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uma nostálgica presença da luz.  
 A segunda metáfora, em 
uma escala antropológica, 
me faz pensar que o “crânio 
humano” que emerge da car-
tografia celeste no trabalho de 
Marx e que está ligado ponto 
a ponto por estrelas, galáxias 
e nebulosas, materializa e ten-
siona as lógicas do que sig-
nificou a craniometria que, 
por meio do racismo cientí-
fico, tentou justificar o deter-
minismo biológico, retirando 
humanidade dos corpos negros 
e indígenas. Foi, afinal, a par-
tir de experimentos que bus-
cavam diferenciar as raças por 
meio do tamanho e dos deta-
lhes de formação do crânio de 

pessoas, que a ciência tentou 
corroborar, obviamente sem 
sucesso, a ideia de que algumas 
pessoas (brancas) eram mais 
humanas e, portanto, superio
res que outras (negras e 
indígenas).
 Dark Sky, em uma pers-
pectiva astro-antropo-lógica, 
traduz e democratiza o nosso 
senso de humanidade ao mes-
mo tempo que recoloca, para 
a sociedade brasileira, o desa-
fio de combater as políticas 
de morte em curso, que afe-
tam diretamente as pessoas 
negras, quilombolas, indíge-
nas, mulheres e lgbt+. 

sobre a capa

A primeira vez que me 
deparei com o traba-
lho de arte Dark Sky 

(Céu Escuro) do artista sul-a-
fricano Gerhard Marx eu fiquei 
impactado. Ele me tocou pro-
fundamente por razões varia-
das. Havia, ali, por meio de 
uma poética peculiar, a mate-
rialização concreta e simbólica 
de escalas de tempo distintas, 
envolvendo objetos celestes 
e os humanos, em uma dinâ-
mica própria do espaço-tempo. 
Quando decidi escrever sobre 
as “astro-antropo-lógicas”, a 
representação visual emble-
mática de Marx não me dei-
xava só. Para mim, Dark Sky 
desperta diferentes metáforas.  

 A primeira e mais profunda, 
em uma escala astronômica, 
sopra aos meus ouvidos que os 
corpos, humanos e não huma-
nos, estão diretamente coneta-
dos à cartografia celeste, prin-
cipalmente às estrelas, uma vez 
que cada elemento químico 
que compõe o nosso corpo (e a 
matéria visível) está ligado aos 
processos de nascimento, vida 
e morte das estrelas. O céu 
é, de certa forma, um grande 
cemitério, em que os processos 
e os ritos de vida e morte, nas 
diferentes culturas plasmadas 
nas histórias resilientes que as 
estrelas nos contam, são vivi-
dos de forma sublime e contí-
nua, comunicados por meio de 
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 Dessa forma, apresento aqui al-

gumas cosmologias racializadas que 

nos conectam a regimes astrofísi-

cos e antropológicos em uma po-

ética que reverbera processos de 

nascimento, vida e morte no Uni-

verso. A partir de diferentes am-

bientes astrofísicos, no contexto 

da cosmologia científica moderna 

e contemporânea, espero desper-

tar reflexões sobre os processos de 

nascimento, vida e mortandade que, 

associados à covid-196 (do inglês, 

corona virus disease 2019) no 
Brasil, aprofundam questões histó-

ricas que excluem as experiências 

da outridade (pessoas negras, indí-

genas, quilombolas, lgbt+7), co-

locadas à margem da existência. 

Se o antropólogo Lévi-Strauss é o 

astrônomo das constelações humanas, 

é porque essas astro-antropo-lógi-
cas devem devolver humanidade, 

cultura, beleza poética e estética à 

ciência, entendendo-a como uma 

criação coletiva da humanidade, 

possível apenas por conta das his-

tórias de todos os povos que estão 

eternizadas na resiliência das es-

trelas do céu noturno. Além disso, 

o presente texto dialoga com (i) as 

Leis 10.639/2003 e 11.645/2008, 

as quais conjuntamente preveem 

o ensino da História e da Cultura 

Africana, Afro-Brasileira e Indí-

gena em todos os níveis da educa-

ção brasileira; e com (ii) as Dire-

trizes Curriculares Nacionais para 

a Educação Escolar Quilombola, 

promulgadas em 2012, que buscam 

promover a identidade de sujeitos 

políticos diferenciados e de direitos. 

 No momento da escrita deste tex-

to, o Brasil enfrenta uma das mais 

complexas crises sanitárias globais 

da atualidade. O coronavírus, cau-

sador da pandemia, pertence a uma 

família de vírus (CoV) que circula 

no mundo desde dezembro de 2019 

e no país desde fevereiro de 2020, 

causando de resfriados comuns a 

doenças mais graves, como a Sín-

drome Aguda Respiratória Severa 

(sars) e a Síndrome Respiratória 

do Oriente Médio (mers). Desde 

o início da pandemia, e enquan-

to eu escrevo este texto (julho de 

2021), o Brasil registrou pelo me-

nos 19 milhões de casos e 530 mil 

óbitos. Mais do que números em 

uma escala assombrosa, são pes-

soas, vidas, com rostos, sentimen-

tos, movimentos que pulsam; vidas 

abreviadas, perdidas em meio ao 
1 

6  Jean Segata et al. A Covid-19 e suas múltiplas pandemias. Horiz. antropol., Porto Ale-
gre, ano 27, n. 59, p. 7-25, jan./abr. 2021.
7  Sigla para lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transgêneros, não binários entre outras 
identidades, orientações e expressões de gênero.

É sintomático, para o teor 

do presente trabalho, que 

Claude Lévi-Strauss (1908-

2009),  antropólogo e filósofo fran-

cês, fundador da antropologia estru-

tural1, tenha dito que “o antropólogo 

é o astrônomo das ciências sociais: 

ele está encarregado de descobrir 

um sentido para as configurações 

muito diferentes, por sua ordem de 

grandeza e seu afastamento, das 

que estão imediatamente próximas 

do observador”2. 

 Enquanto físico, astrofísico, es-

critor, divulgador de ciências, pro-

fessor e pesquisador articulando en-

sino, pesquisa, extensão em física 

e astronomia, um dos meus princi-

pais objetivos é pensar as questões 

estruturais do país e promover a 

equidade racial e a diversidade na 

educação básica e na sociedade. Fo-

mento e desestabilizo o debate sobre 

as relações étnico-raciais em suas 

múltiplas e complexas intersecções 

com outros marcadores sociais da 

diferença no Brasil. É por isso que 

gosto de, por vezes, denominar-me 

astropólogo3,  principalmente quan-

do em diálogos interculturais com 

quilombolas, indígenas4, pessoas 

negras e outros corpos colocados à 

margem dos processos de cidada-

nia neste país forjado por múltiplas 

matrizes culturais. A astronomia 

e a antropologia são, assim, em 

suas respectivas escalas, ciências 

de outros mundos possíveis: estru-

turadas, culturais, amparadas em 

contextos sociais, linguísticos, psi-

cológicos, políticos e econômicos, 

articulando e recriando o tempo 

inteiro tecnologias sociais, translada-

das e transpassadas pelas poéticas 

(oriki5) das matérias (in)visíveis, 

narradas pelas histórias singelas de 

humanidade.

