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DESFUNDAR A ESCRITA 
CONQUISTADORA, REINSCREVER-SE 

NA PELE DO MUNDO1

i%FQPJT�EF�BMHVN�UFNQP�PVUSPT�CSBODPT�DIFHBSBN��&TTFT�mDBSBN��$POTUSV¿SBN�
casas para viver perto de nós. Repetiam sem parar o nome daquele que os criou. 
Por isso, para nós, tornaram-se a gente de Teosi. Foram eles que me nomearam 
“Davi”, antes mesmo de os meus familiares me darem um apelido conforme o 
costume dos nossos antigos. Os brancos me disseram que esse nome vinha de 
peles de imagens em que estão desenhadas as palavras de Teosi. É um nome claro, 
que não se pode maltratar. Fiquei com ele desde então.”

Davi Kopenawa, 2015

“Américo Vespúcio, o Descobridor, vem do mar. De pé, vestido, encouraçado, 
cruzado, trazendo as armas europeias do sentido e tendo por detrás dele os na-
vios que trarão para o Ocidente os tesouros de um paraíso. Diante dele a América 
Índia, mulher, estendida, nua, presença não nomeada da diferença, corpo que 
desperta num espaço de vegetações e animais exóticos. Cena inaugural. Após 
um momento de espanto, nesse limiar marcado por uma colunata de árvores, o 
conquistador irá escrever o corpo do outro e nele traçar a sua própria história. 
Fará dele o corpo historiado – o brasão – de seus trabalhos e de seus fantasmas. 
Isso será a América ‘Latina’.”

Michel de Certeau, (1975) 2017
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Davi Kopenawa (2015), em escrita conjunta ao antropólogo francês Bruce Al-
bert, convida-nos ao monumental “A queda do céu: palavras de um xamã ya-
nomami”, a partir da história dos processos constitutivos de seu próprio nome: 
Davi.2�&TUF�OPNF�EF�PSJHFN�C¿CMJDB�B�mN�EF�GBDJMJUBS�B�GPO»UJDB�OB�JOUFSDPNVOJ-
cação, foi-lhe atribuído ainda criança, em desacordo aos próprios costumes ya-
nomamis,3 pelos brancos – “gente de Teosi”4 – provavelmente membros da Co-
missão Brasileira Demarcadora de Limites (CBDL) acompanhados de um pastor 
da New Tribes Mission, entre 1958 e 1959. Kopenawa, assertivamente, nota que 
os brancos, quando em suas terras chegaram, distribuíram a esmo seus nomes 
advindos das “peles de imagens”, livros com “desenhos de escrita de Teosi”.5 Ao 
nomear os “outros” desconhecidos, deram-lhes seus nomes advindos destas 
peles. Esta injunção parece-nos demarcar um corte entre brancos e yanomamis 
JOTUBVSBEP�QFMB�EJNFOT¹P�FTDSJUVS´SJB�F�EF�TFV�QPEFS�EF�OPNFBº¹P�F�DMBTTJmDB-
ção. Dizem-nos Kopenawa e Albert (2015, p. 76): “Nossos antepassados não 
possuíam peles de imagens e nelas não escreviam leis. Suas únicas palavras eram 
as que pronunciavam suas bocas e eles não as desenhavam, de modo que elas 
jamais se distanciavam deles”. Deste modo, Kopenawa observa os brancos con-
templarem sem cessar as peles de papel sobre as quais escrevem suas próprias 
palavras. Sem elas, desorientam-se. Ao acumulá-las, creem advir delas seu co-
nhecimento de mundo.

“Os brancos se dizem inteligentes. Não o somos menos. Nossos pensamentos se expandem em 
todas as direções e nossas palavras são antigas e muitas. Elas vêm dos nossos antepassados. Po-
rém, não precisamos, como os brancos, de peles de imagens para impedi-las de fugir de nossa 
mente. Não temos de desenhá-las, como eles fazem com as suas. Nem por isso elas irão desa-
QBSFDFS�QPJT�mDBN�HVBSEBEBT�EFOUSP�EF�OÄT��1PS�JTTP�OPTTB�NFNÄSJB�»�MPOHB�F�GPSUF��0�NFTNP�
ocorre com as palavras dos espíritos xapiri, que também são muito antigas. Mas voltam a ser 
novas sempre que eles vêm de novo dançar para um jovem xamã. E assim tem sido há muito 

UFNQP�TFN�mNv (KOPENAWA e ALBERT, 2015, p. 75).

Neste campo de disputas, a partir e no interior da escrita, as culturas orais ame-
ríndias subestimadas e tornadas como palavras de ignorância “foram enredadas 
numa língua de fantasma, cujos desenhos tortos se espalharam entre os brancos, 
por toda a parte” (ibid., p. 77). Se as palavras yanomamis não foram sequer enten-
didas e logo foram esquecidas pelos brancos, Kopenawa aposta que, ao colá-las 
no papel, permanecerão presentes como as palavras desenhadas de Teosi�·T�RVBJT�
os brancos não param de olhar. Assim, o intuito do próprio livro é apresentado: 
desfazer os maus pensamentos dos brancos ao destituir as imagens pré-concebi-
das de selvagens, estúpidos e perigosos, por eles inventadas e inventariadas em 
relação aos yanomamis.6 Emerge, portanto, o desejo de emitir suas palavras para 
longe, não advindas de peles de imagens, mas por elas transmitidas. 

*OUFSFTTB�OPT�B�QBSUJS�EFTUF�QFSDVSTP�B�SFnFY¹P�TPCSF�DPNP�B�FTDSJUB�F�P�BUP�EF�
nomeação constituem-se como instrumentos tomados em propósitos coloniais, 
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a culminarem contemporaneamente na promoção de identidades a serviço da 
reprodução de trabalho e capital, mas, paradoxalmente, também como possibi-
lidades disruptivas quando interpeladas ou apropriadas, no estilhaçamento de 
homogeneidades forjadas e no extravasamento de subjetividades outras, vio-
lentamente recalcadas. Para isso, justapomos as análises de Michel de Certeau 
([1975] 2017) sobre um primeiro regime escriturário como escrita conquista-
dora, instrumento de fundamental importância para os processos de coloniza-
º¹P�·�OPº¹P�EF�DPMPOJBMJEBEF�QSFTFOUF�FN�"O¿CBM�2VJKBOP�	����
�DPNQSFFOEJ-
da pelo autor como um regime sobrevivente dos violentos processos coloniais a 
partir da produção de cortes entre sujeito e objeto. A partir disto, somos levados 
a perceber as categorias identitárias – sobretudo aquela forjada pelos “conquis-
tadores” para si a partir da mediação do outro – como um sintoma da coloniali-
dade ainda instalada e em atuação, a manterem posições e relações verticalizadas 
e hierarquizadas.

Embora reconheça os fenômenos históricos a comporem uma malha de relações 
TPDJBJT�OB�BSUJDVMBº¹P�EF�FMFNFOUPT�EFTDPOU¿OVPT�IFUFSPH¼OFPT�F�DPOnJUVPTPT�
B�QBSUJS�TPCSFUVEP�EP�SBDJTNP�F�EBT�DMBTTJmDBºÈFT�TPDJBJT�FN�H¼OFSPT�F�GPSºB�EF�
trabalho, Quijano ([2000] 2009), a fundamentar em grande medida os estudos 
do chamado “giro decolonial”, insiste que o eurocentrismo leva-nos a acredi-
tar em uma estrutura de primazia que governa a todos e é determinante sobre 
todas as partes. Suas possíveis variantes seriam secundárias e de efeito inócuo 
sobre o todo. Neste sentido, perguntamo-nos diante da cena colonial de assu-
KFJUBNFOUP��RVBJT�TFSJBN�PT�HFTUPT�QPTT¿WFJT�B�QFSGVSBS�BT�JEFOUJEBEFT�mYBT�EF�
modo a romper as hierarquias a elas impostas? Se a maquinaria colonial assume 
B�DMBTTJmDBº¹P�DPNP�modus operandi, como não naturalizarmos a reprodução de 
identidades homogeneizadas por ela? Ao adotarmos lentes territorializadas e 
mYBT�QBSB�WFS�P�NVOEP�DPNP�FWJUBSNPT�P�SJTDP�JNJOFOUF�NVJUBT�WF[FT�BU»�OBT�
EJWFSTBT�NPEBMJEBEFT�BTTVNJEBT�QFMP�EFTBmP�EB�EFTDPMPOJ[Bº¹P�EF�O¹P�WFS�KVT-
tamente aqueles movimentos fugidios que insistentemente tentam desfundar 
uma escrita conquistadora e reinscrever-se na pele do mundo? 

