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APRESENTAÇÃO 

 
 
O 4º Concurso Literário do NEABI/IFSP teve como objetivo promover e estimular a 
leitura, a produção e a difusão de textos literários produzidos por estudantes e 
servidores/as do IFSP autodeclarados negros, indígenas e brancos, de modo a ampliar, de 
forma afirmativa, a construção de relações democráticas e igualitárias. Buscou, assim, dar 
voz a indivíduos que discutam as lutas e conquistas étnico-raciais. 
 
O tema desta edição do concurso foi: "Vozes afrodescendentes e indígenas: histórias e 
culturas”, assim, buscaram-se estimular na comunidade acadêmica as reflexões sobre as 
vivências e experiências das populações negras e indígenas, de modo, a trazer para o corpo 
do texto literário a possibilidade da reescrita de histórias que foram sistematicamente 
silenciadas. 
 
Recebemos um total de 38 inscrições, entre produções de estudantes e servidores. Todos 
os textos passaram pela leitura de, pelo menos, 02 avaliadores, os quais são membros do 
NEABI/IFSP e, em sua maioria, atuam na área de Letras. Para classificação dos textos, 
foram considerados os critérios explicitados no regulamento, conforme segue: a) 
Adequação ao tipo de texto; b) Adequação aos objetivos do concurso: contribuição para 
uma representação afirmativa dos povos negros e indígenas; c) Exploração artística do 
tema; d) Conteúdo; e) Pertinência do registro linguístico empregado. 
 
As produções recebidas demonstram a necessidade e a relevância da promoção de reflexões 
sobre as relações étnico-raciais no IFSP e, embora apresentemos, neste momento, os textos 
classificados em primeiro lugar em cada uma das categorias e segmentos, o conjunto das 
produções revela uma comunidade atenta e compromissada com uma educação antirracista 
e efetivamente para todas/os/es.  
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POEMAS 
 
 



 

1 

 
 
 
 

1 SONETO DE MANCALA 
 
 

 

Tem no Sudão, Congo, Etiópia, Nova Guiné 
Tem no chão, Marrocos, Brasil, Mancala Awelé 
É de orixás, é ogum, é negro, é o erê 
É mancala, é jogo, é África, é você 
 
Vem da dança, do ritmo, da terra, irmã 
Vem da alma, do preto, do pano, Iansã 
Tem beleza, tem nobreza, esperança e competição 
Tem história, Geografia, tem magia, tem irmão 
 
A mancala produz arte, produz parte, tabuleiro 
A mancala dá start, pensamento, navio negreiro 
Nos quilombos, Timor Leste, Lei Áurea, estaleiro 
 
Cosmovisão, senzalas, indígenas e africanidades 
Escravidão, mukua, baobá, o manto, as verdades 
A mancala é mística, é cística, é vida, eternidades 

 
 

 
Francisco de Castro Matos – Segmento: Discentes Negros – 

Campus São Paulo (Curso: Tecnologia em Gestão de Turismo)
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2 O QUE EU VEJO É O QUE EU SOU, ESTOU OU MUDOU? 
 
 

Eu nasci branca de cor? 

Ou colocaram parda somente para não se indispor? 

Eu cresci mudando de cor? 

Ou fui me colorindo conforme o meu calor? 

A criançada nunca me julgou, mesmo eu mudando de cor... 

A “adultarada” também, pelo menos parece que nunca notou 

Ou fui eu que furtei minha própria cor? 

O furta-cor não fui eu, nem a criançada muito menos a “adultarada”... 

O furta-cor foi a percepção multicor? 

Se estou com essa cor, é porque sou multicor! 

Com cor de parda não nasci, muito menos branca renasci... 

Filha do meu pai aprendi, que minha cor conheci, e o que sou é Kariri!  

 

(Neta da minha vó Maria Júlia, nome de branco, dado a ela quando roubada aos 12 anos de idade da 
Tribo Kariri, situada na região do Crateús –CE.) 
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Cristiane Jesuíno – Segmento: Discentes indígenas – Campus 
Bragança Paulista (Curso: Engenharia de Controle e Automação) 
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3 POEMA PRETO E BRANCO 
 
 

Eu nasci em lar preto e branco 
Mas pouco fazia questão 
Em casa sempre diziam: 
não existe preconceito, não! 
 
Passada a tenra idade 
Foi que fui percebendo... 
Parece que tinha coisa... 
Naquilo que vinha aprendendo 
 
Eu que tinha a pele clara 
Quando da carona ofertada 
Se meu pai preto chamava 
A carona estava esgotada 
 
Também no circular 
Quando o assento ofertava 
Se era ao lado do pai 
O assento livre ficava 
 
Preconceito que nada 
Eu ouvia muito dizer 
O povo que não nota 
O preconceito tá é na cota 

O preto também pode vencer 
 
Tem a mesma inteligência 
Do branco e de qualquer ser 
 
Eu ouvia isso cismada 
E um dia compreendi 
Foi numa fala divulgada 
Foi aí que aprendi 
 
“Quando o branco precisou 
Pra na vida poder subir 
Pediu a mão para o preto 
E ele é que fez tudo ali” 
 
“Mas chegando a vez do preto 
Teve que do branco escutar: 
Faz você aí sozinho 
Sem do passado lembrar” 
 
“Vença os anos passados 
De tortura e injustiça 
Sem privilégio ofertado 
Sem que lhe façam justiça” 
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Edilaine de Carvalho Guerra – Segmento: Discentes não 
negras/os e ou indígenas – Campus: Jacareí (Curso: Tecnologia 
em Design de Interiores)
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4 MEMÓRIA 
 
 

Amar o perdido no passado negro 
não me deixa escrever sobre o negro passado de mão em mão 
que me forjou como brasileiro 
só que não inteiro 
pois que a palavra que não me falava do sentido e do passado 
também não 
me permitia atualizar meu sobrenome 
transformado em negro-cabinda negro-rebelde negro-fujão 
e me inutilizava como 
homem 
negro por não ter ficado qualquer resquício do vivido 
no porão 
pois que o passado passado 
ficou obscurecido sim 
vivido sim 
mas vívido não mais 
passado apagado que pago em mim 
e sofro 
por não tê-lo 
na memória. 
 
