
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De     B a r b a r a     M a t i a s 

 

 

 

 

 

        A revolução é forte, seu caminho é lento e seu fim é o mesmo que de uma árvore.  

Doar-se, seja em forma de sombra ou frutos e lutar contra as serras elétricas que decapitam  

                                                       corpos enraizados.



 

 

 

 

 

 

Peço licença aos que caminham comigo e me fazem me colocar de pé, mover e escutar o  

silêncio. Essa multidão corre no meu sangue e na forma como planto meus pensamentos/corpo  

no mundo – são intelectuais da mata, visíveis e invisíveis.  

 

                             Ay retsé myté ay krody ayby piwonhé. Ynatekié  

 

 

“A mata traz a força da união, Agradecida”. Sabedoria da língua Dzubukuá kariri kipeá partilhada  

pela Dubo-hery Idiane Crudzá. Partilho através da fumaça do fumo, da tinta do jenipapo e urucum,  

do alimento que me firma, da água que bebo e me banho, do olhar da minha sobrinha, de como  

minha mãe corta meu cabelo e doa ao terreiro, como meu pai separa as sementes para plantar a cada  

ano. É desse lugar que broto, da mesma terra boa para plantar milho e macaxeira, do lugar que o sol  

lambe o mandacaru. Do território que o passo das pessoas é junto com a migração da lua.  

 



Ação-ritual #1: Eu nunca me esqueci de carregar comigo sementes como armadura de proteção  

 

“Na comunidade, a gente desde pequeno, desde curumin a gente entende que tudo o que a gente  

come a gente precisa plantar. Todo o caroço de manga que eu chupei na minha vida eu plantei. Quando 

 eu fui ficando adulta e vim morar na cidade, quando eu ia na casa de alguma pessoa comer alguma coisa,  

guardava as sementes no meu bolso. E aquelas sementes foram se misturando com moedas, e depois com a 

identidade, com o documento, com o número. Eu quase passei a ser um número…”  

Neste vídeo conto essa história do que me aconteceu quando vim morar na cidade. Essa  

vídeo-performance é uma meditação barulhenta sobre esse projeto forçado de aglomerar a terra com o  

dinheiro. O mundo exige o enquadramento des 

ses elementos: semente com moeda, porém, não há  

nascedouro. Dinheiro é um valor que o vento não lambe. Terra é livre.  

ACESSE O VÍDEO: O que me leva não é mercadoria de bolso  

 

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=imRYYKKCS0E&feature=youtu.be


TERRA É PLURAL, PEDRA, AREIA, BARRO  

TERRA É A BOCA QUE CONVERSA DEBAIXO DOS TEUS PÉS.  

Teu ouvido escuta? TERRACOMETERRANASCETERRADOATERRAVIVETERRA 

ACOLHETERRATR ANSGRIDETERRAGRITATERRAAVÓTERRAAMANTETERRA 

REBELDETERRAB RABATERRAFLUITERRASONHATERRADANÇATERRAGOZA 

TERRAPARIUTER RALAMBETERRAPENETRATERRAGERMINATERRAECOA 

TERRAMORDETERR ASINALIZATERRANUATERRADESFRONTEIRIZATERRA 

LIVRETERRADENTROTERRAMIGRATERRADESTERRATERRAAMATERRAFOGO 

TERRALIBERTATERRABICHO.  

TERRA É SEMPRE LIVRE PARA SER TERRA E ASSIM SENDO  

PODEMOS ACARICIAR OS PÉS, A PELE, A LÍNGUA, O OSSO, DESCANSAR  

OS OLHOS, ALIMENTAR AS VEIAS e AVOAR O PENSAMENTO. 

 

 

 

 

 

A revolução é forte, seu caminho é lento e seu fim é o mesmo que de uma árvore.  

