
 

 

olho d’água, olhos de terra 

 
Marina Murta 

  

Nova Friburgo, 20 de maio de 2022. 

 

Hoje é o dia mundial das abelhas1. 

 Essa semana fui ao alto da montanha conversar com pessoas muito especiais. Uma conversa sem palavras, entre peles de texturas muito diferentes. 

A conversa foi com a Terra 

barro, barranco, Lama 

Com o Rio, com as folhas, com o frio (11º C) e com o Sol entre as Árvores. 

 

Terra-Água foi quem nos deu um corpo, e é quem estará com ele quando não estivermos mais aqui com Èmí2. 

 

Fui ao alto da montanha porque lá tem uma das nascentes do Rio Macaé3. 

 
1 A polinização feita pelas abelhas garante a produção de alimentos, além da sobrevivência de várias plantas nativas. Outros animais fazem a polinização, como borboletas, 
morcegos e pássaros, mas as abelhas são responsáveis por polinizar mais de 70% das espécies cultivadas em todo o mundo. A degradação dos habitats naturais das abelhas, 
o manejo inadequado de colmeias e a ação dos agrotóxicos estão entre as dificuldades encontradas para a conservação desses polinizadores. 
2 Segundo a tradição yorubá, é a força da vida soprada em cada ser humano. Èmí é o que dá vida a um corpo. Quando Èmí já não está mais, a vida cessa. 
3 O Rio Macaé é o maior do estado do RJ. Nasce nas montanhas de Nova Friburgo e desce à serra em direção ao mar, recebendo a água de vários afluentes. O Rio Macaé é 
um dos motivos de existir a APA (Área de Proteção Ambiental) Macaé de Cima. Toda essa área, em especial onde estão as nascentes do Rio Macaé, estão protegidas pela 
APA. 



 

 

 



 

 

Aqui onde tenho vivido4 desde 2020 é uma região de Mata Atlântica e tem muitas bacias hidrográficas. E, com isso, muitos interesses econômicos 

nas bacias, nos mananciais e nos Rios. Em 2016, 3 empresas5 apresentaram estudos requerendo o direito à exploração do Rio como um “recurso 

energético”. Nesse momento, surgiu o movimento popular Rio Macaé Livre para a defesa do Rio Macaé. Devido à forte pressão popular, as 

empresas recuaram e desistiram do empreendimento. Porém, recentemente uma das empresas retomou as negociações e avançou no reinício do 

processo de construção de uma das pequenas centrais hidroelétricas6. Um dos alertas trazidos pelo movimento Rio Macaé Livre é que o Rio Macaé 

é um dos rios com maior conservação de biodiversidade do estado do Rio de Janeiro. O projeto que hoje está encaminhado pela empresa Ipar 

sugere o desvio do Rio Macaé e obras que preveem a construção de um túnel em rocha matriz dinamitada. Essa intervenção inviabiliza e causa 

danos à preservação das matas ciliares, da fauna e da flora, além de envolver um cenário de alta degradação, em uma área de 7 quilômetros de 

Mata Atlântica robusta e causará uma redução drástica da vazão hídrica. A instalação do empreendimento afetará a biodiversidade e aumentará os 

processos erosivos e de assoreamento do curso d’água. 

 

Por isso fui estar perto da Terra e da Água em uma dessas nascentes, para dedicar a elas alguns conjuros. 

  

O lugar onde eu fui é num trecho de trilha que não é muito conhecido. Poucas pessoas passam por aquela mata e, por ainda haver encantamento, 

os bichos não-humanos ficam mais à vontade.   

 

 
4 Eu moro em São Pedro da Serra, distrito de Nova Friburgo, município localizado no Estado do Rio de Janeiro. 
5 Ipar Participações LTDA, a Alupar Investimentos S.A e a W. Energy Participações S.A 
6 Recomendo assistir ao programa da Rádio Comunidade Friburgo 104,9 FM, com a participação da geógrafa Cristiane Passos de Mattos, representante do movimento Rio 
Macaé Livre. Disponível aqui: https://bit.ly/3sOp69i  (acesso em: 21/05/2022) 



 

 

Milena, mi consorte, passou a infância perto deste lugar, por isso conhece bem o caminho e me levou até lá. A primeira vez foi em setembro do 

ano passado. Nessa época eu havia tido um sonho com uma sacerdotisa de Oxum7 que colocava a mão sobre o meu coração enquanto eu chorava 

e dizia: “Depois que encontrei Oxum eu nunca mais estive em um deserto”. Esse sonho mexeu muito com as minhas emoções e com as minhas 

sensações do corpo, fiquei por dias sentindo a mão da sacerdotisa sobre o meu coração. Tive vontade de ir a uma cachoeira entregar um presente 

de gratidão para os encantados das águas. E foi assim que pela primeira vez eu conheci uma das nascentes do Rio Macaé. Milena ouviu o meu 

sonho e o meu desejo, e me conduziu até lá sem que eu soubesse que estava indo propriamente rezar em uma Nascente. 