 

Valmir Luis Saldanha da Silva – Segmento: Servidores/as 
Negros/as – Campus: Campus do Jordão (Docente)
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5 A DOR DO (NÃO) SER 

 

 
“Puseram uma macaca de modelo” 
Ouço e calo 
Mas o som do preconceito latente ecoa silentemente 
Tenho em mim todas as dores do mundo 
Já não existo 
Me falta resistir à dor profunda 
Me falta suportar a cor desta Nação Brasileira 
Nação de racistas, machistas, sexistas, escravocratas, assassinos, violadores 
Me afundo em séculos de dor, me embalo nas mortes dos meus, e ressurjo ainda 
viva 
Minha pele fragmentada 
Minha mente exausta 
Meu coração dilacerado 
Onde encontrar esperança? 
Se o mundo me desumaniza 
Se o mundo me humilha 
Se o mundo me objetifica 
Se o mundo me violenta 
Cruel mente 
Onde encontrar esperança? 
E as feridas de meu corpo retumbam em minha alma 
E não cicatrizam 
São marcas do silêncio, da hipocrisia, da ignorância, do medo, do ódio, do silêncio 
Por século e séculos 
 
Onde encontrar esperança? 
Da dor e do desespero, ressurjo, mais forte, e canto 
Por todos os cantos, a esperança está na minha cor negra, no meu povo sofrido, nas 
minhas dores 
Está onde ecoa minha voz, meu canto, eu. 
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Aliana Lopes Câmara – Segmento: Servidores/as não negros/as 
e/ou indígenas – Campus: Votuporanga (Docente)
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6 ÁGUA PARA BEBER 

 

Ao espírito negro e indígena reverencio agora, 
Bebo desta água que os bravos de outrora 
Martirizavam-se pela própria vida profanada, 
Como a própria terra, invadida, roubada, 
Sacralizando a dura labuta lh’imputada 
Donde o sofrimento e a fria impiedade 
Eram infligidos por conveniência covarde. 
 
Timbravam a pele e o sangue humano 
Como se o ferrete do algoz mundano 
Não pudesse à própria carne desferir dano, 
Quanta violência! Revidar é falho plano. 
 
Como em paz dormiam os agressores 
Se suas almas também sentiam dores? 
A liberdade concebível, dizia um grego antigo, 
Somente se a consciência lhe desse abrigo. 
Contemplava-se a alva e desejada liberdade, 
Mas com consciência, ou vil insanidade? 
 
Como pôde esta água um dia ser negada 
A quem ainda era sedenta e açoitada, 
Mesmo com consciência agraciada, 
Já que a liberdade que lhe era roubada 
Jazia em sua mente assassinada. 
 
Seu assassino em liberdade 
Matava mesmo sua própria sanidade, 
Esquecendo que sua dádiva tem validade. 
 
E que nenhum valor assim teria 
Se sua consciência assim o via 
 
Pois, até um pobre animal que se sacia 
Com determinada inconsciência que o alicia 
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Serve-se da presa que o alivia 
Sem a culpa que a um humano se abatia. 
 
Mas uma coisa a consciência lhe servia: 
Transformar a culpa em mercadoria, 
A própria vaidade o redimia! 
 
Torpe consciência sem humanidade, 
Carniça podre e corroída. 
Oh, consciência do valor da liberdade, 
Vale mais que a própria vida! 
 
Neste tempo agora, conquistado, 
Com suor e justiça, aliviado, 
Doravante, liberdade e resiliência 
Servem a teu destino em forte resistência! 
 
Desta água hei de beber com gratidão 
A água da negra e nativa consciência 
Que um dia negaram em vão! 
 
E que desta história, a essência, 
Sem hipocrisia e vaidade, 
Resgate a grandiosa sapiência 
Do verdadeiro valor da liberdade! 
 
 

Gustavo Canevare – Segmento: Servidoras/es não negras/os 
e/ou indígenas – Campus: São José dos Campos (TAE)
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7 O CAMINHO DA LIBERTAÇÃO 
 
 

Ele vai, carrega consigo mesmo, todo poder, toda força, toda voz. Nas costas carrega a 

mala da honestidade, do caráter, da libertação. Seu nome? Nelson Mandela, aquele que deu 

palavras, para quem nunca ouviu, o mesmo que falou, quando todos se calaram. 

Esse homem, é oriundo da etnia Xhosa, a mesma que por anos, foi tratada como algo 

selvagem e primitivo, imundo e sem precedentes, sujo e banal. No entanto, nada disso 

prevaleceu aos princípios de Mandela, os quais eram focados em algo mais genuíno, a 

liberdade de seu povo, fazendo relação com o direito de ir e vir, sem perseguições, sem 

injustiças raciais. 

Seu poder de fala movia multidões, até mesmo para quem não sabia do que se tratava, 

até porque, não era tão comum ver uma voz negra, que ainda por cima, levava um diploma 

abaixo do braço. Em relação ao diploma, podemos constatar que não foi algo fácil, já que 

Mandela sempre esteve envolvido em movimentos contra a falta de democracia racial, 

portanto, sua matrícula foi suspensa e seu sonho de formação não procedeu, no entanto, 

mais tarde isso muda e nosso Mandela se forma em artes pela universidade da África do 

Sul. 

