VENDAVAL (Phyllanthus niruri)1
Por Filipe Espindola. Novembro 2021 - Raposa, Maranhão, Nordeste de Pindorama2, Abya Yala3
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Phyllanthus niruri é uma planta tropical comumente encontrada em áreas costeiras, também conhecida pelos nomes ‘vendaval do vento’, ‘semente sob a folha’ ou 'quebra-pedras'. Esse último nome é
inspirado na sua capacidade de destruir pedras nos rins e vias urinárias. Por ser antioxidante, antimicrobiana e anti-inflamatória ela também ajuda combater diversos outros males.
https://www.pensenatural.com.br/quebra-pedra/
2
Pindorama era como os Tupi-Guaranis chamavam o Brasil antes da chegada dos portugueses em 1500. A palavra pindó-rama, é uma abreviatura de pindó-retama, que na língua tupi significa "Terra das
Palmeiras".
3
Abya Yala é o nome pelo qual o povo Kuna, povo originário das terras hoje conhecidas como Colômbia e Panamá, chamava o continente que hoje conhecemos como América. Abya significa ‘sangue’, que
para os povos mesoamericanos significava vida. Na língua do povo Kuna, Abya Yala significa “terra madura”, “terra viva” ou “terra em florescimento”. Muitos povos indígenas e pessoas dedicadas à luta contra
a colonialidade atualmente utilizam o termo Abya Yala para nomear a America Latina como um posicionamento político de reconhecimento da existência de formas de vida e conhecimentos muito anteriores
à Modernidade. https://malvestida.com/2020/08/que-es-abya-yala-lucha-descolonial/

Nos primeiros anos de vida, em Botucatu, nada disse a respeito.
Em Ilha Solteira, depois Americana e Campinas, pude recorrer à arte como válvula de escape: música, teatro, dança, artes plásticas: corpo
presente, sempre. Judô até a faixa azul, Karatê Shotokan até a marrom. Corpo pintado, pelado, montado; corpo alterado nos moldes do
interior paulista. Classista. Fascista. Corpo cis, branco.
Corpo molestado. Corpo criança fraturado por repetidos abusos sexuais sofridos durante vários anos.

Nenhum corpo é saudável quando ultrajado.
Buscar alento na arte como sustento para o espírito que se enfraquece ontem-hoje-amanhã por uma ruptura no pacto de confiança
parental.
Com catorze anos iniciei nas modificações corporais: Aos poucos completei sete furos nos lóbulos. Veio a primeira tatuagem, a segunda, a
terceira... as perfurações se espalharam pelo corpo todo e as tatuagens mais ainda. Já somam mais de quarenta.
Como o ato de podar a planta, machucar para provocar o crescimento. Nos processos de cicatrização curamos nossas feridas da memória,
do pensamento, da alma.
Faço isso como prática profissional há quase 30 anos e sei que para muitas pessoas funciona da mesma maneira: o corpo ferido desperta
um processo de resistência e recuperando seu estado físico fortalece seu lado espiritual, imaterial.

Imagem 1: ENTRE PARTOS E BOMBAS (SP 2013). Performance de recuperação de cirurgias renais após episódio de 'quase óbito', no Rio de Janeiro, durante o período das manifestações anarquistas de 2013.
Foto Claire Jean
Imagem 2: A Sagração de Urubutsin, (MA 2014). Primeira aparição minha e de Elton Panamby em São Luís, no Maranhão, quando iniciamos nosso processo de aproximação e aterramento na ilha de Upaon
Açu. Foto Jesus Perez Chuseto
Imagem 3: Residência artística de Ron Athey na CASA 24 (RJ 2012). Introdução de 2 litros de soro fisiológico na bolsa escrotal. Foto Fabiano da Silva