apresentação

1 

1 Nessa vertente da antropologia, as culturas são vistas como sistemas de signos partilha-
dos e estruturados pelo parentesco, na busca pelo modus operandi do espírito humano. Já a 
antropologia cultural, associada ao antropólogo alemão Franz Boas (1858-1942), está vol-
tada ao estudo da diversidade das culturas humanas, estejam elas extintas ou sejam con-
temporâneas. 
2  Claude Lévi-Strauss. Antropologia Estrutural. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro. 1967.
3  Neologismo, para lembrar-me de que a minha cabeça e o meu coração estão conectados 
ao céu e às coisas terrenas, à vida das pessoas e dos ecossistemas. 
4  Dominação do mundo colonial para os povos originários.
5  Estilo literário iorubano. Ver Antônio Risério. Oriki Orixá. São Paulo: Perspectiva, 2012.
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cializadas12 — é uma narrativa nos-

tálgica e realista de verdades (in)

convenientes. Ao mesmo tempo 

em que esse material apresenta cos-

mologias racializadas que nos assom-

bram, busca materializar a comple-

xa relação entre ciência, tecnologia, 

arte, sociedade e política, revelan-

do as poéticas das matérias (in)vi-

síveis, que escancaram profundas 

desigualdades sociais. Enquanto 

escrevemos esta história humana, 

a entropia13 do Universo segue elo-

quente e implacável, em silêncio, 

atravessando, sem titubear, corpos 

de pessoas negras e indígenas e ou-

tras historicamente excluídas das 

teias cidadãs e democráticas nacio-

nais, alvos preferenciais das múlti-

plas pandemias escancaradas pela 

1 

12  Instagram: @cosmologiasracializadas.
13  Medida de desordem, do caos de um sistema físico. Segunda lei da termodinâmica.
14    Neologismo que combina as palavras sinergia e pandemia. Termo cunhado por Merrill 
Singer, antropólogo e médico americano, nos anos de 1990, para encerrar a ideia de que 
não necessariamente duas ou mais doenças interagem para causar danos maiores do que a 
mera soma dessas duas doenças.

covid-19. Mais que pandemia, vi-

vemos uma sindemia14, um agra-

vamento da saúde de populações, 

não só em razão da covid-19, mas 

principalmente por sua junção com 

fatores sociais desfavoráveis, pro-

duzindo maior vulnerabilidade e 

desigualdade socioeconômica. A 

sindemia, portanto, representa aqui 

o coronavírus como o fato gerador, 

mas age na combinação de várias 

outras doenças e comorbidades, 

que geralmente são desencadeadas 

pela desigualdade social e ausên-

cia de políticas públicas de redução 

dos fatores atenuantes. Andam de 

mão dadas num mesmo caminho 

do vírus fatores como a falta de ha-

bitação e de emprego, deterioração 

do meio ambiente, pobreza e fome.

Alan Alves-Brito
Porto Alegre, julho de 2021

aprofundamento da necropolítica8 

no país, denunciada por muitas vo-

zes potentes. Entre elas, a pesquisa-

dora Jurema Werneck9 há décadas 

se concentra nas questões intrín-

secas ao racismo institucional e à 

saúde da população negra no Bra-

sil10; e a médica e pesquisadora es-

pecialista em saúde da família e da 

comunidade Andreia Beatriz Silva 

dos Santos11 denuncia as consequ-

ências da seletividade da justiça 

criminal e do racismo estrutural na 

saúde e na vida das pessoas dentro 

das unidades prisionais. 

 Em diálogo intercultural (as-

tronomia nas culturas) e poético, o 

presente trabalho foi gestado e cria-

do a partir de reflexões e conexões 

realizadas na esfera dos planos de-

senvolvidos por mim e meus cola-

boradores no âmbito do Projeto de 

Pesquisa Ação-Colaborativa Zum-

bi-Dandara dos Palmares: desafios es-

truturais e pedagógicos da Educação 

Escolar Quilombola para a promoção 

da equidade racial no Brasil do sécu-

lo XXI, no contexto do Centro de 

Estudos das Relações de Trabalho 

e Desigualdades (ceert); do Pro-

grama de Iniciação Científica Ciên-

cia na Escola, Ciência na Sociedade da 

Pró-reitoria de Pesquisa da Univer-

sidade Federal do Rio Grande do 

Sul (ufrgs); na experiência acu-

mulada nos anos de direção do Ob-

servatório Astronômico da ufrgs 
bem como em parte de minhas ati-

vidades intensas de ensino (trocas 

com estudantes), pesquisa e exten-

são (projetos variados) nos Progra-

mas de Graduação, Pós-Graduação 

em Física, Pós-Graduação em En-

sino de Física e no Núcleo de Es-

tudos Afro-Brasileiros, Indígenas e 

Africanos (neab/ufrgs), o qual 

atualmente coordeno. 

 O presente texto  — tecido em 

diálogo didático e pedagógico com 

a exposição virtual cosmologias ra-

1 

8  Termo cunhado pelo pensador negro africano Achille Mbembe que busca dar conta da 
gestão e da política da morte fomentada e gestada pelos Estados.
9  Mulher negra, pesquisadora, médica, feminista, doutora em Comunicação e Cultura 
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ativista do movimento de mulheres negras 
brasileiro e dos direitos humanos, diretora executiva da Anistia Internacional-Brasil.
10  Jurema Werneck. Racismo institucional e saúde da população negra. Saúde Soc. São 
Paulo, v.25, n.3, p.535-549, 2016.
11  Mulher negra, coordenadora do Grupo de Trabalho em saúde prisional da Sociedade 
Brasileira de Medicina de Família e Comunidade e pesquisadora do Núcleo Interdiscipli-
nar de Estudos sobre Desigualdades em Saúde da Universidade Estadual de Feira de 
Santana.

10 11



12 13

Liberte sua negra essência, sua consciência com persistência

Eu canto pros antepassados, pros meus aliados, pros meus orixás

Peço Ago Yê Mojubá pras minhas Yas pra saravá

Cantando esse rezo f luente

Nadando contra corrente

Epa Oh Bàbá

Epa Oh Bàbá

Poema Musicado do Grupo Semente de Baobá, 
jovens da Comunidade Kilombola Morada da 

Paz que compõem suas letras de música a partir 
do jeito de ser e viver, 2018

Ago Yê Mojubá, peço ben-

ção ao Conselho de Yas 

e Bàbás  — Yalasé Yasho-

dhan Abya Yala, Yabace Mako’ilê, 

BaOgan Bàbá Kinni, Babalawô 

Mhelkior e aos meus mais novos 

para que meu asé de escrita seja de 

respeito, veracidade, simplicidade 

e gratidão. Sou Omó Ayo Otun-

já, Yakekerê, Yamoro da Nação 

Muzunguê — Comunidade Ki-

lombola Morada da Paz. 

 Em nome da Comunidade Ki-

lombola Morada da Paz quero 

convidar você que está inquieto 

com o desgovernamento dos Esta-

dos para que venham juntos refle-

tir com essa escrita que vem nos 

revelar que corpos de negros e ne-

prefácio i

gras ainda continuam sendo tom-

bados pela cor de sua pele, pelo 

seu jeito de ser e viver no mundo. 

Nessa luta insana, ou melhor, de 

morticidio diário como povo que 

carrega a espiritualidade dos ori-

xás e, como suas raízes ancestrais 

que somos, não vamos desistir de 

continuar nadando nessas águas 

revoltas e turbulentas, mas como 

diz nossa Yaba Ancestral Mãe 

Preta: “Obá está do nosso lado”. 

Então, seguimos tocando nossos 

tambores, fazendo nosso grito de 

guerra, trocando saberes e fazeres 

com nossos parentes indígenas, 

pois temos o direito e o dever de 

continuar (re)existindo na história 

do mundo.

avançaremos!