O que foi “apartheid”, na vida de Nelson Mandela? Eu respondo... Foi a oportunidade 

perfeita para um líder nato, numa sociedade posta a te silenciar a todo momento, apenas 

por sua quantidade de melanina. Nelson conseguiu ser inspiração até dentro de uma cadeia, 

isso porque, ele tinha algo que os demais não tinham, a ganância de libertar seu povo contra 

a segregação e desigualdade racial. 

Mandela veio, libertou e inspirou. Inspirou a todo momento, com sua principal 

característica, usar sua voz e conhecimento para tornar um mundo mais igualitário.
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Maurício dos Santos Moreira Junior – Segmento: 
Discentes negros/as – Campus: Birigui (Técnico em 
Informática Integrado ao Ensino Médio) 
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8 AMERÍNDIO. 
 
 

Angústia natural ao carregar palavras, que nelas há múltiplas salivas – gotículas salgadas 

que aterrizam minha língua, viva! significância e jura de que esse elemento água, que por 

ora se transforma em vento, que por ora se transforma em terra, me baixe a crença do 

movimento forçado da chegada ao céu da boca, enquanto pavio ligeiro entre pensamento 

e músculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rafael Calça – Segmento: Discentes indígenas. Campus: Avaré 

(Licenciatura em Letras – Português e espanhol)
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9 DIA IMPORTANTE 
 
 

Acordei antes do meu despertador, o sol ainda não nasceu, sei disso porque não vejo 

a luz invadindo meu quarto pela fresta que há na janela e refletindo no espelho, iluminando 

todo o ambiente. A favela estava em silêncio, mais um motivo para que eu soubesse que 

era cedo demais. Era um dia importante, acordei várias vezes durante a noite por causa da 

ansiedade que tomava conta da minha mente. Aproveitei o tempo que tinha antes do 

alarme soar e preparei um café da manhã mais elaborado, afinal, era um dia importante. 

Enquanto coloco para dentro meu desjejum, aprecio a alvorada resplandecendo no morro. 

Até arrumaria a bagunça que fiz na cozinha preparando o café, mas havia dado a hora, 

precisava começar a me aprontar para dar início ao meu dia importante. 

Na semana anterior, havia sido convidado por uma diretora de um colégio daqui de 

onde eu moro, Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, para uma palestra sobre 

representatividade da cultura afro-brasileira para os alunos, - e quem melhor que um ativista 

do movimento negro e um pequeno escritor sobre causas raciais? – disse ela. Aceitei o 

convite, obviamente, e esse é o evento importante do meu dia. Para algumas pessoas pode 

parecer banal meu nervosismo com uma simples palestra em uma escola, mas sei o impacto 

que palavras ditas ou mal interpretadas podem causar a um jovem, baseado em minha 

própria vivência. Eu fui um jovem negro, sei o que é ouvir todos os dias variados tipos de 

humilhações e xingamentos racistas e não poder reagir, pois ainda havia a possibilidade de 

jogarem a culpa em mim. E é contra isso que eu luto todos os dias, é sobre ensinar as 

nossas crianças a sentirem orgulho da quantidade abundante de melanina que carregamos 

em nossa pele. Dito isso, dediquei um tempo do meu dia a escrever um discurso para ter a 

certeza de que vou conseguir passar a mensagem que desejo. Talvez durante o trajeto, mude 
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ou acrescente algumas coisas, mas por enquanto isso é o que eu tenho preparado:  

“Tudo começou quando eu nasci (típica frase que dizem seguida de uma história 

que na verdade não começou na gênese, o que não é meu caso), desde muito novo, precisei 

entender coisas que faziam uma confusão em minha mente. Como o dia em que minha 

mãe se sentou no sofá, e começou a me passar instruções para o caso de algum dia que 

fosse parado pela polícia, fiquei meio confuso. Por que os homens encarregados de cuidar 

das ruas e da segurança do povo parariam um menino de treze anos de idade? Aquilo ficou 

na minha cabeça por um bom tempo, ainda não entendia o julgamento acerca da cor de 

minha pele. Na escola, poucos dos meus. Na rua à noite, desacelerava o passo para que 

quem estivesse à minha frente não pensasse que iria causar algum mal. Me sentia seguro 

apenas dentro de minha casa, com minha família. Sensação essa que acabou quando ouvi 

mais de setenta tiros ao fim da minha rua, tiros que vieram de uma operação policial na 

favela que matou um garoto de quatorze anos dentro de sua própria casa enquanto brincava 

com seus primos. Cansado de sentir medo cada vez que saía de casa, pedindo a Deus para 

que não fosse confundido com algum bandido. Cansado de ouvir que cota é esmola, fala 

sério! É o mínimo a se fazer quando se sequestra um povo, os catequiza, os escraviza, os 

vende e depois os abandona sem nenhuma reparação ou muito menos suporte. Tanto 

criticam minha cultura, mas o que mais fazem é se apropriarem querendo nos fazer de 

refém. Meu sangue e o sangue dos meus irmãos e irmãs é a base dessa economia, e querem 

nos chamar de preguiçosos? Tenho muito orgulho da cor da minha pele e da história que 

ela carrega. Não vão me vencer pelo cansaço, nada vai ser em vão.” Cheguei ao meu 

destino, fui muito bem recepcionado pela diretora e funcionários, e assim que coloco o pé 

dentro do salão onde ia palestrar, todo meu nervosismo foi embora quando vi que a 

expressão, nos rostos dos jovens, era a mesma que eu fazia quando criança, cada vez que 

via gente como a gente na televisão. Representatividade importa, e hoje, me encho de 

euforia ao perceber que a representatividade sou eu. Longe de alcançar meu destino, mas 

sentindo meu futuro próximo. Entro no carro para voltar para casa, quando chego ainda 

sinto o sorriso estampado em meu rosto, que se desmancha assim que me deparo com a 

louça que deixei de manhã, me perguntando o porquê de ter saído da casa de meus pais.
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Isabela Ágatha da Silva Conceição – Segmento: Discentes não 
negras/os e/ou indígenas – Campus: Votuporanga (Técnico em 
Informática Integrado ao Ensino Médio) 
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10 PELA ALVA, PELE ALVO 
 
