conhecida pedra, a pedra da batateira, um ponto turístico local, que na

profecia estaria tapando uma gigante nascente de água, segurada por um osso de baleia, já que no início dos

mundos lá tinha sido mar (também há comprovações da ciência civilizatória em relação a isso). Um dia, com a

ajuda dos espíritos kariris, que voltariam nos corpos de seus descendentes, essa grande pedra rolaria e, assim,

essa nascente, Dzu (em língua dzubukuá-kipeá), ou Mãe D`água, como é conhecida em boa parte do sertão

nordestino, com a própria força das águas, irá inundar o grande vale do cariri (onde encontram-se hoje as

maiores cidades do sertão nordestino, plasmando a imagem do “progresso” colonial-capitalista) e regar a terra

e fazer renascer outras vidas possíveis, conectadas com esse passado kariri, mas num presente-futuro anti-

colonial.

Em comunhão com as águas, baleias, pedras e outres humanes e não-humanes, quero, enquanto uma

dessas (“descendentes”) kariris, pelo que sou e faço no mundo, ajudar essa pedra a rolar.

Deslocar a pedra é também deslocar a centralidade no humano como a única força motriz de

transformação do mundo. Está aí a pandemia para mostrar a força do ser-vírus. Somos apenas uma força a mais

na troca de pele social “que virá, virá que eu vi”5.



VI

APOIAR QUE AS PEDRAS ROLEM E O CÉU NÃO CAIA6 – ESTANCAR O SANGUE

GENEROSIDADE É O RITUAL DA CAPACIDADE DE SANGRAR O CORAÇÃO 

EMPEDERNIDO E SE CONECTAR VIA VEIAS/FUNGOS COM OUTRAS CORPAS HUMANAS E NÃO-HUMANAS E 

APOIAR AS SUAS EXISTÊNCIAS PARA QUE O CÉU NÃO CAIA.

Ao descreveram os “índios”, os cronistas europeus nos descreviam como não conhecedores de nenhum

dinheiro e nenhum comércio. Assim nos pauperizaram e vulnerabilizaram a ponto de precisarmos do tal

dinheiro para acessar direitos básicos (lembrando que esse “a gente” também engloba a própria terra e suas

múltiplas dimensões e seres vivos e encantados).



Para o segundo ritual, coletivo, convido a todes que chegaram até aqui a criar

seus próprios rituais para obtenção de algum recurso financeiro a ser repassado

para coletivos indígenas. Vale performance e qualquer manifestação artística e

passar o chapéu, organização de brechó ou a venda de qualquer coisa,

compartilhamento massivo de links de pedidos de apoio à comunidades, pedidos

diretamente a alguém que esteja mais confortável financeiramente, organizar um

pequeno evento a céu aberto, doar parte de seus próprios fundos e mais um sem

fim de opções que possa levantar qualquer quantia de dinheiro para alguma

organização indígena que esteja solicitando apoio publicamente.



Como a situação dos povos originários e das florestas da região que convencionou-se chamar (não sem

muita violência) de Brasil está bastante alarmante sugiro três organizações indígenas que estão solicitando

ajuda através de seus sítios eletrônicos. São elas a Comissão Guarani Yvyrupá (CGY):

http://www.yvyrupa.org.br/support-cgy/, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB):

https://apiboficial.org/apoie/?lang=en e a Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste,

Minas Gerais e Espírito Santo (APOINME): https://www.vakinha.com.br/vaquinha/contribua-com-apoinme-no-

16-acampamento-terra-livre que eu destaco aqui dentre muitas outras.

Parte do cachê que receberei enquanto artista nesse projeto será destinado à Comissão Guarani Yvyrupá e

aos parentes kariris (que não incluí na lista acima porque ainda não organizamos nossos pedidos de apoio em

um sítio eletrônico bilíngue).

Ynatekié (obrigada) aos que lutam por transformar corpas (humanas e não-humanas) em vida e liberdade!

->>> <3 <<<-

http://www.yvyrupa.org.br/support-cgy/
https://apiboficial.org/apoie/?lang=en
https://www.vakinha.com.br/vaquinha/contribua-com-apoinme-no-16-acampamento-terra-livre




IMAGENS

I. Os cartões coloridos com as palavras-mágicas-convite à ação são da publicação Co-sentindo com Ternura

Radical de Dani d`Emilia, Vanessa Andreotti & GTDF Collective disponível em: <

http://lapubli.online/TernuraRadical.html>.

II. Fotografia com detalhe do ato simbólico realizado durante manifestação organizada pela

Comissão Guarani Yvyrupa (São Paulo/SP, outubro de 2013) foi retirada da matéria em revista FÓRUM.

“Monumento às Bandeiras homenageia aqueles que nos massacram”, diz liderança indígena. 5 de out. de 2013.

Disponível em: <https://bityli.com/v8S31F>.

III. Os grafittis com a aparição indígena nos muros da região do Tucuruvi (zona norte de São Paulo/SP) são de

autoria do artista Cranio (@cranioartes) a quem agradeço muitíssimo pela companhia e ensinamentos

silenciosos sobre insurgência e reXistência do/no concreto. As fotos dos grafittis são de minha autoria entre os

anos de 2018 e 2021.

IV. Todas as outras imagens de ressintonização metabólica foram fotossíntetisadas pela artista

TRANSlinguagens Frê Almeida (@frearvora) a quem agradeço com todo meu coração por me levar, de mãos

dadas, “a cruzar túneis do tempo com seu olhar”.

http://lapubli.online/TernuraRadical.html


NOTAS DE FIM:

1Referência ao poema homônimo de João Cabral de Melo Neto disponível em:

<https://johnryle.com/?article=learning-from-stone>.

2 Marcos TUPÃ em FÓRUM. “Monumento às Bandeiras homenageia aqueles que nos massacram”, diz liderança
indígena. 5 de out. de 2013. Disponível em: <https://bityli.com/v8S31F>.

3 Alusão à música Gentileza de Marisa Monte disponível em: <https://youtu.be/mpDHQVhyUrY>.

4 Frase da música Forças da natureza de Paulo César Pinheiro interpretado por Clara Nunes disponível em: <

https://youtu.be/Sy1oeSYM-y8>.

5 Frase da música Um índio de Caetano Veloso disponível em: < https://youtu.be/QLc3z3qdkdE>. 

6 Referência ao livro A queda do céu – palavras de um xamã yanomami de David Kopenawa Yanomami e Bruce 

Albert.

https://johnryle.com/?article=learning-from-stone
https://youtu.be/mpDHQVhyUrY
https://youtu.be/Sy1oeSYM-y8
https://youtu.be/QLc3z3qdkdE