Omó Ayo Otunjá

12 13



14 15

poéticas das matérias (in)visíveis é uma 

proposição a romper com as colo-

nialidades que persistem nas ciên-

cias brasileiras, quiçá do mundo, 

ao considerar as manifestações de 

desprezos pelas vidas negras, assim 

como as desigualdades escancara-

das pela pandemia da covid-19. O 

autor com maestria desfila, de for-

ma realista, ao longo de 104 narra-

tivas de matérias invisíveis, mas que 

nos aproxima à medida que tais ma-

térias constituem partes de nossos 

corpos-matérias, dos fatos sócio-

-antro-físico que circulam as vidas 

diatópicas, ainda que insistam em 

sua desumanização. O livro é uma 

dissidência na seara de produções 

de igual abordagem, já que todo o 

texto produz diálogos a partir das 

Leis 10639-2003 e 11645-2008, as-

sim como a Lei de Diretrizes Curri-

culares da Educação Nacional para 

inserir na abordagem saberes e fa-

zeres culturais da população negra, 

indígena e quilombola, partes pro-

dutoras das bases científicas que 

permitem analisas o cosmo. Ade-

mais a produção flerta com a An-

tropologia para produzir uma ainda 

mais realista dos temas tantas vezes 

tratados como inatingíveis por gru-

pos postos à margem da produção 

que diz respeito análise de si e que 

também deveria ser produzida por si.

Joanice Conceição15

1 

15  Doutora em Antropologia. Professora do Colegiado de Antropologia e do Bacharelado 
em Humanidades - UNILAB, CE. Líder do A Z Â N I A -Grupo de Estudos e Pesquisas em 
Cultura, Raça, Gêneros, Sexualidades, Religião, Performances e Educação.

prefácio ii

A história das populações 

negras ao redor do mun-

do, especialmente daque-

las que passaram pelo processo de 

colonização dão conta das enormes 

dificuldades enfrentadas ao lon-

go de séculos, posto que as marcas 

deixadas por tal processo se desdo-

bram nas múltiplas colonialidades 

que se desnudam a cada movimen-

to de uma pessoa negra em socieda-

des sexista, classista e racializada. 

Por conseguinte, o acesso de pesso-

as em determinados setores tem se 

tornado muito difícil; entrar como 

sujeitas e sujeitos de direitos e his-

tórias contadas de si, por si; histó-

rias cujos significados façam senti-

do a cada peça posta no  mosaico 

que  compõe a vi-da vivida e senti-

do com o calor da emoção de quem 

constrói um texto que servirá como 

farol para outros e outras que virão 

a posteriori. A dificuldade se justifi-

ca à medida em que a própria clas-

sificação científica contribuiu para 

sua exclusão; arranjos feitos por um 

seleto grupo de pessoas, que se quer 

detentora de humanidade. De igual 

modo, as ciências consideradas du-

ras, sempre foram tidas como sendo 

impermeáveis às populações subal-

ternizadas, a saber negro, mulher, 

lgbtqia+ e pobre.

 É a partir desse entendimento 

que o livro astro-antropo-lógicas: 

14 15
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A s ciências estão entre as gran-

des realizações da criativi-

dade humana; imbricadas 

nas tecnologias, têm transformado 

de diferentes formas a vida de pes-

soas. Embora não haja consenso na 

literatura sobre a melhor maneira de 

abordá-las, comunicá-las ou divul-

gá-las (se do ponto de vista teórico, 

técnico-experimental, histórico, filo-

sófico, sociológico, antropológico, 

artístico ou cultural), a experiên-

cia histórica nos ensina que o con-

ceito de ciência é dinâmico e, como 

tal, muda no espaço e no tempo. Há 

consenso, no entanto, sobre o fato 

de que as ciências, aliadas às artes e 

outras formas de representar, saber 

e conhecer o mundo, têm papel 

fundamental nos processos de (re)

invenção da vida e de construção de 

uma realidade menos morta17. Dessa 

forma, a educação, a circulação e a 

divulgação das ciências neste século 

se constituem como poderosas tec-

nologias sociais para o estabeleci-

mento de outras configurações de 

ser-sendo e existir no mundo. 

 No entanto, o mundo ainda atra-

vessa a maior crise sanitária glo-

bal de nosso tempo, escancarando 

fragilidades políticas, econômicas, 

sociais, éticas e morais típicas da geo-

política do século xxi. Por um lado, 

temos a covid-19, responsável por 

mais de 185 milhões de infecções e 

4 milhões de mortes mundo afora. 

Por outro, as contradições históri-

cas da ordem ocidental do mundo 

colonialista, capitalista e patriarcal, 

que tem sido um laboratório in vivo 

para repensarmos os processos de 

morte e mortandade de corpos his-

toricamente excluídos — negros(as), 

pobres, mulheres, lgbt+, indíge-

nas, idosos(as) e deficientes —, não 

apenas do tecido social, mas tam-

bém dos desdobramentos materiais 

e simbólicos da ciência produzida 

em diferentes países. Essas duas 

realidades, faces da mesma moeda, 

nos trazem desafios singulares e nos 

propõem novas reflexões sobre o 

valor e o papel da ciência e da tec-

nologia para confrontar desigualda-

des sociais e, em diferentes contex-

tos, aprofundá-las. 

 Nesse sentido, as representa-

ções vigentes do mundo precisam 

ser confrontadas, repensadas e redi-

mensionadas. Os modelos cosmo-

lógicos desenvolvidos pela astrono-

mia e pela física ao longo de séculos 

são considerados essenciais não 

apenas para a construção histórica 

do conceito moderno e contempo-

1 

17 Alusão à clássica canção “Cálice”, do compositor, cantor e escritor Chico Buarque de 
Holanda.

cosmologias 
racializadas16

Alan Alves-Brito

1 

16 Texto adaptado de artigo de divulgação em ciências produzido em 2018 para o Blog Ci-
ência e Matemática, de O Globo, bem como de duas escritas produzidas pelo autor para o 

Jornal da ufgrs em 2020, em que este retrata as questões raciais, de educação, de divul-
gação e de circulação de ciências no presente século. Parte significativa do texto foi publi-
cada em inglês, disponível na coletânea Black Holes and Poetry, editado por Patanjali de la 
Rocha e disponível em:
https://www.canva.com/design/DAESMmIMFiU/JYzmqIX9MBX7DJ1E9R2akw/view#5
com acesso realizado em 08/07/2021.
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moderna e contemporânea e, por-

tanto, tem cor, gênero, raça, classe 

e origem geográfica bem definidos, 

tratando-se de cosmologia raciali-

zada. Assim, nos lança e reelabora 

alguns dos mais importantes ques-

tionamentos que nos acompanham 

há milênios. Quem somos? De onde 

viemos? Para onde vamos? Por que 

estamos aqui? Como o Universo se 

formou e tem evoluído? 

Poéticas (oriki) das Matérias

Cientistas das áreas da física, astro-

física e cosmologia buscam entender 

de que são feitos 95% do Universo – 

fração dividida entre matéria escura 

(27%) e energia escura (68%) que, 

embora recebam o mesmo código 

(escura) têm naturezas físicas distin-

tas. Apenas cerca de 5% do Universo 

(matéria bariônica ou matéria lumi-

nosa) corresponde ao que se pode 

medir, detectar e, do ponto de vista 

físico, descrever com certa riqueza 

de detalhes. Essa porção ínfima é 

descrita por meio dos elementos quí-

micos da tabela periódica, que são 

os ingredientes básicos da matéria e 

de tudo o que conseguimos observar 

hoje na Natureza. Nesse sentido, a 

tabela periódica dos elementos quí-

micos é uma das ferramentas mais 

poderosas da ciência moderna. Mas, 

afinal, qual é a origem desses ele-

mentos e o que eles têm a ver com 

as cosmologias racializadas?

 Na narrativa hegemônica sobre 

a origem do Universo, tudo que 

existe começa no Big Bang. Passados 

13,8 bilhões de anos, o Universo 

se expande e vai se resfriando com 

o tempo. No final do século XX, 

descobrimos que a expansão do 

Universo acontece de forma acele-

rada — o que é uma assinatura da 

chamada energia escura, que tam-

pouco sabemos o que é. Na forma-

ção e evolução do Universo, proces-

sos físicos e astrofísicos acontecem 

em diferentes escalas de tempo: as 

estrelas, as galáxias e os planetas 

se formaram; a própria vida como 

a conhecemos floresceu na Terra. 