 

Assistia à TV sem reparar muito bem sobre o que falava. Era ali que passava a maior 

parte do meu dia, estático. Minha irmã mais nova entrou afobada e mudou de canal. Fiquei 

surpreso! Paula quase não via TV. O interesse dela era pela internet. Já se aproximava de 

10 horas da noite, e a pirralha contou que a sua professora sugeriu que todos os alunos 

acompanhassem o programa Roda Viva daquela segunda-feira. O jornal da TV estatal ainda 

não encerrara e a caçula não parava de falar… falar… falar... sobre a importância de se 

discutir o racismo na sociedade brasileira e que “esse tema cai nos vestibulares”. Depois de 

ingressar no ensino médio, Paula participou de alguns coletivos, passou a andar com os 

cabelos soltos, usar colares de antropólogo (como gostava de falar) e comprar roupas no 

brechó. Fui pego por aquela empolgação e o estado anestésico que me dominava, talvez 

por causa dos remédios, se esvaiu. 

Admito que aquele estilo de programa não me despertava a atenção. Algumas pessoas 

sentadas em círculo e uma cadeira no centro, no caso um monitor no meio (tempos de 

pandemia). Lembrei dos filmes e games sobre o rei Arthur e a Távola Redonda. Em outros 

momentos desses incomensuráveis 5 anos defronte à TV, alguém navegou algumas vezes 

por esse tal de Roda Viva e não entendi quase nada do que foi dito. Mas naquele dia algo 

parecia estar diferente, quase todos eram negros, dos entrevistadores ao entrevistado. 

Algumas frases aguçaram o meu interesse: “Por que todo racismo é estrutural? Porque nós 

só conseguimos identificar que um ato discriminatório é um ato racista quando existe no 

imaginário social todo um lugar já produzido para o lugar do corpo negro”; “Como falar 

de meritocracia em um país que mata um menino de 14 anos que só queria estudar dentro 

de casa?”; “Sem os brancos, não é possível superar o racismo.” 

Imóvel e sem piscar os olhos, viajo nas minhas lembranças e regresso a agosto de 2015. 

Naquele momento trampava em dois lugares. Durante o dia numa loja de produtos 

diversos no centro de São Paulo. E de quinta a domingo era entregador de uma pizzaria 
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famosa da zona norte, não tão longe de casa. E apesar do cansaço e de algumas contas 

atrasadas, a vida caminhava... Reformamos um dos quartos, contratamos internet e TV a 

cabo, financiei uma motinha e no final do ano passamos o réveillon na praia. A vida 

prosseguia bem! 

No emprego, não podia reclamar tanto! A remuneração era baixa, um salário-mínimo 

mais comissão. Mas me divertia naquele local, especialmente nos períodos das compras de 

materiais escolares, natal, Dia das Mães e das Crianças. Os colegas de trabalho diziam que 

eu era simpático e que o meu sorriso conquistava clientes. “O Pablo é o vendedor mais 

querido, ele é tão articulado”. Mal sabiam que aquela particularidade de sorrir de imediato 

e se vestir como apresentador de TV de sábado à tarde, com aquelas cores palhas e sem 

graça, foram estratégias adquiridas ao longo da vida para atenuar os olhares inquisidores e 

não perder uma oportunidade de emprego. Um sorriso triste! 

Meu chefe sempre me pedia para levar os malotes para o escritório central. No trajeto 

(especialmente após as inúmeras “gerais” que a polícia me deu), procurava cruzar a rua 

quando avistava, longe, uma mulher branca vindo em minha direção. Aquilo se 

transformou numa espécie de enfadonha brincadeira de ziguezague. Quase fui atropelado 

algumas vezes. 

A nossa rede de lojas, apesar de pequena, era bem organizada e “antenada com as novas 

tendências”. Nas profundezas de minhas entranhas existia a esperança de uma promoção 

que me levaria a trabalhar no escritório. Tudo bem que essa esperança ia embora toda vez 

que eu subia na seção. O número de funcionários reduzia visita após visita e todos ali eram 

brancos. Será que eu seria o primeiro preto a dar ordens naquele lugar? 

Na pizzaria, o clima entre os entregadores era mais descontraído. Usava calça larga, 

camiseta de time dos EUA e boné da quebrada. A rapaziada falava uma linguagem mais 

próxima e nos divertíamos cantando rap nos poucos momentos de sossego. Logo chegava 

uma entrega e partíamos para a pista. Cortando as artérias da região, acelerava a minha 125 

cilindradas pelas ruas Voluntários da Pátria, Cruzeiro do Sul, Braz Leme, Conselheiro 

Moreira de Barros e Engenheiro Caetano Álvares. Numa noite, levei pizzas para um 

importante jornal da região. Depois de muita insistência e um bate-boca com um segurança, 
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consegui entrar. Queria relatar aquela experiência para minha irmã. Ela sonhava em ser 

jornalista. Os únicos negros que encontrei ali foram os porteiros. 

As entregas eram mais agitadas nos finais de semana. Realmente o paulistano adora 

pizza. Naquele 16 de agosto os pedidos não paravam de chegar. “É por causa das 

manifestações contra o governo. Chegam em casa, não querem cozinhar. E a gente ganha 

o nosso trocado!” Naquele dia rodei por toda a região, pra cima e pra baixo. Levava o 

maleiro repleto de mercadoria. Alguns dias antes, transmitiram nos programas de final de 

tarde da TV que malandros disfarçados de entregadores de pizza estavam assaltando os 

clientes. A gente já era vigiado pela polícia por ser motoqueiro e preto. Novamente 

colocavam o selo de bandido na testa dos motoca. O alvo estava na mira. 