&N�QSFG´DJP�·�TFHVOEB�FEJº¹P�EP�MJWSP�iL’écriture de l’histoire”, de 1975, o his-
toriador francês Michel de Certeau ([1975] 2017) apresenta-nos uma gravura 
de Jan van der Straet (Figura 1), datada de 1575, como uma alegoria para a cena 
inaugural da colonização do continente americano recém-invadido. Para o his-
toriador, a imagem erótica de contornos míticos reapresenta a surpresa de Amé-
rico Vespúcio diante de terras inexistentes nos mapas, disfarçando a colonização 
deste corpo pelo discurso do poder – corpo desconhecido que ganhará no futuro 
o seu próprio nome, tal qual foram os nomes bíblicos inscritos sobre os corpos 
yanomamis. Nesse jogo de contrastes e mediações simbólicas, coloca-se lado a 
lado: a consciência operativa e ativa do colonizador, devidamente trajado e pre-
parado para extração e cultivo da terra “recém-descoberta”, com a “ingenuida-
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de” da indígena nua a se balançar sobre as redes.7 O que interessa para Certeau 
(op. cit.), questão fundamental neste choque civilizacional a instaurar hierar-
quias, é a produção de um discurso de separação perpetuado a partir da escrita, 
uma clivagem pela cultura do letramento ou, como prefere o historiador, uma 
“escrita conquistadora”. A escrita conquistadora utilizará

“o Novo Mundo como uma página em branco (selvagem) para nela inscrever o querer ociden-

tal. Transforma o espaço do outro num campo de expansão para um sistema de produção. A 

partir de um corte entre um sujeito e um objeto de operação, entre um querer escrever e um 

corpo escrito (ou a escrever), fabrica a história ocidental” (ibid., p. XI).

$FSUFBV�DPOWJEB�OPT�·�SFnFY¹P�TPCSF�B�FTDSJUB�DPNP�QS´UJDB�IJTUÄSJDB�MFWBOEP�
em conta uma arqueologia8�EBT�PQFSBºÈFT�IJTUPSJPHS´mDBT�DPN�CBTF�OB�DPOT-
trução moderna do discurso desde o século XVI – e cujo empreendimento cien-
U¿mDP�QSPEV[JV�BSUFGBUPT� MJOHV¿TUJDPT�BVUÅOPNPT�RVF� UBOUP�TF�EJTUJOHVFN�EPT�
objetos e dos corpos quanto os transformam e os diferenciam entre si. É a partir 
da emergência das ciências ditas “humanas” – quer sejam a história, a etnologia, 
a psiquiatria, a pedagogia, a medicina social e ousamos incluir o urbanismo – que 
o historiador nota a consolidação de um corte que supõe uma clivagem entre 
o discurso e o corpo (social) e, de certa maneira, também organiza as relações 
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do trabalho com a natureza. “Supõe uma decalagem entre 
a opacidade silenciosa da ‘realidade’ que ela pretende dizer 
e o lugar onde produz seu discurso, protegida por um dis-
tanciamento do seu objeto” (ibid., p. XVI).

Diante da cisão de um sujeito supostamente letrado e de 
um objeto outro de operação, escrito em uma linguagem 
TVQPTUBNFOUF�EFTDPOIFDJEB�RVF�DBSFDF�EF�TFS�EFDPEJmDB-
da; ou, ainda, diante de um saber que contém um discurso 
e um corpo emudecido que o sustenta, o selvagem, o lou-
co, o infante e o enfermo tornaram-se campos de expansão 
para um sistema de produção de saber que produz cortes a 
partir e no interior da escrita. Para Certeau, trata-se de prá-
ticas heterológicas (discursos sobre o outro) que, no movi-
mento de levar a alteridade a uma compreensão inteligível, 
acabam por paradoxalmente eliminá-la – transformando-
�B� FN�EBEP� TVQPTUBNFOUF�WFSJmD´WFM� JOTVNP�F�QSPEVUP��
/FTUB� FTQFD¿mDB� QSPEVº¹P� EF� TBCFS� PDJEFOUBM� SFEV[JEB� B�
uma razão por uma série de operações a ganhar um estatu-
UP�DJFOU¿mDP�EF�WFSEBEF�P�IJTUPSJBEPS�QBSFDF�OPT�DIBNBS�
atenção aos processos de homogeneização propagados pela 
escrita.

/P�DBQ¿UVMP�EFEJDBEP�·�BSRVFPMPHJB�EB�FUOPMPHJB�B�QBSUJS�EB�
análise de “Histoire d’um Voyage faict em la terre du Brésil”, de Jean de Léry – 
publicada em 1578, duas décadas após sua estadia entre tupinambás na baía de 
Guanabara –, Certeau (ibid.) retoma o argumento de seu prefácio ao localizar a 
obra no rastro de experiências e relatos de viagens que formam “discursos sobre 
o outro”, em uma espécie de “ciência do sonho” costurada com a narração de 
iMFOEBT�DJFOU¿mDBTv��0�SFMBUP�EF�-»SZ�FTCPºP�EP�NPEP�EF�JOUFSWFOº¹P�EB�FUOP-
logia na história, teria como produto�BP�mOBM�B�JOWFOº¹P�EP�Selvagem. Efetua-
-se, neste sentido, um percurso escriturário cíclico: uma viagem que vai de cima 
(“ici”, a França) para baixo (“là-bas”, os Tupis), ao mesmo tempo que traz o sel-
vagem, de là-bas, como objeto escriturário que retorna ao ponto de partida. “O 
relato produz um retorno, de si para si, pela mediação do outro” (CERTEAU, 
2017, p. 228). A “escrita conquistadora” manifesta-se, portanto, na produção 
de um saber calcado no domínio de uma prática escriturária, na centralidade do 
olho – regime do visível – e nas disposições segregacionistas, hierarquizantes, 
expansionistas, acumulativas e, sobretudo, produtivistas – primordialmente fo-
cadas no trabalho que produz capital.9

i1PS�VN�MBEP�FMB�<B�FTDSJUB�DPORVJTUBEPSB>�BDVNVMB�FTUPDB�PT�iTFHSFEPTv�EB�QBSUF�EF�D´�O¹P�
QFSEF�OBEB�DPOTFSWB�PT�JOUBDUPT��¡�BSRVJWP��1PS�PVUSP�MBEP�FMB�iEFDMBSBv�BWBOºB�iBU»�P�mN�
do mundo” para destinatários e segundo os objetivos que lhes agradam – e isso “sem sair de 
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um lugar”, sem que se desloque o centro de suas ações, sem que ele se altere nos seus progressos. 
&MB�UFN�OB�N¹P�B�iFTQBEBv�RVF�QSPMPOHB�P�HFTUP�NBT�O¹P�NPEJmDB�P�TVKFJUP��4PC�FTUF�QPOUP�
de vista, repete e difunde seus protótipos. O poder que seu expansionismo deixa intacto é, em 
seu princípio, colonizador. Ele se estende sem ser mudado. É tautológico, igualmente imuni-
zado contra a alteridade que poderia transformá-lo e contra aquele que poderia lhe resistir. 
Está envolvido no jogo de uma dupla reprodução, uma histórica e ortodoxa, que preserva o 

passado, e outra missionária, que conquista o espaço multiplicando os mesmos signos” (ibid., 

p. 232-233).