Estima-se que há mais de 200-400 

bilhões de galáxias no Universo  

(este número pode chegar a tri-

lhões), e uma delas é fundamental 

para nós: a Via Láctea; e entre as 

mais de 200-400 bilhões de estrelas 

que se calculam existir na nossa Via 

Láctea, uma em particular é essen-

cial para a vida como a conhece-

mos: o Sol. Mais de 4 mil planetas 

já foram descobertos na Via Láctea, 

fora do Sistema Solar, mas nenhum 

é (ainda) a Terra 2.0. Ou seja, nós, 

por enquanto, estamos sozinhos no 

Universo. Somos os únicos seres 

capazes de olhar para tudo isso e 

fazermos as grandes perguntas fun-

râneo de ciência mas também como 

elementos fundantes da epistemolo-

gia e da metodologia vigentes (euro-

cêntricas, deterministas, positivis-

tas, baseadas na experimentação, 

na separação atroz entre sujeito e 

objeto) no campo da educação e 

da divulgação em ciências, ambos 

majoritariamente brancos, centra-

dos no Ocidente (Europa e Estados 

Unidos), masculinizados, cisgêne-

ros, heteronormativos e segregacio-

nistas com foco nas pessoas bem-nas-

cidas do norte e sul globais. No Brasil 

— país de maioria (56%) negra sub-

-representada nos lugares de poder 

da organização social — um dos 

maiores desafios da educação básica 

pública no presente século é fomen-

tar um novo projeto de educação 

e popularização em ciências, mais 

diversa e inclusiva, com vistas a for-

talecer a democracia e a escola, aqui 

pensadas como parte dos processos 

políticos e educativos antirracistas. 

 Vale lembrar que, no Brasil, há 

sistemas engendrados de extermínio 

físico de pessoas negras (genocídio 

negro), dos povos originários (geno-

cídio indígena), mulheres (feminicí-

dio) e lgbt+ (como parte do traço 

lgbtfóbico sintomático da socie-

dade brasileira). O Brasil é o país 

que mais mata pessoas lgbt+ no 

mundo, por serem quem são. Além 

disso, há o genocídio epistêmico das 

pessoas negras e dos povos originá-

rios, historicamente afastados das 

escolas e das universidades, impor-

tantes lugares de disputa de poder. 

A educação escolar quilombola e 

indígena no Brasil, como proje-

tos diferenciados de ensino e apren-

dizagem, representam desafios e, 

ao mesmo tempo, potencialidades. 

Além disso, é importante ressaltar 

que, de acordo com dados recentes18, 

cerca de 10-15% dos professores e 

cientistas nas universidades brasilei-

ras se autodeclaram negros(as) em 

um país predominantemente negro. 

Os povos originários estão ausen-

tes ou sub-representados como pro-

fessores, cientistas e pesquisadores 

em universidades, museus de ciên-

cias, planetários e outras esferas de 

poder na sociedade brasileira. Nesse 

cenário, a antropologia constitui 

uma ciência fundamental para des-

mantelar as lógicas das narrati-

vas racistas naturalizadas no Brasil 

e  fortalecer o ethos de populações 

marginalizadas. 

 A representação hegemônica do 

Universo, materializada pela física, 

pela astronomia e pela cosmologia, 

se organiza e se fundamenta no con-

texto dos pressupostos da ciência 

1 

18 Ver, por exemplo, o Censo do Ensino Superior, 2016.
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dente são formados em interiores de 

estrelas ou em processos que envol-

vem o nascimento, a vida e a morte 

tranquila ou dramática de estrelas 

de diferentes massas. 

 Além disso, cada elemento quí-

mico é formado por átomos, que se 

agrupam para formar moléculas. E 

esses átomos, por sua vez, são cons-

tituídos por partículas subatômicas 

como prótons, nêutrons e elétrons, 

tão antigas quanto o Universo (13,8 

bilhões de anos). Podemos afirmar 

que a vida já se anunciava pulsante 

nos primeiros instantes de vida do 

Universo, mesmo   que   tenhamos   

esperado pelo menos 9,3 bilhões 

de anos até que se formasse nosso 

Sistema Solar para que surgissem 

as condições para florescer vida 

na Terra, em circunstâncias bem 

peculiares. 

 Assim, precisamos construir 

outra dinâmica de existência. Uma 

cosmologia — representação de 

mundo, da realidade, lugar potente 

de imaginação — que favoreça a 

vida e não a morte estúpida e banal 

de certos corpos, que impede, por 

exemplo, que crianças negras, indí-

genas e lgbt+ tenham o direito de 

sonhar. A cosmologia racializada 

hegemônica, por meio de seu modus 

operandi, baseada em fatos e evidên-

cias, não nos deixa dúvida de que 

precisamos avançar nesse debate de 

como lidamos com as outras cosmo-

logias racializadas. Esse é um dos 

grandes desafios para o século xxi, 

o século que nos sufoca, que segue 

exterminando as florestas, os rios e 

os outros elementos que constituem 

a natureza.

reManescentes estelares

A teoria da evolução estelar nos diz 

que, dependendo das condições ini-

ciais, massas e composições quími-

cas, e se as estrelas estão isoladas 

ou formam sistemas duplos, estas 

viverão e morrerão de maneiras dife-

rentes. Do início do Universo até a 

formação do Sistema Solar se pas-

saram, pelo menos, 9,3 bilhões de 

anos. Nosso Sol se formou cerca de 

4,5 bilhões de anos atrás, a partir de 

uma nebulosa gasosa (nuvem mole-

cular) composta por hidrogênio 

e hélio (98%) e por metais21 (2%). 

Esses metais não foram produzidos 

no Sol, que, no momento, ainda 

converte hidrogênio em hélio em 

seu centro22, em uma fase evolutiva 

chamada de sequência principal; os 

2% de metais encontrados hoje na 
1 

21Metais, em astrofísica, são todos os elementos químicos estáveis da tabela periódica, ex-
ceto hidrogênio e hélio.

damentais sobre a arquitetura do 

Universo e sobre como estamos 

ligadas ao Cosmos. Essa narrativa 

hegemônica nos convida a pensar 

sobre nossas responsabilidades cos-

mológicas para preservar a vida na 

Terra, não só da nossa espécie, mas 

de todos os seres vivos. Deveríamos, 

então, superar nosso velho etnocen-

trismo, que nos coloca em lugar privi-

legiado de poder na organização dessas 

estruturas para humildemente lembrar-

mos que essa mesma narrativa hegemô-

nica tem contribuído para hierarquizar 

seres e ecossistemas, negando a huma-

nidade de muitos deles, como acontece 

com pessoas negras, indígenas, mulhe-

res e lgbt+ na história da ciência.

 Essa dimensão cosmológica, 

astro-antropológica e poética das 

matérias (in)visíveis é importante 

porque precisaremos reinventar a 

vida na Terra. Não podemos seguir 

tratando nosso planeta como se as 

fontes de recursos naturais fossem 

infinitas e as desigualdades sociais, 

fundadas em construções bio-lógi-

cas. Para reinventarmos a vida, será 

preciso termos ciência de sua rari-

dade e de sua beleza, mas, sobre-

tudo, de sua concepção política, 

observando a poética que se abre à 

nossa frente. É preciso desenvolver a 

política do afeto e do ouvido atento. 