  

 

 

 
7 Orixá ligada às águas doces, à fertilidade e à prosperidade. Rios, cachoeiras, córregos e olhos d'água estão entre seus fundamentos. 



 

 

Eu nasci no litoral do nordeste brasileiro e cresci com pai, mãe e irmãos em um apartamento na cidade de Fortaleza. Quando eu era criança, nas 

férias escolares, íamos ficar com os primos e avós em uma casa na praia do Pacheco, na região metropolitana de Fortaleza. Essa praia fica no litoral 

oeste e a casa onde cresci brincando já não existe mais devido ao avanço do mar8. 

   

Não conheço muito bem a história da minha família consanguínea. As pessoas a quem perguntei expressam uma resistência e contrariação em 

contar, talvez não achem importante. Ou talvez existam dores que não queiram acessar e reviver. Então eu aquieto as ansiedades em compreender 

as lacunas dessas histórias e exercito viver apaziguade com o não-saber.9 No momento, estou resgatando lentamente as práticas de plantio e manejo 

com a terra de algum antepassado longínquo. Tenho amigues que são agricultoras/es e/ou que os pais são agricultores, e/ou que os avós são/foram 

agricultores. Meus avós, até onde sei, não eram. Nem meus pais. Nunca mexeram com a terra ou com plantas, nem sequer para manejar ornamentais 

em vasos. Essa história pessoal que compartilho com você que me lê é parte de uma constelação de histórias familiares que vivenciaram o êxodo 

rural, efeito de um trabalho minucioso da construção de um imaginário negativo sobre a vida rural e de aprimoramento de técnicas agrícolas 

industriais, realizados para retirar as pessoas do campo e forçar as suas existências em centros urbanizados. Isso fica nítido quando a gente olha 

para os dados de êxodo rural no Brasil: em 1930, 70% das populações que chamamos hoje de brasileiras10 era rural. E em 1970 esse número já 

 
8 O avanço do mar no litoral cearense ocorre devido à erosão costeira. Segundo alguns estudos específicos, o Ceará, em várias praias, também está no epicentro de um 
problema global, o do avanço do mar em função das mudanças climáticas e do descuido na ocupação da orla, com edificações em áreas de dunas e outros impropérios 
urbanísticos. As variações sazonais de direção do vento, ondas, a configuração de marés altas em swells, o barramento de corredores eólicos, e ocupação inadequada, são 
as principais causas desses processos. Fonte: https://oestadoce.com.br/cadernos/oev/os-efeitos-do-avanco-do-mar-no-icarai-e-litoral-oeste/ (acesso em: 21/05/2021) 
9 Partilho do horizonte de que, para caminhar, é preciso conhecer quem caminhou por nós para sanar feridas provocadas e sentidas por esses ancestrais, e, assim, fabular 
futuros. As lacunas das histórias que não podem ser acessadas via transmissão oral, pois estão atravessadas por diferentes violências sistêmicas que ainda forçam o seu 
silenciamento. Isso tem me feito exercitar a paciência e o apaziguamento de angústias. 
10 Existe uma grande complexidade no que se entende por "populações brasileiras". Falando de forma geral sobre a demografia rural colonial, a chegada dos invasores 
europeus gerou grandes conflitos com os povos originários de Abya Yala. Comunidades indígenas foram e ainda são assassinadas, perseguidas e coagidas a abandonar os 
seus territórios. Também temos as populações afrodiaspóricas que se estabeleceram no campo, muitas delas organizadas em quilombos - territórios de resistência ao 



 

 

tinha se invertido11. Foi uma coerção para as pessoas se precarizarem, perderem suas terras e territórios. Para que esquecessem como plantar, entre 

muitas outras práticas. 

 

Quanto mais distantes da relação direta com a Terra, com a produção de alimentos e medicinas, mais perdides ficamos. Quando plantamos, as 

plantas cuidam de nós. É um relacionamento de troca e fortalecimento mútuo dos mais lindos que experimento na vida. E também recuperamos 

uma compreensão do Tempo que é esquecida pelas pessoas, comunidades, gerações que se afastaram da terra. O Tempo de cada fruta, de cada 

vegetal. O Tempo de semear, de germinar, de podar. O tempo da colheita. Tudo tem épocas diferentes, luas específicas para acontecer ou para não 

acontecer. O Tempo é circular e espiralado, e as plantas são professoras. Quando nos afastamos das plantas, do convívio com os bichos não-

humanos, da observação de ciclos celestes e terrestres, nos tornamos reféns do tempo linear, do tempo da máquina. Ter contato excessivo com o 

tempo-máquina da hora marcada traz ansiedade e adoecimentos. 