Ao aproximar, por meio do relato de Léry, a etnologia – dentro de seus regimes 
da oralidade, da espacialidade, da alteridade e da inconsciência – e a história – da 
escrita, da temporalidade, da identidade e da consciência –, Certeau apresenta o 
regime escriturário do suposto civilizado em contraparte ao da voz selvagem. 
Com o relato sobre a alteridade, a partir da diferença estrutural entre “ici” e “là-
-bas” – corte que em princípio era a própria fenda do Atlântico –, oposições está-
veis emergem: nudez/vestimenta, ornamento/enfeite, festa/trabalho, coesão/
divisão, prazer/ética. A caracterização do dessemelhante dá-se, portanto, como 
um desvio radical daquilo que se vê de cá, na operação de cortes que por vezes 
tornam, ainda, combinações insólitas de formas ocidentais deslocadas e desco-
nexas.10 É neste sentido, que o autor aponta-nos que o corte suposto pela escrita 
PQFSB�FN�GVOEP�VN�USBCBMIP�EF�DPTUVSB�DPNP�VN�FTGPSºP�EF�SFUPSOP�B�mN�EF�
mostrar que o outro retorna ao mesmo – “d’ici” à “là-bas”, de “là-bas” à “ici”. 
“Na Histoire, o maravilhoso, marca visível da alteridade, não serve para propor 
outras verdades ou um outro discurso, mas pelo contrário, serve para fundar 
uma linguagem sobre a capacidade operatória de dirigir a exterioridade para o 
‘mesmo’” (ibid., p. 247).

Neste exercício, uma espécie de tradução, Certeau reconhece, ademais, que a li-
teratura de viagem produz o selvagem como um “corpo de prazer”. O mundo 
tupi, lugar de prazer e de lazer, festa do olho e do ouvido, da nudez e da voz 
selvagens é erotizado pelos conquistadores ao transformar-se em “campo do 
outro”: “o gesto de chegar mais perto diminui a distância, mas não a suprime. 
Cria uma situação de interdito” (ibid., p. 251). Estes encantamentos, prazeres 
efêmeros inexploráveis e sem lucro, excessos que constituem lugares comuns, 
permanecem como vestígios de um “resto”11�EFmOJEPS�EP�TFMWBHFN�GB[FOEP�P�
permanecer fora da escrita, recortado do trabalho de lucro produzido pela mes-
ma. A palavra tupi – aquilo do outro que não é recuperável –, eliminada do saber 
objetivo, permanece “là-bas”, ao mesmo tempo que retorna sob outras formas 
nas margens deste saber – formas que se manifestam na erotização da voz e da 
nudez.  

A voz tupi, “estranha” ao conquistador e marcada no selvagem como instrumen-
UP�QSPQ¿DJP�·�GFJUJºBSJB�FTUBSJB�B�FOVODJBS�VNB�QBMBWSB�iTFN�WFSEBEFTv��&ORVBOUP�
o regime da oralidade, a impor a necessária condição de proximidade aos envol-
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vidos no diálogo, instauraria uma presença sem registro físico, sem produto a 
se possuir – isto é, um espectro não assimilável pela perspectiva conquistado-
ra.12 A nudez feminina, assim como a voz, emerge nas selvagens como imagens 
ambivalentes de fascínio e ameaça. Ativas e vorazes, as índias tupis trabalhavam 
incansavelmente e eram as primeiras a praticar a antropofagia. O que Certeau 
parece escrutinar sob o relato de Léry é uma reapresentação do fantasma oci-
EFOUBM�EBT�CSVYBT�F�GFJUJDFJSBT�RVF�EBOºBWBN�F�HSJUBWBN�·�OPJUF�»CSJBT�EF�QSB[FS��
Assim, os sabbats evocados por Léry – encontros festivos da feitiçaria, progres-
TJWBNFOUF�FMJNJOBEPT�EBT�DJEBEFT�F�DPNVOBT�CVSHVFTBT�FYJMBEPT�OBT�nPSFTUBT�F�
campos a serem exorcizados – reaparecem na empresa colonial sob a imagem da 
nudez feminina. “Mais fundamentalmente, o mundo selvagem, como o mundo 
diabólico, se torna Mulher. Ele se declina no feminino” (ibid., p. 255). 

Se a nudez feminina no Renascimento evocava os atributos do Amor Divino 
em detrimento do Amor Humano – vestido –, as índias brasileiras, surgidas fora 
do espaço mediterrâneo, parecem não ser alçadas ao panteão das deusas greco-
�SPNBOBT�USBOTmHVSBEBT�FN�NBEPOBT�13 Aproximadas de animais, excluídas da 
categoria de sacralidade, tornam-se objetos disponíveis para a curiosidade do 
olhar. “Deste trabalho, as mulheres nuas, vistas e sabidas, designam metonimi-
camente o produto. Indicam uma nova relação, escriturária, com o mundo: são 
efeito de um saber que ‘pisa’ e percorre ‘ocularmente’ a terra para construir nela 
SFQSFTFOUBº¹Pv�	JCJE��Q�����
��"TTJN�DPNP�FN�-»SZ�TF�SFUPSOBSNPT�·�mHVSB�EF�
Jan van der Straet, o corpo nu da índia é plasmado no próprio território da Amé-
SJDB�TVQFSG¿DJF�UPSOBEB�BCFSUB�·T�JORVJTJºÈFT�EB�DVSJPTJEBEF��»�TVKFJUP�NFUBNPS-
foseado em objeto. Para Certeau (2017), a aparição das mulheres no Histoire nos 
indica, ainda hoje em dia, os vestígios dos riscos e violências do início de um 
PMIBS�DJFOU¿mDP�DSBWBEP�OB�DPMPOJ[Bº¹P�EB�"N»SJDB�RVF�USBOTGPSNPV�B�UFSSB�N¹F�
em terra-objeto.14 

A respeito dos estudos mais recentes sobre a tarefa política da descolonização 
RVF�DPODMBNBN�F�BTTVNFN�QBSB�TJ�P�EFTBmP�EF�SFDPOTUJUVJºÈFT�FQJTUFNPMÄHJ-
cas – como o chamado “giro decolonial” –, costuma-se atribuir enquanto marco 
fundamental o debate de Aníbal Quijano do início da década de 1990, em meio 
BP�QSPDFTTP�EF�SFWJT¹P�IJTUÄSJDB�F�SFnFY¹P�PDBTJPOBEP�QFMP�NPNFOUP�EPT�����
anos de invasão da América. Quijano (1992) propõe que, com as lutas pela in-
dependência das colônias, primeiro na América e posteriormente na África e na 
Ásia, o colonialismo como violento processo histórico de dominação política 
estaria superado de modo a restar, a permanecer e a sobreviver em nosso tem-
po, em escala global, a dimensão da colonialidade do poder enquanto processo 
QFSTJTUFOUF�EF�BDVMUVSBº¹P�WFSUJDBMJ[BEB�F�DMBTTJmDBº¹P�TPDJBM��"�DPMPOJBMJEBEF�»�
QSPQPTUB�QFMP�BVUPS�DPNP�DFSOF�EF�VNB�FTQFD¿mDB�NPEFSOJEBEF�JNVU´WFM�NB-
RVJOBEB�TPCSFUVEP�B�QBSUJS�EF�VNB�IFHFNPOJB�DBSUFTJBOB�mYBEB�FN�TPMP�FVSPQFV�
e imposta a outras culturas desde as “conquistas” europeias além-mar. Ela tam-
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bém é traçada enquanto aspecto que forjou o paradigma de uma racionalidade 
moderna e que segue a perpetuá-la, ao alocar a Europa e seus “descobridores” 
como personagens fundamentais de um epicentro geopolítico responsável pelo 
desenrolar da história da “humanidade”, de modo contínuo e evolutivo: do pri-
mitivo ao civilizado, do tradicional ao moderno, do selvagem ao racional, do 
QS»�DBQJUBMJTNP�BP�DBQJUBMJTNP�EB�PSBMJEBEF�·�FTDSJUB��

Ao insistir na ideia da colonialidade como resquício das relações coloniais e como 
elemento que atravessa a constituição dos modos de uma existência moderna e 
ocidental, Quijano (1992) questiona, sobretudo, o processo geo-histórico que 
instaurou o risco de se considerar a Europa como espelho do futuro de todas as 
demais formas sociais e culturais: como a forma mais avançada das espécies, re-
tomando a imagem do explorador coberto que veste a índia América e a retira do 
pecado do corpo desnudado. Neste sentido, parece-nos que se a escrita conquis-
tadora com a produção de cortes entre o sujeito detentor do conhecimento e 
seus objetos de análise, em Certeau ([1975] 2017), como vimos anteriormente, 
dá-se pela linguagem, em Quijano (1992) é a própria modernidade que passa a 
ser compreendida enquanto mecanismo mantenedor da colonialidade. 