Naquela semana alguns parças perderam a moto em batidas policiais. Era comum entre 

os motoca atrasar ou deixar de pagar o IPVA ou Licenciamento. A minha estava em ordem! 

Já era próximo das 10 horas. Peguei as últimas entregas da noite. Após alguns atrasos 

(certos clientes estavam tão bêbados que desceram mais de uma vez sem o cartão de 

crédito), cheguei na minha última entrega, na região do Jardim São Bento. Dei azar! Havia 

uma blitz no caminho. Pensei em desviar, mas os policiais já tinham me avistado. Minha 

mãe não se cansava de alertar que caso a polícia pedisse para parar eu não deveria hesitar e 

nem fazer movimentos bruscos. “Todo dia centenas de negros são assassinados neste país, 

não seja mais um, viu.” 

Fiquei aguardando a minha vez. A demora era grande. Liguei para a minha gerente 

pedindo para avisar o cliente que a entrega iria demorar. Tomei um esporro que se o cliente 

não aceitasse a pizza o valor seria descontado do meu pagamento. Quando tentava contra-

argumentar que a pizza estava fria, fui repentinamente interrompido pelo policial gritando 

“neguinho, vai para o outro lado e desliga essa porra de celular”. De repente, um carro de 

bacana se aproxima em alta velocidade e todos olham para trás. Freia bruscamente e os 

policiais saem correndo para pegar as suas motos. O carro, dirigido por um jovem com a 

camisa da seleção brasileira, deu marcha ré. Os ânimos se exaltaram. A falação não cessou. 

As sirenes das viaturas foram acionadas. O clima estava tenso e o medo espraiava-se no ar. 

Escutamos tiros. Os motoca começaram a fugir. Subi na minha moto para escapar da linha 
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de frente. Acelerei pela avenida e, lembrando da fala da minha gerente, em direção à casa 

do cliente. Pensei, a pizza não está tão fria. Ouvi mais um tiro. Parece que esse passou 

próximo. Senti uma picada e não vi mais nada. A pizza, agora estraçalhada sobre o meu 

rosto, estava fria... 

Depois de 7 dias na UTI acordei com a minha mãe e irmã em lágrimas. Choros festivos 

e sorrisos melancólicos invadiram aquele pequeno quarto. Não pararam de falar sobre a 

alegria de me ver vivo e de todas as orações e pessoas que torciam pela minha recuperação. 

Contaram que a imprensa noticiou que motoqueiros tentaram fugir de uma blitz e houve 

troca de tiros. Troca de tiros?! Papo-vem papo-vai, depois de algumas horas Paula me disse 

que eu estava tetraplégico. Aquilo me destruiu como um tiro à queima roupa… Quantos 

sonhos interrompidos! Voltei a dormir acordado. 

Despertei dessa perturbadora lembrança quando o entrevistado falou que “Os meios de 

comunicação são absolutamente coniventes com a construção de um imaginário social do 

negro nesse lugar subalterno.” Fiquei em silêncio… Silêncio. As propagandas após o 

programa me levaram a refletir sobre as pessoas que apresentaram o jornal antes do Roda 

Viva e aquelas que apareceram nos intervalos. Todas brancas... Pedi para a minha irmã 

mudar de canal. 
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11 HOMILIA 
 
 

Ele está há mais de dez luas em Rio Branco, perdido, sem dinheiro, desorientado. 

Deseja partir, mas sua convicção o faz ficar, quer viver a experiência inteira, como fazia 

nas pescarias de pirarucu, na coleta de mel, nos rituais de sua aldeia. Pretende sugar tudo 

desta civilização, mesmo que venha a vomitar enjoado. 

O ônibus desce a rua em velocidade, ele se assusta, tem vontade de correr para a mata. 

Mas só há concreto, asfalto, calçadas de pedras multicoloridas. Luzes brilham em toda 

parte, o barulho não cessa, a noite chega, mas a cidade não descansa.  

As pessoas passam apressadas. Formigas obstinadas ao zelo de cumprir, ele não sabe 

o quê. São nervosas, agitadas, têm as faces retesadas e poucos sorriem. Morrem de infarto, 

doença inexistente em sua tribo. Mas o rapaz está aqui para viver, para conhecer o sauveiro 

dos carius, quem sabe, talvez até possa entendê-los. 

Pergunta à moça onde fica a rua da missão jesuíta, ela comprime a bolsa ao peito, 

receosa. Entra numa lanchonete e o dono o enxota. Sente que a violência espreita a todos, 

parece que aqui não compartilham, como as formigas.  

Senta-se no banco da praça e bebe com os olhos as novidades. Um homem coberto 

de farrapos alisa a barba e se esforça para explicar o caminho ao rapaz. Como ele fede! 

Cheira caiçuma amanhecida misturada à podridão corporal.  

Apesar do homem mal conseguir manter o equilíbrio e balbuciar palavras desconexas, 

finalmente aponta a direção que ele deve seguir para chegar à missão. O rapaz oferece ajuda 

ao ancião, que se retira, antes de proferir palavrões aos berros. 

Caminha pelas ruas, quando para em frente à vitrine da loja para observar, perplexo, 

programas da televisão. Mas logo sai, há olhares hostis que o afugentam.  

Já percebi, para eles sou animal exótico, ser repugnante que os incomoda. Por quê? Mal cheguei e já 

me sinto malvisto, como ameaça, algo que deve ser extirpado do convívio. Será que Lefebvre sentiu o mesmo 

em nossa aldeia?   

Com receio, vence o trajeto que o leva à missão. Sim, só pode ser aqui. Capela bonita, 

simples perto das outras construções magníficas. A fachada é pintada de branco, a 

escadinha desemboca na porta amarela de madeira maciça.  