Água e terra sempre foram aliadas fundamentais nesses processos de refazimento do equilíbrio corporal. Eu, filho de agrônomo e artesã,
filho de Ogum e Iemanjá, sempre confiei na potência plena das águas, das plantas, dos minerais, e na força dos metais bem forjados, das
ferramentas corretas e precisas para o encaminhamento do ritual de passagem.
Durante anos o movimento foi de guerrilha, contra todos e inclusive, acredito, contra mim mesmo, levando-me a negligenciar os cuidados
com meu corpo de maneira integral.
Mas desde que elegi a performance como parte do meu processo de autocura, meu corpo desenvolveu métodos de fortalecimento e
resistência através da dor das podas de galhos e folhas secas.
Calar-me sobre a violência que sofri ativou, com o passar das décadas, um mecanismo nocivo de retenção residual nos meus rins,
especialmente no rim esquerdo, ora classificado como “esponjo medular”.
Há 20 anos luto para permanecer em pé toda vez que as pedras reaparecem, curiosamente sempre depois de períodos depressivos e
desidratados.
Quando conheci o artista Elton Panamby, meu companheire desde 2009, minha performance tomou um caráter declaradamente mais
curativo. Adquiri um modos operandi mais ritualístico a cada presentação, criando ritos de passagem a partir dos ensinamentos que têm
me atravessado ao longo de muitos anos de pesquisa de diferentes povos originários pindorâmicos.
Quando casei com Panamby fomos pintados e cobertos de artefatos (colares, cintos e pulseiras) pelo cacique Kotok Kamayurá e outros
Kamayurá que conhecemos e com quem convivemos por oito dias, no sul da Bahia em 2010.
No ano seguinte uma crise renal aguda me levou a procurar o pajé Sapaim Kamayurá que, por conta de um congresso ecumênico na UERJ,
estava no Rio de Janeiro, para onde Panamby tinha acabado de se mudar e onde fui morar poucos meses depois deixando de vez o estado
de São Paulo. Sapaim me operou, retirando de forma mágica seis bolas marrom acinzentadas das minhas costas, do meu rim, que
desapareceram no ar.

No Rio de Janeiro permaneci por 7 anos, aprendendo com as travestis na escola de guerrilha libertária da CASA NEM4 e na grande nave
mãe CASA 245 onde moramos.
Mas não bastava sair de São Paulo para o Rio de Janeiro, tinha que sair do Sudeste para fortalecer meus propósitos na busca da cura
através das plantas, das águas, da terra e dos conhecimentos dos povos originários.
Panamby foi para o Maranhão e, prenhe, me convidou novamente a migrar.
Algumas plantas se tornaram parceiras constantes, como a quebra pedra, conhecida também como vendaval.

Nômade, busco algo que está lá atrás, na cronologia da matéria presente.
Agora, no movimento das marés da ilha de Upaon Açu, me refaço após novo episódio de interrupção do fluxo da vida, pela obstrução
causada por cálculos renais de incalculável dor. Percorro novamente especialidades já familiares: UROLOGIA, NEFROLOGIA,
CARDIOLOGIA.
Após 100 dias de tratamento e aparentemente sem pedras (a confirmar em novo exame de tomografia marcado para o próximo mês),
concluo esse período ritualizando e pedindo auxílio para o barro da vida e da morte - o mangue - e para as pedras, as águas e a terra
daqui.
SAL SOL SAÚDE SAUDADE SOLITUDE SACRIFÍCIO SOMATIZAÇÃO
É necessário compreender que o contexto da pandemia do COVID-19 agravou drasticamente o risco de frequentar e percorrer dezenas de
corredores de hospitais e unidades médicas, aumentando infinitamente o medo de estar ali onde era necessário, além do mal estar
causado pelos traumas, pelas anestesias e variados medicamento intra-venosos." É disso que preciso me livrar, me lavrar e lavar-me num
rio sem fim. Lavar meu rim.
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CASA NEM é um centro de acolhimento fundado pela ativista Indianarae Alves Siqueira na cidade do Rio de Janeiro que abriga pessoas LGBTIA+ em situação de vulnerabilidade social, em sua maioria
pessoas transexuais e travestis. Desenvolve programas e atividades em diversas vertentes focadas na autonomia e cultura dos seus moradores, além de realizar atendimentos e oferecer oficinas e cursos.
5
A CASA 24 foi um espaço-casa de cultura libertária, de acolhimento e produção artística da comunidade LGBTIA+ na Lapa, centro do Rio de Janeiro, que Elton e eu ajudamos a criar e cuidar, tendo-a como
nossa base de vida entre 2012-2018.
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Imagem: RITUAL DE LO HABITUAL (SP 2015). Ritual de cura: depilação
completa do corpo, banho de ervas e escarificação das costas com um
escarificador Mehinaku. Foto Edson Vieira Filho.