Ao estabelecer um conjunto de heterogeneidades conforme categorias discri-
NJOBUÄSJBT�EFmOJEBT�QFMP� TVKFJUP�EP� TBCFS� o� DPEJmDBEBT� FTQFDJBMNFOUF� B�QBS-
UJS�EP�T»DVMP�9*9�DPN�QSFUFOT¹P� JODMVTJWF�DJFOU¿mDB� DPNP�SBDJBJT�EF�H¼OFSP�
étnicas, antropológicas, nacionais, entre outras –, tal mecanismo efetuador de 
DPSUFT�OB�QSPEVº¹P�EP�QFOTBNFOUP�FN�ÉMUJNB�JOTUµODJB�B�DPOmHVSBS�B�QSPEV-
ção das nomeadas identidades, refere-se a um amplo processo de colonização 
do imaginário e das dimensões sensíveis da subjetividade, de modo a resultar 
na formação do que Quijano (1992) nomeia como colonialidade cultural.  Ora, 
deste ponto de vista, as formas do fazer político que mantêm o corpo do “outro” 
como seu próprio campo de práxis, de inscrição e elaboração contínua, estariam 
EBOEP�DPOUJOVJEBEF�·�TVB�NBOFJSB�BP�QSPDFTTP�DPMPOJBM�EF�DBQUVSB�F�USBOTGPS-
NBº¹P�EF�FTQFD¿mDPT�JNBHJO´SJPT�F�TVCKFUJWJEBEFT�B�mN�EF�RVF�TF�QPTTB�GB[FS�
cumprido o processo civilizatório e modernizador dominante desde as colônias. 

O autor nos leva a compreender que, ao transformar subjetividades em identi-
EBEFT�B�DPMPOJBMJEBEF�BT�UPSOB�ÉUFJT�·�QSPEVº¹P�DBQJUBM�F�NBUFSJBM��&ORVBOUP�B�
natureza passa a ser entendida como parte dos “recursos” naturais disponíveis 
ao aperfeiçoamento de uma modernidade, as subjetividades são tornadas ins-
USVNFOUPT� ·� SFBMJ[Bº¹P�EB�NBSDIB�EF�VN�QSPHSFTTP��0�WJPMFOUP�QSPDFTTP�IJT-
tórico de constituição da colonialidade ou de dominação colonial é intrínseco, 
portanto, a um amplo conjunto de práticas de repreensão recaídas diretamente 
sobre a própria capacidade produtiva e imaginativa do corpo “outro” – algo que, 
para além do extermínio massivo de povos no caso, por exemplo, da América 
-BUJOB�MFWPV�UBNC»N�·�DPOWFST¹P�EF�DVMUVSBT�BMUBNFOUF�DPNQMFYBT�FN�TVCDVM-
UVSBT�DBNQFTUSFT�iDPOEFOBEBTv�·�PSBMJEBEF�	JCJE�
��
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A colonialidade é compreendida, então, enquanto fator que interrompe os mo-
EPT�QSÄQSJPT�EF�FYQSFTT¹P�EF�VN�QPWP�F�PT�DPOEJDJPOB�·�SFBEFRVBº¹P�DPOGPSNF�
padrões ditados como dominantes, não exclusivamente em uma relação de su-
bordinação ao que vem de fora, mas mediante um processo muito mais sutil de 
atuação na interioridade do imaginário do colonizado. 

“Esta foi a consequência, no início, de uma repressão sistemática não apenas de crenças, 
JEFJBT�JNBHFOT�T¿NCPMPT�PV�DPOIFDJNFOUPT�FTQFD¿mDPT�RVF�O¹P�TFSWJSBN�BP�EPN¿OJP�DPMPOJBM�
global. A repressão recaiu, antes de tudo, sobre as formas de saber, de produzir conhecimento, 
EF�QSPEV[JS�QFSTQFDUJWBT�JNBHFOT�F�TJTUFNBT�EF�JNBHFOT�T¿NCPMPT�NPEPT�EF�TJHOJmDBº¹P��TP-
bre os recursos, padrões e instrumentos de expressão formalizada e objetivada, intelectual ou 
visual. Seguiu-se a imposição do uso dos próprios padrões de expressão dos dominantes, assim 
como de suas crenças e imagens referentes ao sobrenatural, que serviu não só para impedir 
B�QSPEVº¹P�DVMUVSBM�EPT�EPNJOBEPT�NBT�UBNC»N�DPNP�NFJP�NVJUP�FmDB[�EF�DPOUSPMF�TPDJBM�

e cultural, quando a repressão imediata deixou de ser constante e sistemática” (QUIJANO, 

1992, p. 12).

Compreendemos, antes de mais nada, a colonização do imaginário discutida por 
Quijano (1992) no nível de um fazer micropolítico e subjetivo.15 Quando o au-
tor enfatiza o sentido verticalizado e de mão única das relações de poder – de 
certo modo limitando a possibilidade de entendermos os processos de hibridi-
zação cultural que merecem também ser tratados, ainda que no contexto da co-
lonialidade –, tem-se como ponto máximo da colonização da subjetividade e de 
suas reverberações em tempos posteriores ao colonialismo a aspiração de certos 
NPEPT�EP�QFOTBS�F�EP�GB[FS�QFMBT�GPSNBT�EP�DPOUFYUP�EP�DPMPOJ[BEPS��i"mOBM�
além da repressão, o instrumento principal de todo poder é sua sedução. A ‘eu-
ropeização’ cultural tornou-se uma aspiração” (ibid., p. 13). 

De modo a persistir como parte integrante da colonialidade estruturante de nos-
TBT�DPOEJºÈFT�DPOUFNQPSµOFBT�P�BOTFJP�TJHOJmDB�UBNC»N�VNB�FYQFDUBUJWB�EF�
BDFTTP�·T�SFMBºÈFT�EFTJHVBJT�EF�QPEFS�EFmOJEPSBT�EF�VNB�HFPQPM¿UJDB�EP�DPOIFDJ-
NFOUP�RVF�UFOEF�B�BQBHBS�PV�iEFJYBS�NPSSFSv�DFSUBT�FTQFDJmDJEBEFT�OPT�NPEPT�
de existência com a homogeneização de práticas e saberes. A própria dimensão 
da colonialidade, alerta Quijano (1992), faz parecer que um conjunto de subje-
UJWJEBEFT�EF�DVMUVSBT�O¹P�IFHFNÅOJDBT�EJmDJMNFOUF�QPEFSJB�FYJTUJS�F�TPCSFUVEP�
reproduzir-se fora das relações impostas por uma racionalidade preponderante.

Dito isto, compreendemos que a tarefa da descolonização em Quijano diz res-
peito, sobretudo, aos esforços de superação das relações geopolíticas hierarqui-
zadas que se sustentam a partir dos cortes entre sujeito e objeto; entre um sujei-
to colonizador detentor do conhecimento, incumbido de levar a luz aos povos 
intocados por uma modernidade dominante, e um “outro” – objeto – a ser co-
lonizado. O que nos parece interessante em seus apontamentos para uma des-
colonização justamente é o estimulo a questionarmos a produção das categorias 
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identitárias como um sintoma da colonialidade ainda presente e em atividade, 
com a contenção ou controle de uma heterogeneidade através das políticas da es-
crita e de seus atravessamentos diretos na subjetividade. Ou seja, interessa-nos 
a possibilidade de questionarmos as identidades como continuidade discreta e 
perversa da produção de cortes entre um sujeito produtor do discurso – que no-
NFJB�F�EFTDSFWF�BT�QS´UJDBT�QFMB�FTDSJUB�o�F�VN�PCKFUP�RVF�·T�FTDSJUVSBT�TF�BEFSF�
em função sobretudo de uma sistematização e homogeneização das subjetivida-
EFT�FN�O¿WFM�HMPCBM�B�QBSUJS�EBT�DMBTTJmDBºÈFT�GFOPU¿QJDBT�EF�TFYVBMJEBEF�EF�GPSºB�
de trabalho etc.