Não podemos mais naturalizar que 

o joelho de um policial sufoque 

— retirando oxigênio, produto de 

milhões de anos das estrelas muito 

mais massivas que o Sol — os cor-

pos negros nas ruas das sociedades 

racializadas do mundo, em que os 

cis-temas19 de justiça estão, quase 

sempre, a serviço da supremacia 

branca. Não podemos mais natu-

ralizar que os corpos de mulheres, 

pessoas trans, travestis e indígenas 

sigam vivendo em distanciamento e 

isolamento social permanente, com 

a morte sempre à espreita. A poética 

da matéria deve nos em-sinar que a 

vida é preciosa porque sabemos 

— inclusive por meio da narrativa 

hegemônica da ciência — que esta-

mos conectados às estrelas. Com 

exceção do hidrogênio, formado nos 

primeiros instantes (3-5 minutos) 

de vida do Universo, cada elemento 

químico que compõe a vida como 

a conhecemos foi forjado em estre-

las de diferentes massas. E aí está 

uma ratificação do princípio afri-

cano Ubuntu20. O oxigênio que res-

piramos, o nitrogênio da atmosfera, 

o ferro do nosso sangue, o cálcio 

de nossos ossos, o silício de nossos 

computadores e o flúor da pasta de 

1 

19 Letícia Nascimento. Transfeminismo. São Paulo: Jandaíra, 2021.
20 Ubu (ontologia) + ntum (epistemologia): eu sou porque nós somos.
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a nostalgia da luz

Nós, cientistas no Brasil e mundo 

afora, tentamos, com paixão, entu-

siasmo e dificuldades, responder 

algumas dessas perguntas por meio 

da principal técnica usada por nós 

para medir a quantidade de elemen-

tos químicos no Universo: a espec-

troscopia, que está bem alicerçada 

em princípios da mecânica quân-

tica. Desde o início do século xx, 

embora inaugurada um pouco antes, 

a espectroscopia vem sendo usada 

para analisar e interpretar a luz das 

estrelas. É o mesmo princípio que 

nos permite entender a separação 

(decomposição) da luz nas cores de 

um bonito arco-íris após uma chuva 

fina de fim de tarde — o arco-íris, 

que tem tantas modulações semânti-

cas nas variadas culturas indígenas, 

africanas e afro-brasileiras, repre-

sentando, em alguns contextos cul-

turais, a comunicação entre o Orum 

e o Aiyé 25.

 A astrofísica é a parte da astrono-

mia e da física que estuda a interação 

da luz (radiação, onda eletromag-

nética) com a matéria (átomos)26. 

Nesse sentido, telescópios e instru-

mentos de última geração, dispo-

níveis nas montanhas de diferentes 

cidades do Chile e no Havaí, têm 

mudado nossa ideia acerca da for-

mação dos elementos químicos no 

Universo. Hoje, sabemos e compre-

endemos melhor, pela nostalgia da 

luz, por que somos cosmologica-

mente e poeticamente filhos e filhas 

(remanescentes27) das estrelas. Nos 

próximos anos, novas aventuras se 

anunciam quando telescópios e seus 

novos instrumentos em solo, com 

espelhos de 25 a 42 metros de diâ-

metro, estiverem em plena opera-

ção no Chile e na Europa; enquanto 

isso, telescópios bem menores serão 

lançados ao espaço na tentativa de 

desvendar o quebra-cabeça da evo-

lução química e formação dos ele-

mentos químicos no Universo e a 

vida no contexto cósmico. Em cada 

novo passo dado, não podemos per-

der de vista o compromisso ético que 

temos com a preservação da natu-

1 

25 Na cultura iorubá (atual Nigéria), Orum é céu e Aiyé é terra. O arco-íris está associado 
a uma divindade potente do panteão de deuses iorubanos denominada Oxumarê, o dono 
das quartinhas, orixá associado à beleza, à mudança e à transformação.
26 A análise da luz para desvendar os mistérios do Universo não deixa de ser um traba-
lho similar ao realizado pela arqueologia. A luz é, para a astrofísica, um fóssil, dando-
-nos informações sobre o passado. 
27  Com a Constituição Federal de 1988, quilombolas passaram a ser reconhecidos como 
sujeitos políticos de direito, e suas comunidades, como remanescentes de quilombos, parte do 
patrimônio cultural brasileiro.

atmosfera solar foram formados em 

estrelas que nasceram, viveram e mor-

reram antes do nosso Sol. Apesar da 

baixa participação na nuvem mole-

cular solar gasosa, os metais são os 

responsáveis pela composição quí-

mica diferenciada dos planetas no 

Sistema Solar e, mais importante, 

pela produção de elementos quími-

cos e moléculas que vão dar origem 

e manter a vida na Terra. Sem os 

metais, nós não existiríamos.

 Em termos astrofísicos e cos-

mológicos, a poesia da vida, como 

a conhecemos, se dá sobretudo por 

conta dos chonfe (carbono, hidro-

gênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo 

e enxofre), além de outros elemen-

tos. O oxigênio, formado durante a 

explosão de estrelas de alta massa23, 

combina-se com o hidrogênio24 e 

ambos dão origem à água (h
2
o), 

líquido fundamental para a vida 

uma vez que compõe ~70% do corpo 

humano. Além disso, a vida só surgiu 

cerca de 1 bilhão de ano depois que 

a Terra se formou, em uma escala 

longa de tempo cosmo-geo-lógico. 

 São, assim, muitas perguntas e 

poucas respostas sobre essas varia-

das conexões. Mas, até aqui, teo-

ria, experimentação e observação 

andam juntas nesta jornada pelo 

conhecimento científico. Embora 

já consigamos desvendar muitos 

dos segredos sobre os processos de 

formação dos elementos químicos 

na natureza, há perguntas variadas 

esperando por respostas: quais são 

os detalhes dos processos físicos 

que produzem os elementos quími-

cos e em quais ambientes astrofísi-

cos? Qual é a composição química 

do Universo e que impacto ela tem 

sobre a formação de estrelas e pla-

netas? Há alguma conexão entre a 

química das estrelas e a dos planetas 

que elas hospedam? Qual é a com-

posição química dos mais de 4 mil 

novos planetas agora conhecidos 

fora do Sistema Solar? O que mais 

a mecânica quântica, ou seja, a parte 

da física que trata dos átomos e do 

mundo do muito pequeno, nos reserva no 

entendimento dos elementos químicos 

da tabela periódica? O que é a vida? 

Estamos de fato sozinhos no Universo? 

O que mais há entre o céu e a terra?
1 

22Dizemos que as estrelas nascem quando no seu núcleo temperaturas elevadas (mí-
nimo de 15 milhões de graus Celsius) permitem a fusão nuclear, ou seja, a conversão 
termodinâmica de elementos químicos mais leves naqueles mais pesados, liberando 
energia, sendo que a conversão de hidrogênio em hélio é a reação mais simples.
23 Estrelas com massas superiores a 10 vezes a massa do Sol e que, portanto, vivem mi-
lhões de anos.
24 Hidrogênio, hélio e um pouco de lítio foram formados nos três primeiros minutos 
após o Big Bang.
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nização sujeito-objeto-Natureza?

 São muitas as perguntas e pou-

cas as respostas. Mas, levando em 

conta o estado perverso de pós-ver-

dade — vírus ideológico fomentado 

por notícias falsas, teorias conspi-

ratórias, racismo e interesses polí-

ticos — que tem sido o léxico do 

presente tempo, a circulação e a 

divulgação das ciências e das tecno-

logias no Brasil e em muitos luga-

res do mundo, sobretudo entre as 

pessoas excluídas desses processos, 

tornam-se urgentes. É preciso que 

cientistas e estudiosos/pensadores 

estabeleçam novas conexões com 

a sociedade no que tange à discus-

são/apresentação do papel histó-

rico, social e cultural da ciência e da 

tecnologia para a construção da ver-

dade, entendida como a correspon-

dência com a realidade e, de novo, 

limitada no espaço e no tempo, arti-

culando não apenas novas formas 

de exercitar o bem viver, mas de 

viver a própria vida com o pensa-

mento. Não teremos como estabele-

cer uma nova cultura de circulação e 

de divulgação das ciências no Brasil 

e em outros lugares do mundo, com 

o objetivo fundamental de comba-

ter nossas desigualdades estrutu-

rais, ou seja, reinventar a vida, sem 

a descolonização do pensamento, 

humanização e des-racialização da 

ciência moderna e contemporânea. 