É por isso que aceitei o convite dos missionários para conhecer o mundo dos brancos. Podemos viver 

em paz, eles têm muito a nos ensinar e a aprender conosco. Alguém precisa construir essa ponte, é só 

começar. Posso ser esse alguém.  
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As janelas que ladeiam a porta da capela são revestidas de pedra sabão. No centro da 

cumeeira está fixada a cruz branca. No lado esquerdo do telhado, dois sinos imensos 

pendem do minarete vazado, que os expõem de ambos os lados. 

No fundo da capela, a casa geminada parece um barracão, ele lê com dificuldade a 

escritura da placa de bronze: Missão Jesuítica Inácio de Loyola. Por um instante, pensa em virar-

se e voltar pelo mesmo caminho. Mas se contém, apesar da incerteza e da saudade que o 

castigam, bate na porta com decisão. 

Quando o pórtico se abre, vê a figura encantadora. Seus braços estão abertos para 

acolhê-lo, como a um filho. Seria esse o Mukaya dos brancos? Ele é homem senil, com 

calva proeminente. Seus cabelos grisalhos cobrem as orelhas. Apesar das rugas, a face é 

clara e doce, irradia dos olhos o brilho contagiante.  

- Seja bem-vindo ao nosso humilde lar, Txoki. Que Deus abençoe a tua chegada. Muito prazer, eu 

sou o Reverendo Lorenzo.  

Por algum tempo tudo é estranhamento para o índio. Aos poucos, ele se acostuma à 

rígida disciplina da missão. Acorda antes do alvorecer e toma café da manhã com aquelas 

comidas deliciosas dos brancos. Mais tarde, começam as sessões de iniciação espiritual com 

o Reverendo Lorenzo. Antes do almoço tem aulas elementares, o irmão Lucas o inicia nas 

primeiras letras e números.  

Mantém o compasso no período vespertino. Aprendeu a orar com as mãos cruzadas 

e cotovelos apoiados sobre o banco da capela. Acompanhado do Reverendo, repete 

mecânicos padre-nossos, ave-marias, credos e salve-rainhas.  

A noite se destina ao jantar frugal e à reflexão que não o abandona. Se transforma 

como Yube, serpente que reina no mundo aquático. Nos devaneios místicos, mescla deuses 

católicos e tribais, e os tange com a energia da fé.  

Sorrateiro, certo dia experimentou o vinho que restou no cálice sagrado. Agora faz 

questão de guardar objetos usados no culto. Após as missas, leva-os ao pequeno átrio 

pegado ao altar e os separa com cuidado. Quando fica sozinho, saboreia sobras de vinho 

da galheta e do cálice.   

Começa a ler textos religiosos, roça o jardim, limpa a casa, alimenta passarinhos que 

o irmão Lucas cria na área de serviço. Ele gosta mais da coleirinha cinzenta e do anu bicudo. 

Já os canários da terra, são xodós do irmão Lucas. O índio se aflige com as gaiolas, presos 

àqueles cubículos, como eles conseguem cantar tão belo assim? 

Txoki também se sente encarcerado no seminário. Às vezes tem permissão de sair é 

dá longos passeios na cidade. Gosta de ir à região portuária do Rio Acre. As pessoas são 

brancas, negras, indígenas, andinas, há mestiços de todas as raças que convivem naquele 

local inusitado. 
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Ele conversa com prostitutas, pescadores, mascates, mendigos e ébrios, esse é o 

público que às vezes o escuta. Toma conhecimento sobre a formação do Acre, ouve falar 

de Galvez e Plácido de Castro, daquela história épica. Visita o museu da borracha e 

descobre que foram os índios que ensinaram os brancos a tirar o leite branco das árvores, 

a cozê-lo para produzir aquela riqueza que sustentou o país. 

Lorenzo é o cariu mais compreensivo que ele conheceu. Txoki passa horas com o 

religioso e não se cansa. Ele é calmo, ouve e consola inquietações do índio. Também o 

ensina sobre o mundo dos brancos, seu assunto predileto.  

Eles montaram o avião de aeromodelismo que o Reverendo presenteou ao rapaz. Está 

fascinado pela engenhoca e gosta de ficar no quintal, depois da missa, a manobrar o 

aparelho. Na área de serviço ao lado, os pássaros aprisionados do irmão Lucas suplicam 

pela liberdade alada do brinquedo.   

O pároco prega a palavra de Deus, que o índio assimila com enlevo.  Começa a gostar 

dessa história divina, a absorver o Pai em seu coração. Quem sabe Ele é a ponte, e eu apenas o 

servo que quer atravessá-la? 

Apenas o aturam, com exceção de Lorenzo, o índio é tratado com desprezo, sente 

falta de sua aldeia... talvez Jesus tenha sido o único cariu que partilhou. As pessoas vêm à igreja e 

não se modificam, para depois continuar na vilania.  

Ao lado da capela, meninos descem a ladeira. No bar da esquina, homens solitários 

tomam cerveja e dialogam consigo mesmos. O morcego passa como raio, abocanha o fruto 

da árvore, macera o alimento e faz cocô em pleno voo. Os fiéis chegam aos poucos. Vem 

gente de todo lado, casados e solteiros, crianças e velhos, namorados e sozinhos, na festa 

da consagração.   

A homilia começou há pouco, Txoki impressiona-se com o sentimento de fé que toma 

posse de seu coração. Ele, escolhido de seu povo, promessa de liderança religiosa dos 

Kaxinawá, agora acompanha o transcorrer da missa com emoção.  

O Reverendo imprime pompa ao ministério sacramental. Com símbolos rebuscados, 

o cenário litúrgico é enaltecido com a riqueza gestual. Beijo e reverência no altar, céu como 

atributo da terra, reino de Deus que se coliga aos homens. 