Ao mesmo tempo hipótese e denúncia, a colonialidade persistente e sobrevi-
vente é destacada como dimensão a operar interrupções nos diálogos e a silen-
ciar, de maneira aperfeiçoada, a existência de outros mundos e seus vínculos de 
coexistência e coimplicação. O colonialismo teria se esforçado pelo bloqueio, 
desde as colônias, das possibilidades para qualquer relação de comunicação e 
troca de conhecimentos entre as culturas, enquanto a colonialidade estaria em 
atuação com a manutenção da impossibilidade dos processos de hibridização. 
Neste sentido, compreendemos que as categorias identitárias correm o risco de 
serem produzidas e partilhadas em um sensível coletivo (RANCIÈRE, 2009) 
DPNP�MVHBSFT�mYPT�FTU´WFJT�UFSSJUPSJBMJ[BEPT�F�BNQBSBEPT�QPS�EFMJNJUBºÈFT�HF-
neralistas, produtos de uma maquinação que segue a esquadrinhar um conjunto 
de subjetividades pela escrita ordenadora. A colonialidade não superada é aquela 
que, portanto, faz crer o processo de categorização como capaz de manter certas 
singularidades preservadas, intactas e incólumes aos ágeis sistemas contempo-
râneos de mobilidade e disseminação de informações, ideias e conteúdos.

Quando a descolonização é movimento que faz implodir a categoria do “outro” 
enquanto objeto, a estremecer a estrutura hierarquizada entre as culturas, o que 
parece se ter como intuito é a desestabilização sobretudo epistemológica com 
P� USBCBMIP� DPOU¿OVP�EF� SFDPOmHVSBº¹P�EP� JNBHJO´SJP� DPMPOJ[BEP� B� MJCFSUBº¹P�
EB� QSPEVº¹P� EF� DPOIFDJNFOUP� WJODVMBEB� FTUSJUBNFOUF� B� VN� FTQFD¿mDP� QSPKF-
to moderno e eurocêntrico. Quijano (1992) salienta que uma ideia de Europa 
e ocidente se fundiu em uma identidade tornada universal que acabou por se 
instalar no topo de uma hierarquia localizada em relação desigual com outras 
experiências culturais, transformadas em objeto de práticas de dominação ou de 
FTDSVU¿OJP�DPNP�m[FSBN�BT�EJTDJQMJOBT�NPEFSOBT�B�QBSUJS�EP�T»DVMP�9*9�

Entretanto, ao construir a paridade e a relação direta entre a colonialidade e a mo-
dernidade cartesiana, é evidente que passam despercebidas ao sistema de pensa-
mento de Quijano a inegável existência de outras modernidades que justamente 
desestabilizaram e continuam a provocar fraturas a uma forma dominante do 
pensamento moderno, sobretudo aquelas muitas vezes críticas e contrárias ao 
colonialismo na primeira metade do século XX.16 Ou seja, questionamos em 
RVF�NFEJEB�T¹P�BQBHBEBT�BT�UFOTÈFT�F�DPOnJUPT�JOFSFOUFT�BP�JOUFSJPS�EB�QSÄQSJB�
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&VSPQB�RVBOEP�P�DIBNBEP�iHJSP�EFDPMPOJBMv�SFGFSF�TF�·�NPEFSOJEBEF�SBDJPOBM�
do projeto cartesiano quase como uma indefectível identidade europeia.17 Pare-
ce-nos que qualquer esforço pela transformação no interior da própria Europa 
»�IPNPHFOFJ[BEP�QPS�2VJKBOP�	<����>�����
�TPC�B�NFTNB� MFOUF�mYB�F�PQBDB�
EP�UFSSJUÄSJP�EF�NPEP�B�BmSNBS�RVF�UBJT�PVUSBT�NPEFSOJEBEFT�BJOEB�FTUBSJBN�
centradas no inexorável aperfeiçoamento do próprio projeto modernizador, ao 
contribuírem também com a meta de ordenação, dominação e controle globais. 
2VBM�SJTDP�DPSSFNPT�BP� JOTJTUJSNPT�OPT�EFTBmPT�EF�EFTDPMPOJ[Bº¹P�B�QBSUJS�EB�
FTUSVUVSBº¹P�EFTUB�MFOUF�mYB�QBSB�BT�RVFTUÈFT�EF�NVOEPT�FN�NPWJNFOUP�DIP-
ques e colisões?

"EFNBJT�»�JNQPSUBOUF�SFNFNPSBSNPT�RVF�FTUFT�EFTBmPT�QPS�VNB�EFTDPMPOJ[B-
ção não são restritos aos estudos das últimas três décadas do século XX. Como 
recupera Achille Mbembe ([2013] 2018) em sua crítica da razão negra, o senti-
EP�EF�VNB�EFTDPMPOJ[Bº¹P�QPEF�UBNC»N�TFS�JEFOUJmDBEP�EF�NBOFJSB�EJGFSFO-
te em relação ao pensamento de Quijano, já em meados do século XX: a partir 
do pensamento do surrealista Aimé Césaire, em torno da ideia de negritude; e 
de Frantz Fanon, ao tratar das lutas pela independência das colônias africanas e 
também pela libertação de suas subjetividades. Distintamente de Quijano, que 
entende a colonialidade como sobrevivência de um colonialismo superado, para 
Mbembe o colonialismo ainda persiste em revisões, retornos e repetições nas 
práticas contemporâneas e neoliberais. Além disso, Mbembe trata dos processos 
EF�BTTVKFJUBNFOUP�RVF�USBOTGPSNBN�TVKFJUPT�FN�PCKFUPT�QPS�NFJP�EB�DMBTTJmDB-
º¹P�SBDJBM�O¹P�B�QBSUJS�EF�VN�QPEFS�UFSSJUPSJBMJ[BEP�F�mYP�NBT�DPNP�QSPDFTTPT�
que se efetuam tal qual um “devir-negro”: isto é, a partir de um poder movente, 
fungível, solúvel e em constante metamorfose, a institucionalizar o devir como 
um padrão de vida e um modo generalizado por todo o mundo.18 Aponta, por 
mN�RVF�PT�FTGPSºPT�QFMB�EFTDPMPOJ[Bº¹P�DPOTUJUVFN�UBSFGB�DPNVN�·�FMBCPSBº¹P�
de um mundo sem raças.

“Tal como os movimentos operários do século XIX, ou as lutas das mulheres, a nossa mo-
dernidade foi assombrada pelo desejo de abolição, outrora sustentado pelos escravos. É a esse 
sonho que darão continuidade, no início do século XX, as grandes lutas pela descolonização, 
RVF�BTTVNJSBN�EFTEF�TVBT�PSJHFOT�VNB�EJNFOT¹P�HMPCBM��4FV�TJHOJmDBEP�OVODB�GPJ�VOJDB-
mente local. Sempre foi universal. Mesmo quando mobilizavam atores locais, num país ou 
num território nacional bem circunscrito, partiam sempre de solidariedades forjadas numa 
escala planetária e transnacional. Foram essas lutas que, a cada vez, permitiram a ampliação 
ou a universalização de direitos que, até então, se mantiveram como apanágio de uma raça” 

(MBEMBE, [2013] 2018, p. 298).