É fundamental o diálogo entre as 

diferentes áreas do conhecimento e 

a promoção de diálogos intercultu-

rais (saberes coletivos subalterniza-

dos). Mais pessoas precisam se sen-

tir parte do projeto de construção 

da ciência, entendida como processo. 

O que, afinal, produzem a física, a 

astronomia e a antropologia? Quais 

são seus objetos de estudo? Como elas 

se desenvolvem enquanto ciência? 

Onde entram a arte, a estética e a 

poesia nesse diálogo? Como pode-

remos, por meio das ciências e das 

artes, construir outras narrativas e 

realidades? Seremos capazes de for-

talecer as utopias em meio às disto-

pias em curso que sequer a fantasia 

um dia vislumbrou? 

 A realidade atual escancara as 

fragilidades do tecido social brasi-

leiro e revela a relação simbiótica 

entre ciência, tecnologia e política. 

A circulação e a comunicação das 

ciências devem primar pela verdade 

científica e pela ética e devem ser 

capazes de ajudar a ciência a (re)

inventar a vida, possibilitando que 

outras humanidades entrem em cena, 

despertando seus afetos, aspirações 

e inspirações. Coletivamente, sere-

mos capazes de avaliar quais são os 

riscos e benefícios da ciência e da 

tecnologia para construirmos uma 

outra relação humanidade-Natu-

reza e uma nova cultura capaz de 

reza e o bem-estar de todos, visíveis 

e/ou invisíveis/invisibilizados, que 

constituem o Planeta Terra, o pálido 

ponto azul 28 na sua dança cósmica 

em meio à miríade de estrelas do 

Universo.

astro-antroPo-lÓgicas: 
as vozes das “Maiorias silenciadas 29”

No contexto da provocação inicial 

do presente trabalho focado nas cos-

mologias racializadas, cabe-nos então 

perguntar: onde estão as outras 

vozes, representações e narrativas 

de mundo? Quem é que tem tido, 

até aqui, o direito de falar sobre 

algo no âmbito da relação ciência-

-sujeito-Natureza-objeto e explicar 

essas desconexões cósmicas? Como 

as diferentes cosmologias racializadas 

(afro-centradas, de povos ori-giná-

rios e ori-entadas30 ao Ocidente) 

poderão con-viver sem cosmofo-

bia31? Como poderemos resolver 

questões éticas e de natureza da 

ciência que envolvem, por exemplo, 

a noção de desenvolvimento que a 

astrofísica e a cosmologia nos ofe-

recem no contexto da instalação de 

um de seus mais robustos projetos de 

telescópios muito grandes numa mon-

tanha que é sagrada para os povos 

originários do Havaí? Ou, alterna-

tivamente, no caso do Brasil, como 

resolveremos o impasse histórico 

das comunidades negras quilombo-

las que vivem em territórios ocupa-

dos pelo Estado (em uma relação 

patogênica com os Estados Unidos 

das Américas) na instalação do 

Centro Militar de Lançamento de 

Satélites em Alcântara, Maranhão? 

No que tange à epopeia sobre a for-

mação dos elementos químicos no 

Universo, que desperta nossa cone-

xão cidadã com o Cosmos, a per-

gunta fundamental que podemos 

nos fazer é por que temos que escon-

der essa preciosa e poética narra-

tiva do público geral, sobretudo de 

estudantes e professores da educa-

ção básica? Por que essa e outras 

narrativas cosmológicas não che-

gam a mais pessoas? O que a situa-

ção covid-19, sobretudo a partir da 

cosmopercepção dos corpos silen-

ciados, tem a nos ensinar na pers-

pectiva do estabelecimento de uma 

nova ordem de pensamento e orga-
1 

28  Em alusão à famosa fotografia da Terra tirada em 14 de fevereiro de 1990 pela sonda 
Voyager 1, a uma distância de seis bilhões de quilômetros da Terra.
29 Termo cunhado pela feminista e pensadora negra Lélia Gonzalez (1935-1994).
30 Ori, palavra de origem iorubá que significa cabeça. Uma divindade poderosa na cos-
mologia iorubana.
31  Conceito cunhado pelo pensador quilombola Antônio Nêgo Bispo.
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astro-antropo-lógicas i:
a floresta e a diáspora

A floresta está viva. Só vai morrer se os brancos insistirem em 
destruí-la. Se conseguirem, os rios vão desaparecer debaixo da 
terra, o chão vai se desfazer, as árvores vão murchar e as pedras 
vão rachar no calor. A terra ressecada ficará vazia e silenciosa. 
Os espíritos xapiri, que descem das montanhas para brincar na 
floresta em seus espelhos, fugirão para muito longe. Seus pais, 
os xamãs, não poderão mais chamá-los e fazê-los dançar para 
nos proteger. Não serão capazes de espantar as fumaças de 
epidemias que nos devoram. Não conseguirão mais conter os 
seres maléficos, que transformarão a floresta num caos. Então 
morreremos, um atrás do outro, tanto os brancos quanto nós. 
Todos os xamãs vão acabar morrendo. Quando não houver 
mais nenhum deles vivo para sustentar o céu, ele vai desabar.33

Davi Kopenawa, xamã e líder político Yanomami

1 

33 Davi Kopenawa; Albert Bruce. A Queda do Céu: palavras de um xamã Yanomami. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2015.

perceber a ciência como uma pode-

rosa tecnologia social crucial para 

o estabelecimento da democracia 

plena no Brasil?

 O pretoguês, de Lélia Gonzalez, 

precisa nos ajudar a re(escrever) e 

recuperar as histórias negras nas ciên-

cias, cuja negritude potencializada e 

ressignificada na cultura africana e 

afro-brasileira não apenas nos alerta 

sobre o perigo das histórias únicas32, 

mas também nos traz novas questões 

ontoepistemológicas que envolvem a 

relação sujeito-objeto-natureza e nos 

apresentam cosmopercepções que 

não são excludentes, cosmofóbicas, 

medrosas e melindrosas das outras 

existências. Discutir e problemati-

zar negritude/etnicidade na ciência 

é, sobretudo, desvelar e posicionar 

a branquitude, contribuindo para a 

(des)construção subjetiva, institucio-

nal e estrutural de nossos sistemas 

opressores de produção de conheci-

mento. Discutir ciência e negritude/

etnicidade nos permite fomentar a 

diversidade, a igualdade e a equidade 

no ambiente científico e tecnológico 

para promovermos a educação antir-

racista como verdadeira marca de 

inovação, sinônimo de transforma-

ção social e estabelecimento pleno 

de democracia no Brasil.

 A realidade atual do Brasil e de 

outros países do Norte e do Sul glo-

bais nos revela que a comunicação/

divulgação em ciências de forma crí-

tica, reflexiva, afetiva é crucial para 

o fortalecimento da democracia, 

aproximando pessoas da comuni-

dade científica. As formas de educa-

ção e comunicação científicas devem 

ter o objetivo principal de se apro-

ximar de pessoas, entendendo suas 

crenças, valores e atitudes, fazen-

do-as enxergar que a ciência, como 

narrativa hegemônica, não é neutra, 

pura, ingênua, mas, ao contrário, 

tem raça, cor, gênero, classe e origem 

geográfica. Mais pessoas precisarão 

entender de fato quais são os impac-

tos (benefícios e riscos) da ciência e 

da tecnologia em suas vidas quoti-

dianas e, mais do que nunca, estar 

preparadas para tomar decisões crí-

ticas. Pensar as cosmologias racializa-

das nos permite aprofundar a cria-

ção de um outro ethos (interação), 

logos (razão) e pathos (subjetividade) 

dessas novas redes de conhecimen-

tos e saberes em disputa no presente 

século, sobretudo no âmbito da rea-

lidade pós-pandemia, algo que deve 

nos exigir a construção de novos 

marcos civilizatórios.