 

Eu tenho conversado com a Terra através de algumas práticas cotidianas, como o plantio12. Plantar é ser auxiliar da Terra na tarefa de ajudar a 

devolver a vida/encantamento para os lugares, em especial para aqueles que foram destruídos e desertificados pelo péssimo manejo do 

agropatriarcado industrial. 

 

 

 
escravagismo do agropatriarcado. Além disso, houve também a chegada de trabalhadores camponeses europeus ao Brasil para susbtituir a mão de obra escravizada e para 
o branqueamento da população, através de políticas públicas eugenistas de cessão de terras aos imigrantes da Europa. 
11 Esse dado pode ser consultado no artigo O deslocamento da população brasileira para as metrópoles, do pesquisador Fausto Brito. Disponível em: 
https://www.scielo.br/j/ea/a/ybD6Zn3KWKf3kffYcmSPRMh/?lang=pt (acesso em: 20/05/2022). 
12 Aprendendo e experimentando manejos de base agroecológica em quintais produtivos experimentais.  



 

 

 
 

 



 

 

Plantar é encantar, e é uma das formas de participar da rede Viva que todo dia resiste às necropolíticas, micro e macro. Que cada pessoa tenha a 

sua forma de se conectar ao Encantamento, que possa ter a escolha de praticar, ao menos por um momento do seu Tempo, aquela que mais lhe faça 

vibrar e co-sentir com a Vida.  

 
“Os brancos, que antigamente ignoravam certas coisas, estão agora começando a entender. É por isso que alguns deles inventaram novas 
palavras para proteger a floresta. Agora dizem que são gente da ecologia porque estão preocupados, porque sua terra está ficando cada 
vez mais quente” (Kopenawa, 2015, p. 480) 

  

Enquanto estivermos ainda vivendo sob os efeitos nefastos dos epistemicídios e ecocídios produzidos pelas invasões europeias e cristãs, nunca será 

excessivo dizer que a colonização é assassina de seres-existências e de perspectivas de mundo. A colonização e a imposição de uma forma canônica, 

ocidentalizada e normativa de existir “produziu mentalidades blindadas (...) Essas mentalidades permaneceram mantenedoras e reprodutoras de 

uma toada de negação da diversidade” (RUFINO e SIMAS, 2018, p. 21). Rios, Montanhas, Terra, Plantas foram destituídas de suas agências, 

capturadas, escravizadas e convertidas em “recursos naturais”. A colonização, o capitalismo e o agropatriarcado envenenaram/envenenam nossas 

comidas, nossas águas e nossos pensamentos de diversas maneiras. 

Quiseram soterrar e sumir com as chaves de conexão com o Encanto, que é a Vida, e nos confundir com feitiçaria capitalista13, como, por exemplo, 

“desenvolvimento sustentável”, “revolução verde”, “propriedade privada”, “o agro é pop”, entre muitas outras. Enfeitiçaram as sementes com 

transgênicos, para que esquecêssemos14, para que tudo “passasse em branco”.  

 
13 Uma das perspectivas de capitalismo como feitiçaria, proposta por Isabelle Stengers. https://revistadr.com.br/posts/o-preco-do-progresso-conversa-com-isabelle-
stengers/ (acesso em: 21/05/2022) 
14 Frente a iminente ameaça de contaminação das sementes crioulas, ou as sementes da paixão, como são conhecidas no estado da Paraíba, a Rede de Sementes do Polo da 
Borborema vem organizando desde 2016 a campanha “Não planto transgênicos para Não Apagar minha História”. Você pode conhecer a campanha através deste link: 
https://aspta.org.br/2016/08/29/campanha-nao-planto-transgenicos-para-nao-apagar-minha-historia/ (acesso em: 22/05/2022) 



 

 

Contudo, a chave Encanto-Vida permanece. E é guardada no coração de muitas tradições e comunidades que estão resistindo ao genocídio de seus 

povos desde 1500. São os guardiões de sementes crioulas, protetores da agrobiodiversidade e dos ecossistemas. São também aqueles que 

transgridem o quebranto agrotóxico da Casa-Grande; são quem agarram na unha o touro brabo em noite de lua sem lua, no outro lado da noite. 