Notórios esforços de pesquisa vêm atuando no intuito de fazerem emergir ou-
tras insurgências “decoloniais”, “contracoloniais” ou ainda “anticoloniais”, 
dentro de um amplo conjunto de modernidades agenciadas já desde o século 
XVI, ao inclusive buscarem, por vezes, interpelar e disputar certos protagonis-
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mos em torno dos debates da colonialidade/decolonialidade (cf. GROSFO-
GUEL, [2013] 2016; M ALDONADO-TORRES, 2019). Diante dos horizontes 
contemporâneos de rememoração19 do passado colonial, para que seja possível 
tanto uma melhor compreensão das relações assimétricas de poder no presente 
RVBOUP�B�JNBHJOBº¹P�EF�GVUVSPT�QPTT¿WFJT�FN�PVUSBT�DPOmHVSBºÈFT�HFPQPM¿UJDBT�
do conhecimento, é necessário que se perceba criticamente as várias formas 
BTTVNJEBT�QFMP�EFTBmP�EB�EFTDPMPOJ[Bº¹P��EF�NPEP�B� GB[¼�MBT�EJBMPHBS� B�QBS-
tir de suas diferenças, com as necessárias narrativas analíticas que descrevem, 
denunciam e escancaram a violência dos empreendimentos de colonização ou 
EPT�TJTUFNBT�IJFS´SRVJDPT�EP�TBCFS�DPN�TFVT�SFHJNFT�FTQFD¿mDPT�EF�FTDSVU¿OJP�
PSEFOBº¹P�DMBTTJmDBº¹P�F�OPNFBº¹P�

/P�TFOUJEP�EF�QFOTBSNPT�TPCSF�BT�NÉMUJQMBT�GPSNBT�BTTVNJEBT�QFMP�EFTBmP�EB�
descolonização, retomamos o processo constitutivo do nome de Davi Kope-
nawa. Já adulto, o xamã relata que os brancos – desta vez, integrantes da Funai 
– resolveram dar-lhe outro nome: Davi “Xiriana”. Este, tampouco, foi por ele 
reconhecido, já que se refere a um agrupamento yanomami que não é o seu, 
MPDBMJ[BEP�FN�VNB�SFHJ¹P�·T�NBSHFOT�EP�SJP�6SBSJDB´�20 A partir de então, Ko-
QFOBXB�FYQMJDB�OPT�DPNP�FMF�SFDFCFV�TFV�ÉMUJNP�F�EFmOJUJWP�OPNF�EFTTB�WF[�
não vindo dos brancos, mas um nome yanomami que ganhou por conta própria 
F�FN�VNB�»QPDB�QSÄYJNB�BP�NPNFOUP�EF�JOWBT¹P�EB�nPSFTUB�QPS�HBSJNQFJSPT��
Após o homicídio de quatro yanomamis, Davi conta-nos que foi enviado so-
[JOIP�QFMB�'VOBJ�QBSB�SFUJSBS�PT�DPSQPT�EB�nPSFTUB��¡�OP�DFOUSP�EFTUF�FQJTÄEJP�
tomado por um sentimento de raiva e em razão de sua fúria, que o seu nome 
manifestou-se através dos espíritos xapiri. Foi a primeira vez que Davi, após 
iniciação xamânica, viu dançar os espíritos das vespas kopenas: aquelas que be-
beram o sangue derramado do grande guerreiro Arowë. Disseram-lhe, as vespas 
kopenas: “Estamos com você e iremos protegê-lo. Por isso você passará a ter esse 
nome: Kopenawa” (KOPENAWA e ALBERT, 2015, p. 72).

Davi conta-nos que Arowë foi um guerreiro temido em seu tempo por ser feroz 
F�QPS�BUBDBS�BT�DBTBT�QSÄYJNBT�·T�TVBT��5PEBT�BT�WF[FT�RVF�TFV�DPSQP�FSB�nFDIB-
do pela família de suas vítimas, o guerreiro recobrava a vida para novos ataques 
agressivos. Os inimigos de Arowë�QBSB�BOJRVJM´�MP�EF� GPSNB�EFmOJUJWB� SFTPM-
veram decapitá-lo. O guerreiro não resistiu ao golpe. Decapitado, seu sangue 
KPSSPV�F�TF�FTQBSSBNPV�QFMP�DI¹P�EB�nPSFTUB��1BSB�TPSW¼�MP�BT�WFTQBT�kopenas 
TF�KVOUBSBN�·T�GPSNJHBT�xiho e kaxi. Foi por se alimentarem do sangue em fú-
ria de Arowë�RVF�FTUFT�BOJNBT�mDBSBN�U¹P�BHSFTTJWPT�F�TVBT�QJDBEBT�EPMPSPTBT��
“Quando vemos um ninho de vespas numa árvore, não ousamos chegar per-
to. São muitas as vespas na mata e outras tantas suas imagens” (KOPENAWA 
e ALBERT, 2015, p. 73). Por parecer-se aos espíritos vespas, Kopenawa assim 
foi nomeado. “Assim recebi esse nome para proteger os meus e defender nossa 
terra, pois foi Arowë, nos primeiros tempos que ensinou a bravura a nossos an-
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tepassados” (ibid., p. 73).

%BWJ� ,PQFOBXB� TÄ� UFWF� P� TFV� OPNF� SFDPOIFDJEP� PmDJBMNFOUF� DPNP� UBM� FN�
�����RVBTF����BOPT�BQÄT�UPSOBS�TF�mHVSB�QÉCMJDB�QFMB�MVUB�EPT�QPWPT�ZBOPNB-
mis. Mais do que um nome e sobrenome próprios, enquanto indivíduo/iden-
tidade, parece-nos que este gesto disruptivo de nomeação diz respeito a uma 
coletividade que interpela sua reinscrição no mundo. Entendemos tal gesto, 
na equiparação com o que Achille Mbembe ([2013] 2018) traz em sua crítica da 
razão negra, como possibilidade libertária de constante autoinvenção em um 
mundo comum e fundamentalmente tecido a partir das diferenças.21 A imagem 
das vespas kopenas relembra-nos a potência dos lampejos de contrapoder em 
sobrevivências vaga-lumes22 (DIDI-HUBERM AN, [2009] 2011), junto a seus 
devires-moleculares e devires-animais de bandos que se formam, que se desen-
volvem e se transformam por contágio (DELEUZE e GUATTARI, [1981] 2012). 
Poderíamos ainda rememorar, com este gesto, as astúcias, operações microbia-
nas e táticas cotidianas23 evocadas por Michel de Certeau ([1980] 2014), que se 
alastram no cerne das instituições e guardam, no uso, a capacidade de manipula-
ções, apropriações e inversões das posições linguísticas de seus destinatários.24 

Como bem nos lembra Certeau ([1980] 2014), as necessárias elucidações analí-
ticas sobre as instituições e os mecanismos de repressão, muitas vezes, ao pro-
curarem descrever estes aparelhos de forma exclusiva e obsessional, acabam 
inconvenientemente não vendo as práticas que são heterogêneas aos próprios 
mecanismos. Passa com frequência desapercebido a estas análises que tais práti-
cas desviantes, não eliminadas as violências a elas impostas,25 têm também alta 
probabilidade de sobrevivência a estes aparelhos, fazem parte da vida social e 
T¹P�NBJT�SFTJTUFOUFT�RVBOUP�NBJT�´HFJT�·T�NVEBOºBT��3FUPSOBOEP�·�RVFTU¹P�EB�
colonização, Certeau ([1980] 2014, p. 89) nos diz:

“Assim o espetacular sucesso da colonização espanhola no seio das etnias indígenas foi al-
terado pelo uso que dela se fazia: mesmo subjugados, ou até consentindo, muitas vezes esses 
indígenas usavam as leis, as práticas ou as representações que lhes eram impostas pela força 
PV�QFMB�TFEVº¹P�QBSB�PVUSPT�mOT�RVF�O¹P�P�EPT�DPORVJTUBEPSFT��'B[JBN�DPN�FMBT�PVUSBT�DPJTBT��
subvertiam-nas a partir de dentro – não rejeitando-as ou transformando-as (isto acontecia 
também), mas por cem maneiras de empregá-las a serviço de regras, costumes ou convicções 
estranhas à colonização da qual não podiam fugir. Eles metaforizavam a ordem dominante: 
faziam-na funcionar em outro registro. Permaneciam outros, no interior do sistema que assi-