1 

32 Para dialogarmos com as ideias inspiradoras da escritora nigeriana Chimamanda Ngozi 
Adichie. 
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turão de Orion, conjunto de estre-

las conhecidas no Brasil como as 

Três Marias, integrantes da nebu-

losa de Orion que é, na astronomia 

moderna, uma região de formação 

estelar, materializa parte de uma 

perna do Homem Velho. As Três 

Marias representam o nascer/pôr do 

Sol na Primavera e no Outono para 

certas tradições culturais. Os aglo-

merados jovens, conhecidos como 

aglomerados abertos, são traçado-

res dos braços espirais da Via Láctea 

e laboratórios astrofísicos funda-

mentais para entender o Retrato de 

Família34 das estrelas.

 As narrativas mitológicas, tra-

tadas no presente trabalho como 

potências de re-existências, dão conta 

de que a outra perna do Homem 

Velho foi cortada por sua esposa 

e, por isso, vê-se na imagem que 

a perna direita termina na estrela 

supergigante Betelgeuse, outra refe-

rência marcante no céu e na cosmo-

logia de variados povos indígenas, 

no Brasil e na África. Passo a passo, 

o céu marca um território de alteri-

dades e identidades, o que o carac-

teriza como patrimônio histórico, 

cultural e natural da humanidade. 

Entre localidades e universalida-

des, as narrativas do céu expressam 

potência e inteligência que o racismo 

epistêmico, pautado no racismo cien-

tífico, jamais poderá apagar.

 Em 1500, quando os europeus 

chegaram ao Brasil, a população 

indígena era estimada em 3 milhões 

de pessoas, divididas em cerca de mil 

povos. Atualmente, segundo dados 

do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística, existem em nosso país 

apenas 256 povos indígenas, que 

somam uma população de 817 mil 

pessoas. E esse número vem dimi-

nuindo a cada ano.

 

1 

34 Usado aqui em sentido figurado e poético para apontar que os aglomerados de estrelas 
são lugares ideais para se estudarem os vários estágios dos processos astrofísicos ligados 
ao nascimento, à vida (evolução) e à morte das estrelas. 

Desde que o mundo é mun-

do, o céu é o lugar das con-

tações de histórias. O céu 

noturno conecta todos os povos que 

passaram pela Terra e nos deixa per-

guntas ancestrais — Quem somos? 

De onde viemos? Para onde vamos? 

Por que estamos aqui? Qual o sen-

tido de tudo isso? Estamos sozinhos 

no Universo? 

 Diferentes povos em distin-

tas culturas/etnias olharam para 

as constelações, para as estrelas, 

para os planetas e para as galáxias — 

objetos estáticos à primeira vista, 

mas dinâmicos em suas pressas de 

re-existir — ouviram e registraram 

histórias. A Constelação do Homem 

Velho, histórica para os povos origi-

nários do Brasil, foi há muito reco-

nhecida pelos povos tupis, nativos 

de regiões da América do Sul. 

 Em relação direta com a astro-

nomia moderna e contemporânea, o 

Homem Velho tem, em sua cabeça, 

o aglomerado jovem de estrelas 

denominado Hyades (milhões de 

anos; associado à chegada da chuva), 

enquanto as Plêiades, que formam 

outro aglomerado jovem de estrelas 

significativo em variadas culturas 

(associado à chegada do ano tupi-

-guarani), dão sentido à pena vista 

na cabeça do homem ancião. O cin-
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[...] 
Um índio preservado em pleno corpo físico
Em todo sólido, todo gás e todo líquido
Em átomos, palavras, alma, cor
Em gesto, em cheiro, em sombra, em luz, em som magnífico
Num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico
Do objeto-sim resplandecente descerá o índio
E as coisas que eu sei que ele dirá, fará
Não sei dizer assim de um modo explícito
[...]
E aquilo que nesse momento se revelará aos povos
Surpreenderá a todos não por ser exótico
Mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto
Quando terá sido o óbvio

Para Caetano Veloso, na belíssima canção Um Índio,

O vírus não mata pássaros, ursos, nenhum outro ser, ape-
nas humanos. Quem está em pânico são os povos huma-
nos e seu mundo artificial, seu modo de funcionamento 
que entrou em crise… Esse pacote chamado de huma-
nidade vai sendo descolado de maneira absoluta desse 
organismo que é a Terra, vivendo numa abstração civi-
lizatória que suprime a diversidade, nega a pluralidade 
das formas de vida, de existência e de hábitos.35

Ailton Alves Lacerda Krenak, escritor, 
jornalista, filósofo e liderança indígena

1 

35 Ailton Krenak. O amanhã não está à venda. São Paulo: Companhia das Letras, 2020. 
Ebook.
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e o azul (do céu) são as cores ritu-

ais de Oxóssi, associado à caça e à 

vida em abundância, à inteligência 

e à coragem. Oxóssi representa (é) 

os povos das matas, os caboclos. 

 O arco e a flecha em destaque 

na pintura, conhecidos como “ofà” 

em iorubá, são suas armas sagra-

das, que controlam a seta temporal 

do Universo. Abdias cria, a partir 

da própria bandeira, o ofà, vertica-

lizando de forma emblemática a 

estrutura do símbolo nacional. Em 

uma das interpretações possíveis, o 

ofà aponta para cima, para a ances-

tralidade africana e afro-brasileira. 

Nota-se, na belíssima pintura, que 

as estrelas da bandeira são reposi-

cionadas, uma ocupando a região 

verde; duas, a região central azul; 

e uma quarta, a borda. No arco, 

lê-se quatro vezes o cumprimento 

ritualístico da divindade, do Rei 

de Ketu38: Okê, Okê, Okê, Okê39.

 As cosmologias plasmadas nessa 

pintura enigmática de Abdias dialo-

gam com tradições religiosas e cul-

turais de povos variados do mundo, 

1 

38 Uma das nações mais estudadas dentre as religiões de matriz africana no Brasil.
39 De Òke Arolé: Salve o Grande Caçador, do iorubá.

como, por exemplo, os hieróglifos 

egípcios, os vèvè do vodu haitiano e 

os adinkras dos povos akan da África 

Ocidental. O caçador de uma flecha só 

é astuto e misterioso, uma das mais 

simbólicas divindades do panteão e 

do imaginário sagrado e cosmoló-

gico afro-brasileiro. 

 Os povos de terreiro têm sido per-

seguidos no Brasil; sua religiosidade e 

expressão de espiritualidade, demoni-

zadas, satanizadas e assaltadas pelas 

antropológicas coloniais, patriar-

cais, capitalistas e biologizantes dos 

corpos e dos saberes-fazeres negros. 

 Os povos originários seguem sen-

do desrespeitados desde que as cara-

velas da colonização, guiadas pelas 

estrelas, chegaram a estas latitudes.

 A aplicação das Leis 10.639/ 2003 

e 11.645/2008 que preveem o ensino 

da história e da cultura africana, 

afro-brasileira e indígena em todos os 

níveis da educação brasileira, seguem 

oferecendo grandes desafios para a 

educação e a divulgação das ciên-

cias, das artes e das outras expressões 

narrativas (anti-)racistas no Brasil. 