O ano do boi de metal vai chegando ao fim. Preparo-me para encerrar o processo de cura do meu rim. A Cintilografia diz que sim: vou
manter meu rim. O rim, fica; A pedra, sai!
Essa moléstia oriunda da cristalização de minhas mágoas só se dissolve com muitas águas que vertem de mim, da terra, das pedras, mas
que só curam quando circulam, correm, percorrem caminhos livres, abertos e completos.
De minha união com Elton Panamby veio ao mundo Txai.
Concebido há cinco anos no Rio de Janeiro, na Casa 24, rebento da Fonte do Ribeirão, o fogoió Txai Panamby é o segundo membro da
etnia Panamby.
Com Txai desenvolvi o movimento desse rito performático de cura. Ele indicou os locais e os elementos. Cada detalhe foi desenhado por
mim e por Txai, colaborador incansável, co-autor, nosso pequeno curandeiro-curador.
Elton e Txai sabem de minha dor e o porquê de cada elemento ter sido escolhido para esse rito: o ritmo, o peso, a densa delicadeza do ato
cerimonial de (im)plantar uma erva de cura - a poderosa Quebra-pedra - no canal da uretra, o mesmo estreito orifício invadido por
diversas vezes por sondas, cateteres duplo J, cânulas, câmeras e por onde saíram as pedras implodidas por impulsos elétricos em
delicadas e precisas cirurgias realizadas nos últimos 4 meses.
Foram Elton e Txai que colheram juntes as plantas e prepararam muitos litros de garrafadas de quebra-pedra para limpar meu rim e
dissolver minhas pedras.
Elaboramos juntes as proposições que realizei para concluir meu processo de cura.

Primeiro o Txai e eu planejamos a ação, criando estes desenhos a quatro mãos:

Alguns dias mais tarde, com a ajuda de Elton, realizei o ritual de cura renal através de um ato performativo em 3 etapas:
1 - Cobrir a cabeça de urucum6 e cobrir o corpo de barro do Mangue Seco, onde está enterrada a placenta de Txai Panamby; 2 - Cobrir o
segundo, o terceiro e o quarto chakras com pedras locais; 3 - Inserir a raiz de uma planta “quebra pedra” no meu canal da uretra.

6

Urucum, é uma planta extensamente utilizada por diferentes povos originários de Pindorama na fabricação de tinta vermelha, na produção de remédios e preparação de alimentos. A pintura de urucum é
associada à vida, traz força, saúde e proteção.

Como proposta de rito ato procedimento capaz de possibilitar uma experiência próxima do que vivencio - mas sem necessidade de
assumir riscos que reconheço são próprios da natureza do meu trabalho em performance - proponho que cada pessoa realize um ritual de
re-vestimento: Desconfigurar-se, enterrar-se para renascer outra presença. Alterar-se através do apagamento de si, do soterramento do
corpo. Criar um momento íntimo de reconhecimento, de autoconhecimento e escuta de si. Um rito para si.
Para a realização do ritual, leve em consideração os seguintes elementos:
1. LOCAL: Identifique e/ou prepare um ambiente seguro. Considere aspectos tais como o horário, os odores, os sons, a iluminação,
entre outros detalhes que poderão contribuir com a realização do ritual.
2. MATERIAL: Pense em materiais com carga simbólica, que representem algo significativo para você no processo de “Interrupção de
vícios de consumo, não só de produtos, mas também de conhecimentos, experiências e relações.” e na “Desativação dos anseios de
protagonismos, grandiosidade e legado.” Escolha um material com o qual seja possível cobrir o seu corpo inteiro. Sugiro que seja
algo orgânico (tal como pedras, folhas, terra, etc), mas caso não seja possível ou pertinente, também é interessante utilizar um
material aparentemente ordinário (como papel higiênico, sandálias, uma coleção de discos, cartas de amor, etc.). É importante
que o material traga uma memória de algo agradável, curativo, reconciliador.
3. EQUIPE: Caso seja necessário, pense em pessoas que podem ajudar você na preparação, execução e registro do ritual e converse
com elas sobre como podem te apoiar. Caso não se sinta confortável em realizar o processo na presença de outres, faça-o sozinhe.
Não corra riscos desnecessários: a experiência deve ser vivida de acordo com a possibilidade de cada pessoa e contexto, com
consciência e auto cuidado.
4. CORPO: Prepare o seu corpo. Escolha vestir pouca roupa, algo leve e discreto. Ou não utilize roupa alguma, o que lhe permitirá
sentir com maior facilidade o contato da pele com o chão e com o material sobre o corpo. O importante é que seu corpo se sinta
pronto, presente.

5. DURAÇÃO: Tente permanecer por um tempo considerável, sem pressa, desacelerar o relógio dos atos cotidianos e criar um
espaço-tempo outro, fora do tempo e da linearidade dos acontecimentos mundanos. O tempo de permanência com o corpo
totalmente coberto fica a critério de cada pessoa, mas sugiro que seja no mínimo 15 minutos.
Após a realização da ação, sinta o impacto desta experiência no seu corpo. Escreva a respeito e compartilhe, se quiser. O que importa é a
experiência e como ela te transforma. Registros possibilitam rememorar o que foi vivido, mas não são fundamentais na realização de um
procedimento ritual.

NO CAIAR DO CORPO (SP 2015). Performance celebrando a cura de novos episódios de cálculos renais, após cirurgia realizada no Rio de Janeiro. Foto Edson Vieira Filho.