Pai ajude-me, preciso me encontrar. Mas quem sou eu? Tenho sido o não eu, e o não outro. Ninguém 

desde que cheguei à aldeia dos cariu. Desde que aceitei o convite de Lorenzo, homem afável, que nunca vai 

me entender de verdade.  

Liturgia da palavra. Deus corporificado no clérigo que fala ao rebanho. Alguns 

homens oram em pé, crianças agitadas, contidas pelas mães, simulam atitudes de louvor. 

Mulheres se entregam à exaltação, recolhimento interior, súplicas e reflexões. Há pedidos 

inauditos: cura, emprego, paz, harmonia, amor e felicidade. 
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Quem será aquele bugre infiel? Eu sei, eles pensam assim. Sou bicho desterrado, sem aldeia, 

estrangeiro que enfeita a igreja de perplexidade, comiseração e inferioridade. Animal perdido, sem alma, 

condenado pelos demônios a vagar eternamente sobressaltado. 

Txoki sabe, ou talvez apenas imagine que saiba interpretar os fiéis. Aquele guardinha 

solicita justificativa que preencha sua pacata existência. Pede a Deus humildade, aceitação, 

para tolerar a tarefa oca de resguardar patrimônio alheio.       

Que curioso, o selvagem convertido, eles pensam, eu sei. Antes de tudo, sou Kaxinawá! Disposto a 

lutar pelo meu povo no formigueiro branco. Amargurado por ser índio, ser ninguém longe das raízes, como 

o totalmente outro. O ser que absorve crenças estranhas, que separam os cariu em tribos minuciosamente 

divididas.  

Bons e maus, sóbrios e bêbados, ricos e pobres, brancos e pretos, crentes e hereges, sadios e doentes, 

devassos e castos, feios e bonitos, letrados e analfabetos, jovens e velhos, mulheres e homens, fortes e fracos, 

civilizados e selvagens. 

Começa a partilha da hóstia, consagração do pão e do vinho. Corpo e sangue, 

ressurreição, redenção dos pecados. Aquela moça de beleza exuberante, sentada duas 

fileiras a sua frente, ilumina a mente de júbilo ao sacrossanto. Txoki sabe, ou pensa que 

sabe...   

Eu acredito Nele. O Pai, homem desprotegido e crucificado. Serei digno de ti, Pai? Representar-te-ei 

nas aldeias? Conseguirei pacificar índios e carius com a tua graça? Seremos protegidos pelo vosso manto? 

Que há de se imiscuir à placenta Kaxinawá. Sei que sim, Pai. 

Os cabelos despenteados da moça tocam a miniblusa e ressaltam o corpo perfeito. A 

bela ora com fervor e suplica a chegada da paixão, quer se entregar, sem receios. Consolidar 

o projeto de amor, destruir o repertório de crenças que criou para si mesma. Ou talvez 

esteja ali para rezar pela mãe doente.  Txoki sabe? 

Antes do seminário, passei fome e frio, penei muito quando cheguei. Queria tabaco, comida e roupa 

limpa. Tudo é caro, sou pária, índio maltrapilho que levou cusparadas e pontapés. O andarilho que trocou 

de pele e perdeu seu yuxin, o céu sem estrelas, o legume sem sementes...  

Os motivos e intenções dos presentes na missa são diversos. Ela acolhe a enxurrada 

de anseios e condiciona suas realizações aos desígnios do ritual. Os idólatras, no cerimonial 

desta tribo, apregoam. Elevam a alma aos céus para tocar o divino, como o Mukaya, ao 

invocar os deuses da floresta. 

Aquela senhora careca com lenço de seda está chorando. Eu poderia dar a infusão a ela? 

Receber espíritos para curá-la? Atravessar a fronteira dos mundos e remetê-la ao yuxin do olho? Espantar 

o mal com baforadas de rapé? Tudo depende da fé, cristã ou Kaxinawá, depende de qual convicção humana 

prevalece.  

Qualquer um pode catequizar o índio ignorante como eu. Não me esqueço, sou Kaxinawá! Minha 

aldeia é nada no Brasil. Eles são invencíveis, milhões de esfomeados. Têm gana de conquista, de destruir 
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barrancos para garimpar, matar os rios, deitar a floresta, nos exterminar. Fazem isso com a benção do 

Reverendo. Serei representante dessa igreja? Levarei a palavra de Cristo ao alto Purus? 

Lorenzo celebra oração, consagra a palavra e consuma o banquete. Os presentes 

saúdam-se na troca da paz. O Reverendo invoca o Agnus Dei. Clima de comunhão, o coral 

entoa cânticos emocionantes. Como isso é belo. Como isso me toca... 

Deus é Pai dos homens. Ele quer que cada povo sobreviva na sua essência. Precisamos sobreviver a 

qualquer preço, resistir a nossa falta de viabilidade. Apesar de nossa impotência e selvageria, também somos 

filhos Dele. Há de nos olhar, como o forte acolhe o fraco, a luz dissipa as trevas, o pai recebe o filho. 

 O clérigo professa a terceira oração presidencial. Pede que o mistério seja absorvido 

no coração de cada irmão. Abençoa a assembleia e se despede: Ide em paz e o Senhor vos 

acompanhe. 

À noite Txoki pega o controle remoto e guia o planar do aviãozinho. Vê lá de cima 

sua aldeia. A pintura na pele dos homens verdadeiros, as mulheres dos desenhos, os tecidos 

de algodão que as vestem. A esteira em que o Mukaya está deitado. Txoki está sem pistas 

de si mesmo.  

Num sobressalto, ele sabe o que fazer. Vai à área de serviço e observa a tristeza 

estampada nos olhos dos pássaros. Abre a portinhola das gaiolas e os liberta. Agora o índio 

se sente bem, quando seu avião aprende com o voo das aves o melhor caminho para a 

liberdade.  
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10 ESPINHOS DA MARGARIDA 
 
 

Olá, amiguinhos. Hoje estou aqui para contar para vocês a história da origem do meu 

nome. Tenho um nome muito engraçado, que eu adoro muito, mas nem sempre foi assim, 

pois meu nome me causou diversos traumas na infância.  