  

“Para que la mirada se vuelva en una flor de la tierra que te mira, 

porque no eres tu que mira, es la tierra que te mira”15 

Silvia Rivera Cusicanqui 

 

Olho d'água, olhos de terra é um conjuro em uma das nascentes do Rio Macaé, inspirados pelas seguintes passagens do Co-sentindo com Ternura 

Radical. 

 

 
15 Fala presente no documentário Mar Arriba (2009, 27 '33'', Dir. Julio Ramos), traduzido e legendado para o português por mim e por Nina Nadine. O mesmo pode ser 
consultado em: https://vimeo.com/191010897 (acesso em: 20/05/2022). 
 



 

 

 
 

 

 

Sol em Touro, Lua cheia em Capricórnio 

 

peço licença à Terra para tocar a sua pele brilhosa e colher um pouco de Barro 

peço licença ao Rio para estar com as águas 

sintonizar com a dádiva Terra-Água 

e permitir-se co-sentir, estar em sintonia 

 

ser dançade y tocade por Outres 

 



 

 

relembrar a sensação de que habitar um corpo é 

também participar de um corpo maior 

 

a pele inteira são vários olhos 

são os poros 

 

muchos ojos, un solo corazón16 

 

guiar-se pela pele, pelo som e pelas sensações 

a pele da Terra é extensa 

a Terra da pele são vários grãos 

 

poro por poro 

poro por poro 

poro por poro. 

 

 

 

 
16 Referência ao projeto “Unid@s contra la colonización: Muchos ojos, Un solo corazón” das artistas Juma Pariri e Margarita Rodriguez Weweli-Lukana. 



 

 

 



 

 

 

 

Que as burocracias embarguem e o Rio flua livremente. 

Que os Rios da Terra sejam livres. 
 

Se o capitalismo quer encerrar todas as brechas da conexão e do Encanto-Vida, 

 

Que o Encanto-Vida encerre todas as brechas, dobras e quebrantos do capitalismo. 

Que o Encanto-Vida encerre todas as brechas, dobras e quebrantos do capitalismo. 

Que o Encanto-Vida encerre todas as brechas, dobras e quebrantos do capitalismo. 

Que estes feitiços e quebrantos se voltem contra os feiticeiros do agropatriarcado. 

 

Já está. 



 

 

 



 

 

 

O escuro é erótico17 porque nos convoca a sentir, a reformular o nosso corpo no espaço. A escuridão nos convoca a um estado de atenção plena, a 

estar com os outros sentidos do corpo que são adormecidos pela luminosidade. Desocularizar pode ser uma forma de potencializar a capacidade da 

visão. O olho pressupõe a tudo ver, mas nem sempre enxerga.  

Estar com o rosto na Terra-Lama amplia certas camadas perceptivas: enxergar com a pele. Apurar a escuta. Sentir um outro peso com o corpo. 

Mudar a temperatura. 

 

 Convite 

 

Querida pessoa leitora,  

Te convido a passar um tempo em algum lugar que haja uma maior biodiversidade de presenças, em especial a de bichos não-humanos. Se possível, 

que as presenças de bichos não-humanos sejam maiores em proporção. Convide alguém de sua confiança para ir com você a este lugar, para dar 

apoio à sua experiência. 

É muito importante que vocês observem o resguardo da fala. A proposta é que o caminho até o local escolhido seja feito em silêncio, comunicando 

apenas o necessário para que seja possível sintonizar a escuta com o ambiente. Eu imagino um lugar que, para chegar, exista a opção de fazer 

através do caminhar, estar com o corpo no espaço ao menos uma parte do trajeto. Se você se sentir segure, proponho experimentar caminhar 

cuidadosamente com os olhos fechados, guiando-se pela escuta do espaço e pelos outros sentidos. Você também pode caminhar com o apoio da 

pessoa que te acompanhará, abraçando-a ou colocando a sua mão sobre o ombro dela. A pessoa pode te avisar quando houver algum obstáculo, 

para que você não se machuque.  

 
17 Erótico no sentido de dilatação da força vital, tal qual o erótico é concebido por Lorde (1984) no ensaio Uses of erotic: the erotic as power. 



 

 

 

Se você achar essa parte muito complicada ou arriscada, você pode fechar os seus olhos quando chegar ao lugar escolhido.  

 

Ao chegar, permaneça de olhos fechados. Se chegou de olhos abertos, feche os olhos. Dedique-se a estar ali, sentindo a sua respiração.  