NJMBWBN�F�RVF�PT�BTTJNJMBWB�FYUFSJPSNFOUF��.PEJmDBWBN�OP�TFN�EFJY´�MPv�

4F�B�NBRVJOBSJB�DPMPOJBM�OPT�TVKFJUB�B�JEFOUJEBEFT�mYBT�B�TFSWJºP�EB�SFQSPEVº¹P�
de trabalho e capital,26�OB�DMBTTJmDBº¹P�F�DPOTFRVFOUF�DPMPOJ[Bº¹P�EF�OPTTPT�GF-
nótipos, gêneros e subjetividades, como elucidar os seus mecanismos sem in-
visibilizar lógicas que a todo momento insistem em desfundar e subverter, de 
dentro, tal maquinaria? Como reconhecer o extravasamento de racionalidades 



alternativas nesta complexa e não binária tessitura social (RIBEIRO, 
2005)? Como interromper a representação colonial de assujeitamento 
e interpelar, no continuum histórico, outras subjetividades moventes 
DBQB[FT� EF� BVUPJOWFº¹P� F� JOTVSH¼ODJB� B� mTTVSBSFN� IPNPHPOFJEBEFT �
Não seria esta justamente a tarefa materialista nos oferecida por Walter 
Benjamin ([1940] 2012): a de escovar a história a contrapelo fazendo 
emergir, nos instantes revolucionários, as perspectivas dos reprimidos? 
%J[�OPT�QPS�mN�"JMUPO�,SFOBL�	�����Q����
�

“Como os povos originários do Brasil lidaram com a colonização, que queria acabar 
com seu mundo? Quais estratégias estes povos utilizaram para cruzar este pesa-
EFMP�F�DIFHBS�B�T»DVMP�99*�BJOEB�FTQFSOFBOEP�SFJWJOEJDBOEP�F�EFTBmOBOEP�P�DPSP�
EPT�DPOUFOUFT �7J�BT�EJGFSFOUFT�NBOPCSBT�RVF�PT�OPTTPT�BOUFQBTTBEPT�m[FSBN�F�NF�
alimentei delas, da criatividade e da poesia que inspirou a resistência desses povos. 
"�DJWJMJ[Bº¹P�DIBNBWB�BRVFMB�HFOUF�EF�C´SCBSPT�F� JNQSJNJV�VNB�HVFSSB�TFN�mN�
contra eles, com o objetivo de transformá-los em civilizados que poderiam integrar 
o clube da humanidade. Muitas dessas pessoas não são indivíduos, mas “pessoas 
coletivas”, células que conseguem transmitir através do tempo suas visões sobre o 

mundo”. 

Arowës, Kopenawas, Zumbis, Freires, Mahins, Mineirinhos, Terezas, 
Carolinas, Krenaks, Diadorins, Macabéias, Miguéis, Marielles... Quais 
tantos outros nomes ardem sobre a pele do Brasil?
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1 Atravessados por uma pandemia em 
escala global, foi-nos proposto, como 
pesquisadores integrantes do grupo 
de pesquisa Laboratório Urbano (PPG-
�"6�6'#"
�P�EFTBmP�EF�QSPEV[JS�VN�
relato sobre o minicurso “Insurgências 
decoloniais: geopolítica do conheci-
mento para outros mundos possíveis”, 
que aconteceu em maio de 2019 na 
Faculdade de Arquitetura da Univer-
sidade Federal da Bahia (FAUFBA). O 
curso foi ministrado por pesquisado-
SFT�·�»QPDB�JOUFHSBOUFT�EP�HSVQP�EF�
pesquisa Decolonizar a América Latina 
F�TFVT�&TQBºPT�	`%"-&Ï
�WJODVMBEP�·�
Universidade Federal da Integração La-
tino-Americana (UNILA): Leo Name, 
Marcos Britto e Gabriel Rodrigues 

da Cunha, estando os dois primeiros 
também vinculados ao Laboratório 
Urbano em atividades, respectivamen-
te, de pós-doutorado e doutorado. 
A mediação e as provocações foram 
feitas por Dilton Lopes (Laboratório 
Urbano/PPG-AU/UFBA), Fabiana 
Dultra Britto (LABZAT/PPG-Dança/
UFBA), Luciana Andrade (PROURB/
UFRJ em pós-doutorado no Labo-
ratório Urbano/PPG-AU/UFBA) e 
Paola Berenstein Jacques (Laboratório 
Urbano/PPG-AU/UFBA). Passado um 
pouco mais de um ano desde o mini-
curso – que se encontra inteiramente 
registrado em audiovisual em nossa 
página online (http://www.laborato-
riourbano.ufba.br/?acoes=minicurso) 
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–, fazemos deste exercício mais do 
que um esforço rememorativo de 
sua reconstituição, com o objetivo de 
apresentarmos debates e questões que 
emergiram durante as duas semanas de 
profícuas trocas, que não se esgotaram 
ali e as quais esperamos perdurar nos 
debates futuros entre os grupos. 

2 Ao longo de mais de vinte anos de 
convivência, trocas e amizade, Albert 
escutou, recolheu e montou os teste-
munhos de Kopenawa para dar forma e 
substância ao livro publicado original-
mente em francês e no ano de 2010. 
Sobre este processo de escrita, conferir 
o capítulo “Postscriptum – Quando eu 
é um outro (e vice-versa)”. Importante 
ressaltarmos que o processo dá conta 
justamente da passagem do regime 
oral para o escrito (KOPENAWA e 
ALBERT, 2015).

3 Diferentemente do costume judaico-
-cristão ocidental cuja nomeação do 
mMIP�FTU´�B�DBSHP�EPT�QBJT�BOUFT�NFTNP�
do nascimento, os yanomamis ganham 
apelidos na infância que são dados 
pelos membros da comunidade – que, 
posteriormente, os nomeiam. A partir 
da adolescência, este apelido, por 
vezes jocoso ou pejorativo, torna-se 
desrespeitoso quando proferido em 
sua presença. Não gostamos de ouvir 
nosso nome, nem mesmo nosso apelido 
de criança. Isso nos deixa furiosos de 
verdade. E se alguém o pronunciar em 
voz alta, vingamo-nos em seguida, fa-
zendo o mesmo. É assim que trocamos 
insultos, expondo nossos nomes aos ou-
vidos de todos. De modo que aceitamos 
ter nomes, contanto que fiquem longe 
de nós. São os outro que usam, sem que 

saibamos (KOPENAWA e ALBERT, 
2015, p. 71).

4 Teosi refere-se a como Kopenawa 
compreendia Yossi, diminutivo de Yos-
sef, nome bíblico de origem hebraica 
(KOPENAWA e ALBERT 2015).

5 Sobre a relação entre a linguagem e o 
ato de nomear como mito edênico na 
teologia judaico-cristã, conferir Benja-
min (1916) 2013.

6  Não queremos mais ouvir estas velhas 
palavras a nosso respeito. Pertencem 
aos maus pensamentos dos brancos. 
Tampouco quero ouvi-los repetir: ‘As 
palavras yanomamis para defender a 
floresta são mentira. Ela agora estará 
vazia. Eles são poucos e vão todos virar 
brancos!’. Por isso quero fazer com que 
essas palavras ruins sejam esquecidas e 
substituídas pelas minhas que são no-
vas e direitas. Ao escutá-las, os brancos 
não poderão mais pensar que somos 
como seres maléficos ou caça na floresta 
(KOPENAWA e ALBERT, 2015, p. 
77-78).

7 A marcha do progresso imposta pela 
força das colonizações presentes nestas 
alegorias parece ser o que despertou 
os seres “americanos” do seu tempo 
livre, do seu sono profundo. Sobre as 
relações entre a colonização e o mito 
do despertar das civilizações amerín-
dias, conferir Lopes (2017).

8 Diz-nos Certeau: A arqueologia foi 
para mim o modo através do qual 
tentei particularizar o retorno de um 
reprimido, um sistema de Escritas do 
qual a modernidade fez um ausente, 
sem poder, entretanto, eliminá-lo (ibid., 
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p. XXVII).

9 Significado por uma concepção de 
escrita, o trabalho de reconduzir a 
pluralidade dos percursos à unicida-
de do núcleo produtor é exatamente 
o que o relato de Jean de Léry efetua. 
Como já indica o Prefácio, ele é feito 
de ‘memórias... escritas com tinta de 
brasil e na própria América’, material 
duplamente tirado dos Trópicos, já que 
os próprios caracteres que conduzem o 
objeto selvagem no fio de um texto são 
feitos com ‘tinta’ vermelha extraída do 
pau-brasil, esta madeira que foi um dos 
principais artigos de importação na 
Europa no século XVI (CERTEAU, op. 
cit., p. 235).