       Quando eu era criança, por causa de meu nome, muitas vezes fui motivo de chacota 

entre os colegas da escola, tudo porque meu nome e meu sobrenome consistem em uma 

listagem de plantas ornamentais: Margarida Perpétua Gardênia Rosa, sendo que as duas 

últimas flores são as únicas heranças que serão deixadas por meus pais. Desse modo, 

receberei como herança os sobrenomes Gardênia, de minha mãe: Maria da Conceição 

Gardênia, e Rosa, por parte de meu pai: Francisco Aparecido da Silva Rosa.  

      Também tenho quatro irmãos mais novos, duas meninas e dois meninos graciosos, 

todos com nomes bastante intrigantes, mas nenhum tão sugestivo quanto o meu. Ao que 

parece, a criatividade dos meus pais acabou logo no segundo filho. Os dois meninos 

chamam-se Francisco, em homenagem ao meu pai, e as duas meninas chamam-se Maria, 

em homenagem à mãe, só diferem no segundo nome. E eu sou a Margarida... única flor do 

vasto jardim das Gardênias Rosas. 

        Quem imagina um jardim com cinco flores belas não pode deixar de observar os 

muitos espinhos que desfolham o passado de um pobre infante. E os espinhos não se 

contam nos dedos das dez pequenas mãos sedentas de sustento e afeto, coisas que nossos 

pais nunca tinham a oferecer em abundância. 

        As poucas memórias que ainda tenho dessa fase não se apagam, mas teimo em 

esquecer, pois são lembranças subumanas. Sempre que me recordo de meu pai, vejo-o 

bêbado para esquecer a miséria e os problemas da vida. Quando me recordo de minha mãe, 

vejo-a dormindo num quartinho embolorado para ver se quando acordasse, a vida passaria 

mais depressa do que quando fora se deitar. 

       Eu morava com meus pais e irmãos em um sítio arrendado e, por tal piedade divina, 

nunca me faltou o que comer, mas fome também não faltou. E nunca me faltou trabalho 
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braçal em meio ao sol quente também. Ao contrário dos meus irmãos mais novos, eu era 

bem preguiçosa, gostava mais era de ler os livros que trazia da escola. Para me animar, meu 

pai sempre dizia que eu poderia ler à vontade depois de carpir à tarde toda e dizia também 

que um dia teria dinheiro suficiente para me presentear com uma enxada cor de rosa, que 

tornaria meu trabalho mais gracioso e leve. Eu sonhava com essa enxada cor de rosa como 

se sonha com um futuro melhor. 

Tínhamos duas vacas leiteiras, seis cabeças de porcos, um galo velho e poucas galinhas 

no terreiro, além das capivaras no brejo. Quando o patrão não aparecia no final de semana 

para arrebatar toda a produção de leite, ovos e vegetais, a mesa era farta e minha pequena 

pança conseguia degustar o alimento suficiente para sorrir de contentamento o resto da 

semana, em que tinha que engolir a sopa de fubá preparada com banha de capivara. Mas 

ninguém é feliz para sempre morando em um sítio arrendado que fica localizado ao lado 

de um brejo fedorento e cheio de capivaras gordas. Eu não era feliz assim e queria era mais, 

muito mais! Na verdade, eu tinha um sonho de infância e meu grande sonho era conhecer 

a cidade grande, tomar leite tipo C de saquinho e comer salsicha, essas coisas que não têm 

na roça... 

        Lembro-me que um dia o patrão, avisando com antecedência para não perder a 

viagem, só apareceu para buscar sua quota de alimentos frescos na segunda-feira. Nesse 

dia, fui muito mais feliz do que nos outros finais de semana em que ele não viera. Acontece 

que, após um feriado especial de guloseimas comemorativas em sua casa, ele trouxe muitas 

sobras de alimentos para os porcos e eu fui incumbida de jogar no cocho o balde cheio de 

restos. Ao meio-dia de uma segunda-feira, tudo aquilo aos meus olhos parecia ter um sabor 

especial, com um cheiro de vinagre azedo, tal qual um prato saboroso que eu jamais 

saboreara. E ainda, no meio do balde transbordante de comida, grandes pedaços 

vermelhinhos de salsicha, uns fiapos apetitosos de macarrão e um queijo esverdeado 

saltitavam aos meus olhos miudinhos de fome. 

        Jogado ao chão de uma moita de bananeira, o balde fora fuçado por cinco 

criaturinhas famintas, mas não os porcos, que passaram fome naquele dia...  

        Minha vida mudou muito desde a infância, mas a do restante de minha família nem 
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tanto. Meus irmãos continuam morando no mesmo sítio arrendado, juntamente com meus 

pais. E são felizes lá, fazendo o que sempre fizeram e gostam de fazer. Um deles, assumiu 

o posto no trato dos porcos e das vacas, pois meu pai precisou parar de trabalhar. Minhas 

irmãs casaram-se, tiveram filhos, dormem o dia inteiro para esperar a vida passar mais 

depressa do que na novela. Minha mãe resolveu acordar, está fazendo supletivo e lendo a 

vida como nunca. E eu estudei muito. Conquistei, metaforicamente, a enxada cor de rosa 

que meu pai prometeu que um dia eu teria. Hoje, sou a doutora Margarida Perpétua 

Gardênia Rosa, professora, casada, um filho para cuidar. Finalmente, entendi que não 

consigo mudar o mundo, mudar as pessoas. Tenho que respeitar como elas são... mas 

consegui mudar a minha vida do jeito que eu queria. E assim está bom. 
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