 

Peça licença para as presenças que ali habitam. Mesmo que você não tenha alguma crença específica ou acredite, elas estão ali. Não há nada 

sobrenatural nisso. É bem pragmático, pois elas estão em todo lugar. Quanto maior a diversidade de existências não-humanas, maior a concentração 

de presenças a que não estamos acostumades (a não ser que você já viva em um ambiente bem diverso de presenças). 

 

Dedique-se a co-sentir os sons do ambiente. Apenas esteja ali, sem tentar parar de pensar ou algo assim. Não dê importância aos seus pensamentos 

agora, amplifique sua atenção ao mundo externo. 

 

Você consegue perceber os sons? Quantas texturas diferentes você consegue perceber? 

Como eles são em camadas? Quais estão mais próximos? Quais são longínquos?  

Como você se sente com eles? Que sentimentos e emoções vem à tona? 

 

Quando você sentir que está há um tempo escutando, sintonizando e co-sentindo, escolha um gesto corporal que te pareça fazer sentido.  

Que teu corpo te convide ao movimento.  

Agora romper o silêncio será bem-vindo.  



 

 

Te convido a plasmar, em palavras verbalizadas, algumas bênçãos sobre a Terra em que você está pisando. Concentre os seus pensamentos e a sua 

intenção, preste atenção ao seu corpo. Uma bênção é um voto de felicidade e de dádiva. A proposta é que você dedique alguns momentos para 

fazer isso pelo espaço onde você está. Você deve estender esses votos de felicidade para outros lugares que você visita, vive, conhece e inclusive 

para os que não conhece. Dedique votos de liberdade e resistência para os lugares do mundo que estão ameaçados pelo latifúndio, pelo 

agropatriarcado, e pelo necrocapitalismo.  

 

Pode começar pelo lugar que você está e estender a todos os territórios.  

No seu silêncio, escuridão e intenção, você pode construir à sua maneira uma frase que rompa com todo e qualquer quebranto contrário à Vida.  

 

 
 

 



 

 

 

 

Aqui trago um exemplo de cantiga que tem sido cantada por vários povos indígenas no Brasil: 

 

 
Povo Pataxó cantando em manifestação contra o PL 490 e o Marco Temporal. Brasília, Praça dos 3 poderes. Agosto de 202118 

 
18 http://www.youtube.com/watch?v=GjlQkYnPX24 (acesso em: 06/06/2022) 



 

 

 

 
 
Ato em São Paulo, na Avenida Paulista, contra o PL 490 e o Marco Temporal, é selado com um toré. Junho de 202119. 
 

“Bahia, terra do côco e azeite de dendê. A água do coco é doce, eu também quero beber. Vamos cantar, dançar o catimbó, trazer o Bolsonaro 

amarrado no cipó.” Essa cantiga pode ser considerada um desmancha quebranto capitalista, apontando diretamente o atual dirigente do Brasil, 

inimigo da vida, gestor de necropolíticas. 

 
19  https://www.youtube.com/watch?v=dFOWXQSjLie (acesso em: dia 06/06/2022) 
 



 

 

 

Recomendo repetir cada frase ao menos três vezes.  

Você também pode criar cantigas, ou cantar algumas que você já conhece e que encontram ressonância com a proposta dos conjuros apresentados 

em olho d'água, olhos de terra.  

 

Abra os olhos.  

Reflita por alguns momentos como a água que você bebe e a comida que te alimenta chegam à sua casa. São empresas e supermercados os 

atravessadores dessa relação de acesso? Você conhece quem produz? Você mesme produz?  

 

Reflita sobre os movimentos comunitários de resistência à mercantilização da Vida que você participa. Quais as habilidades que você tem dedicado 

ao coletivo? Que outras habilidades podem ser trazidas? Como a sua criatividade pode auxiliar nas lutas? 

 

Quando sentir vontade, deixe o local agradecendo a licença concedida pelas presenças que o guardam.  

 

Recomendável fazer a proposição com uma companhia que possa te apoiar, a intenção é que seja uma experiência segura. 

 

O exercício é o mesmo para as pessoas que têm baixa visão ou a capacidade de visão ocular totalmente reduzida. 

Olho d’água, olhos de terra é um conjuro inspirado no texto Co-sentindo com Ternura Radical, de Dani d’Emilia, Vanessa Andreotti e o coletivo 

Gestos Rumo a Futuros Decoloniais. Imensa gratidão a Dani d’Emilia pelo encontro, por ter me convidado a compor este projeto ao lado de 

artistas que tenho grande admiração e respeito, e à Milena Schuindt pelas fotografias e vídeos deste conjuro. 



 

 

 
Agradeço também aos Encantados e a todos os seres que contribuíram, guiaram e permitiram a realização deste trabalho.  

 

Axé.  
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