10 Assim, entre ‘os animais de quatro 
patas’ (dos quais não há ‘nenhuma... 
que em tudo e por tudo seja semelhante 
aos nossos’), o ‘tapiruçu’ é ‘meio vaca’ 
e ‘meio asno’, ‘participando de um e de 
outro’. Os seres selvagens repetem em si 
mesmos a cisão que partilha o universo. 
Seu quadro segue uma ordem cosmoló-
gica tradicional, e serve de arcabouço 
ao exposto, mas é um quadro semeado 
de inumeráveis espelhos quebrados 
nos quais se reflete a mesma fratura 
(metade isto, metade, aquilo) (ibid., p. 
236-237).

11 O ‘resto’ de que falo é antes uma re-
caída, um efeito segundo esta operação, 
um dejeto que ela produz ao triunfar, 
mas que não visava a produzir. Este 
dejeto do pensamento, isto será final-
mente, o outro (CERTEAU, [1975] 
2017, p. 247).

12 Diferentemente do entendimento 

da voz enquanto artifício espectral ou 
fantasmático, Gilles Deleuze e Félix 
Guattari ([1981] 2012) reconhe-
cem nela uma condição de rostidade 
aberta aos devires molares, isto é, a 
WP[�UPSOB�TF�NFJP�·�NBOJGFTUBº¹P�EPT�
devires, por exemplo o devir-criança e 
o devir-mulher. A maquinação da voz 
seria uma primeira operação musical a 
agir não como fantasmas ou reminis-
cências, mas como devires, blocos de 
afecções, componentes de desterrito-
rialização que estabelecem a passagem 
de um agenciamento a outro. 

13 4PCSF�BT�SFMBºÈFT�FOUSF�JDPOPHSBmBT�
renascentistas e as imagens de canibais 
e selvagens do Novo Mundo, conferir 
Chicangana-Bayona (2017). Sobre a 
questão feminina entre indígenas e fei-
ticeiras, conferir, sobretudo o capítulo 
4 “Filhas de saturno”.

14 Com Ailton Krenak (2019, p. 60-
61), rememoramos: Todas as histórias 
antigas chamam a Terra de Mãe, Pacha 
Mama, Gaia. Uma deusa perfeita e in-
findável, fluxo de graça, beleza e fartu-
ra. Veja-se a imagem grega da Deusa da 
prosperidade, que tem uma cornucópia 
que fica o tempo todo jorrando riqueza 
sobre o mundo... Noutras tradições, na 
China e na Índia, nas Américas, em 
todas as culturas mais antigas, a refe-
rência de uma provedora maternal.

15 Aqui, aproximamos o debate da 
colonização do imaginário em Quijano 
tanto com as discussões sobre a micro-
física do poder e as políticas de sub-
jetivação em Michel Foucault quanto 
com o debate sobre a micropolítica do 
desejo e da singularidade em Gilles 
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Deleuze e Félix Guattari, também em 
Suely Rolnik.

16 Aqui citamos, por exemplo, as 
próprias práticas surrealistas que já 
“furavam” a racionalidade preponde-
rante ao questionarem inclusive a lin-
guagem como instrumento de força 
e de dominação, propondo irrupções 
e rupturas nos próprios sistemas do 
saber. Ou ainda os estudos pioneiros 
sobre a arte negra de Carl Eisenstein, 
em especial sua publicação de 1915, 
“Negerplastik”, que questionam o 
estatuto da obra de arte dentro da 
própria Europa. Sobre modernidades 
outras, conferir o recente trabalho de 
Jacques (2020).

17 Espinosa, por exemplo, aquele que 
no século XVII em meio ao contexto 
de expansão das colônias inaugura 
uma outra modernidade que confronta 
diretamente a racionalidade do “Penso, 
logo existo” (“Cogito, ergo sum”), é 
mencionado por Quijano (2009) ao 
MBEP�EF�%FTDBSUFT�TFN�RVF�TF�BUFOUF�·T�
FTQFDJmDJEBEFT�EB�EJNFOT¹P�iNBM-
dita” e “subversiva” do pensamento 
espinosano – que tanto assombrou, e 
ainda perturba, a preponderância da 
construção cartesiana em território 
europeu.

18 Mbembe prossegue com o argumen-
to da constituição generalizada destes 
processos no seu mais recente projeto 
“Brutalisme”. Ver Mbembe (2020). 

19 Compreendemos a rememoração 
como um esforço tal qual aquele em-
preendido no trabalho de luto. Sobre 
estas questões, conferir Gagnebin 

(2009).

20 Diz-nos: Eu não sou um ‘Xiriana’. 
Minha língua é diferente da dos que 
vivem naquele rio. Tive inclusive que 
aprender a desenhá-lo quando fui 
trabalhar para os brancos, porque já o 
tinham desenhado numa pele de papel 
(KOPENAWA e ALBERT, 2015, p. 
71).

21 Um homem livre de tudo e, portanto, 
capaz de se auto-inventar. A verdadei-
ra política da identidade consiste em 
incessantemente alimentar, atualizar 
e reatualizar essas capacidades de 
auto-invenção. O afrocentrismo é uma 
variante hipostasiada do desejo das 
pessoas de origem africana de não te-
rem contas a prestar senão a si mesmas. 
É verdade que o mundo é, antes de tudo, 
uma forma de relação a si. Mas não há 
nenhuma relação a si que não passe 
pela relação com outrem. O outrem é a 
um só tempo a diferença e o semelhante 
reunidos. O que precisamos imaginar 
é uma política do humano que seja, 
fundamentalmente, uma política do 
semelhante, mas num contexto em que, 
cabe admitir, o que partilhamos logo 
de início são as diferenças. E são elas 
que, paradoxalmente, precisamos pôr 
em comum. Isso passa pela reparação, 
isto é, por uma ampliação da nossa con-
cepção de justiça e de responsabilidade 
(MBEMBE, 2018, p. 307).

22 Para conhecer os vaga-lumes, é 
preciso observá-los no presente de sua 
sobrevivência: é preciso vê-los dançar 
vivos no meio da noite, ainda que esta 
noite seja varrida por alguns ferozes 
projetores. Ainda que por pouco tempo. 
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[...] Assim como existe uma literatura 
menor – como bem mostraram Gilles 
Deleuze e Félix Guattari a respeito de 
Kafka – haveria uma luz menor pos-
suindo os mesmos aspectos filosóficos: 
‘um forte coeficiente de desterrito-
rialização’; ‘tudo ali é político’; ‘tudo 
adquire um valor de coletivo’, de modo 
que tudo ali fala do povo e das ‘condi-
ções revolucionárias’ imanentes à sua 
própria marginalização (DIDI-HU-
BERM AN, [2009] 2011, p. 52).

23 As táticas são procedimentos que 
valem pela pertinência que dão ao tem-
po – às circunstâncias que o instante 
preciso de uma intervenção transforma 
em situação favorável, à rapidez de 
movimentos que mudam a organização 
do espaço, às relações entre momentos 
sucessivos de um ‘golpe’, aos cruza-
mentos possíveis de durações e ritmos 
heterogêneos (CERTEAU, 2014, p. 96).

24 Há exemplos deste tipo de inversão 
linguística também entre os yano-
mamis: “Os ‘nomes de brancos’ que 
a isso se prestam foneticamente são 
objetos de inesgotáveis deformações 
humorísticas como Ivana, tornado iwa 
na, “vagina de jacaré” (KOPENAWA e 
ALBERT, 2015, p. 611).

25 Reiteramos aqui que as políticas 
recentes de “passar a boiada”, no 
avanço de garimpeiros, madeireiros e 
MBUJGVOEJ´SJPT�TPCSF�BT�nPSFTUBT�F�BT�BM-
deias, junto ao cenário pandêmico que 
põe sob a violência do risco da morte 
desamparada justamente as popula-
ções indígenas, pardas e negras deste 
país, como outrora foi na colonização, 
podem escancarar uma pulsão de mor-

te a reger o Estado brasileiro.

26 Suely Rolnik (2018) trata deste pro-
cesso como parte de um inconsciente 
colonial-capitalístico. 
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