Doar-se, seja sombra ou frutos e lutar contra as serras elétricas que decapitam  

corpos enraizados. 



moedas, documento de identidade, sementes de urucum mão, barro 

pé de urucum plantado na minha casa mão, terra, milho, moedas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

  

 

  



Ação-ritual #2 (convite): Vamos trocar sementes performáticas 

  

1. Não faça nada. Solte qualquer coisa que tenha tela de vidro.  

2. Acaricie algo que você sabe que se plantar é possível de nascer.  

3. Tome um copo de água. Em seguida, em um espaço vazio fique sem roupa, repouse  

o corpo no chão, numa posição confortável, coloque essas sementes sobre o seu corpo  

e fiquem por um tempo até sentir vontade de tomar água novamente.  

4. Vá dormir pensando na sensação da semente sobre seu território-corpo.  

5. Ao acordar vá até alguma rua onde possa encontrar uma pessoa desconhecida. 

 Pergunte-lhe sobre o que tem plantado. Se quiser conte-lhe dessa sua experiência.  

6. Nas próximas horas, dias ou anos, quando você sentir que brotou alguma coisa,  

encontre um mais velho de sua família e converse sobre quais raízes vocês carregam.  

7. Se sentir, adube essa terra de onde algo acabou de brotar. Lembre-se, as raízes  

sempre se encontram porque pertencem ao corpo-terra, às vezes elas precisam que  

adubemos o território.  

 

 



Frases sementes Ternura Radical 

 

 Preste atenção em todas as peles e espaço que você habita, nos ossos e terras que carregam  

seu peso.  

 

Escute a sabedoria não verbalizada, nutrindo o valor intrínseco em lugar do produtivo.  

 

Deixe-se transpassar pela dor da terra.  

 

Cuide das feridas que surgem quando a pele que envolve um corpo se estica e se rasga para receber  

outro corpo, e por ele ser reconfigurada  

 

 

 

Eu sonhei que a arte pode ser uma flecha  

de coragem para a comunicação, ainda  

que seja com a sua dor.



Concepção e texto: Barbara Matias  

Design e diagramação: kulumym-açu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  

O meu nome é Barbara Matias, sou da comunidade do Marreco, Quitaíus, 

Lavras da Mangabeira, CE (comunidade de revitalização étnica do povo 

Kariri). Nasci de um coletivo de bichos que voam e andam sobre as águas. 

Mainha é artesã e foi professora por 25 anos até que um dia expulsaram a 

gente do território e para ela continuar seu ofício ia precisar de um diploma. 

Meu pai é agricultor, raizeiro e sente muito os sinais do vento.  Tenho mais 

quatro irmãos. Meu avô paterno é repentista e o materno sabia curar pessoas 

que tinham sido picadas por insetos. Minha avó Albertina é a pessoa mais 

alegre do mundo, ela devia chamar-se passarinha. Minha avó Barbara é um 

pilar de saúde, ela bebe chá de cabelo de milho ao acordar e de semente de 

girassol antes de dormir. E têm as outras, os peixes, os curumins. Isso tudo é 

o que me compõe assim como um doutorado em Artes da Cena que estou 

cultivando na UFMG. Assim, como a semente de coentro que plantei no 

início dessa noite de seis de junho de 2022, quando escrevi esse texto... essas 

sementes aqui são para você que veio conversar comigo. Bom plantio por aí. 
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Este texto forma parte de um conjunto de 

materiais criados por Barbara Matias 

para a série 'Co-sentindo com ternura 

radical: ações rituais de arte-vida para 

ressintonização metabólica’. Nesta série, 

cada artista escolhe entre 3-6 frases no 

texto 'Co-sensing with Radical 

Tenderness', escrito por Dani d'Emilia, 

Vanessa Andreotti e coletivo Gestos 

Rumo a Futuros Decoloniais, como 

inspiração para criar duas ações rituais 

de arte-vida. A primeira é experimentada 

localmente pelo artista e apresentada on-

line em um formato e duração de sua 

escolha. A segunda é criada pelo artista 

como um convite para ser vivenciada por 

outres. O artigo original, em inglês, está 

disponível acessando este link: 

https://www.artseverywhere.ca/that-

which-is-invisible/ 