Ab d i a s  d o  N a s c i m e n t o 

(1914-2011), um dos gran-

des pensadores e inte-

lectuais negros, ativista e político 

(ex-senador) brasileiro, cunhou e 

popularizou conceitos como o de 

“genocídio negro” e propôs a cria-

ção de uma Repúlica Quilombista. 

Escritor, teatrólogo e artista visual, 

ele apresenta sensibilidade artística 

e criativa que dialogam e conectam 

o continente africano aos povos 

negros em diáspora. Nessa obra 

emblemática, Abdias nos brinda 

com uma cosmopercepção afro-bra-

sileira alinhada aos elementos astro-

-antropológicos que revelam poéti-

cas sublimes de matérias (in)visíveis.

 Na obra Okê Oxóssi, historiado-

res de arte (por exemplo, Raphael 

Fonseca) ratificam que Abdias re-

cria uma associação profunda que 

há entre o Brasil e Oxóssi, o caçador 

de uma flecha só 36, a divindade afri-

cana que, na diáspora, ocupa papel 

central nos territórios negros e dos 

povos originários. Na África ioru-

bana ou na diáspora do Atlântico 

Negro37, Oxóssi é a própria Floresta. 

A cultura iorubá é uma das matri-

zes africanas mais fundamentais, 

ao lado daquela dos povos bantos e 

fon, para a formação histórica e cul-

tural do Brasil. Na obra aqui des-

tacada, Abdias conecta a bandeira 

brasileira (e o seu sentido de iden-

tidade nacional) ao próprio Oxóssi. 

As narrativas genuínas se materia-

lizam nas potências das histórias 

que são contadas por meio das geo-

metrias, das simbologias e das abs-

trações que parecem coser o tecido 

social brasileiro. Com maestria e 

olhar afrocentrado, Abdias reela-

bora a bandeira brasileira a partir 

dos traços do artista francês Jean-

Baptiste Debret (1768-1848), respon-

sável por pintar muitas das antropo-

lógicas brasileiras e fundar a pri-

meira academia de artes e ofícios do 

Brasil. O verde, o amarelo e o azul 

da bandeira são reinterpretados por 

Abdias e associados a Oxóssi, tão 

referenciado nas comunidades de 

terreiros de matriz africana e afro-

-brasileira. O verde (das florestas) 

1 

36 Designação mitológica de Oxóssi na cultura e cosmologia iorubá.
37 Alusão ao livro de Paul Gilroy. O Atlântico Negro: modernidade e dupla consciência. 
São Paulo: Editora 34, 2012.
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Ê semba ê

Samba á

Dor é o lugar mais fundo

É o umbigo do mundo

É o fundo do mar

 

Ê semba ê

Samba á

No balanço das ondas

Okê aro

Me ensinou a bater seu tambor

 

Ê semba ê

Samba á

No escuro porão eu vi o clarão

Do giro do mundo

Que noite mais funda calunga

No porão de um navio negreiro

Que viagem mais longa candonga

Ouvindo o batuque das ondas

Compasso de um coração de pássaro

No fundo do cativeiro

É o semba do mundo calunga

Batendo samba em meu peito

Kawo Kabiecile Kawo

Okê arô okê

YaYa MasseMba
 
CoMposição: CapinaM (poeta) e 
RobeRto Mendes (MúsiCo e pRofessoR). 
 
 

Que noite mais funda calunga

No porão de um navio negreiro

Que viagem mais longa candonga

Ouvindo o batuque das ondas

Compasso de um coração de pássaro

No fundo do cativeiro

É o semba do mundo calunga

Batendo samba em meu peito

Kawo Kabiecile Kawo

Okê arô okê

 

Quem me pariu foi o ventre de um navio

Quem me ouviu foi o vento no vazio

Do ventre escuro de um porão

Vou baixar no seu terreiro

Epa raio, machado, trovão

Epa justiça de guerreiro

Ê semba ê

Samba á

O Batuque das ondas

Nas noites mais longas

Me ensinou a cantar
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Vou aprender a ler

Pra ensinar meus camaradas

Vou aprender a ler

Pra ensinar meus camaradas

‘Prender a ler

Pra ensinar meus camaradas

Vou aprender a ler

Pra ensinar meus camaradas

Vou aprender a ler

Pra ensinar meus camaradas

‘Prender a ler

Pra ensinar meus camaradas

Vou aprender a ler

Quem me pariu foi o ventre de um navio

Quem me ouviu foi o vento no vazio

Do ventre escuro de um porão

Vou baixar no seu terreiro

Epa raio, machado, trovão

Epa justiça de guerreiro

 

Ê semba ê

Samba á

É o céu que cobriu nas noites de frio minha solidão

 

Ê semba ê

Samba á

É oceano sem fim, sem amor, sem irmão

É kaô quero ser seu tambor

 

Ê semba ê

Samba á

Eu faço a lua brilhar o esplendor e clarão

Luar de Luanda em meu coração

Umbigo da cor

Abrigo da dor

Primeira umbigada Massemba Yáyá

Yáyá Massemba é o samba que dá
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Nas astro-antropológicas vi-

gentes, em um mundo im-

pregnado de telas distópi-

cas, a Terra, indicada por uma seta 

na figura à esquerda e o ponto mais 

brilhante na imagem à direita, é 

fotografada ao longe, desde Saturno 

(planeta gigante gasoso e gelado, 

o senhor dos anéis; à esquerda) e 

Mercúrio (planeta mais interno da 

órbita ao Sol; à direita). A poética 

que se esconde por trás desses dois 

planetas se expressa no fato de que 

Mercúrio, muito próximo ao Sol, 

é raramente observável da Terra, e 

Saturno, bastante afastado, não é 

muito brilhante. A luz, nostál-

gica, encontra seu destino ao regis-

trar um instantâneo do pálido ponto 

azul. A Cassini e a messenger são 

brinquedos robóticos da Astrofísica 

e da Astronáutica modernas e con-

temporâneas. Cassini e messenger 
registraram essas fotos icônicas em 

19 de julho de 2013 e, após o regis-

tro, nunca mais retornarão ao pla-

neta natal.

 Essas duas imagens dão a dimen-

são da nossa pequenez nas estrutu-

ras do Universo. Ao mesmo tempo, 

traduzem a grandiosidade da beleza 

de podermos olhar para o mundo 

à nossa volta buscando as emoções 

guardadas nas gavetas, cheias de naf-

talina; de buscarmos as saídas para 

os problemas e os desafios mais cor-

riqueiros do dia-a-dia, entendendo 

que a Terra tem sido, nos últimos 

4,5 bilhões de anos, nosso lugar pre-

dileto no Sistema Solar e, até aqui, 

no Universo. A preservação da vida 

na Terra é um compromisso ético 

inadiável.

Terra e Lua

Vista de Saturno(Away)
900 milhões de milhas de distância

Vista de Mercúrio(Messenger)
61 milhões de milhas de distância
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giado ao céu do Hemisfério Sul Celeste 

e puderam (podem) olhar diretamente 

para as regiões centrais da nossa Galáxia, 

com o seu povoamento denso de estre-

las. Para alguns povos africanos, a Via 

Láctea se formou a partir da brincadeira 

de uma menina que dançava em torno 

de uma fogueira e que, de repente, jogou 

brasas brilhantes no céu noturno, que 

permaneceram assim como um cami-

nho largo e cintilante, iluminando o fir-

mamento celestial. Estava criado o cami-

nho leitoso e esbranquiçado que podemos 

ver em lugares longe da poluição lumi-

nosa. Povos originários no Brasil e na 

Austrália associam a Via Láctea a aves/

pássaros característicos de seu habitat, 

ambos conectados a fenômenos do nas-

cer/pôr dos astros. Os povos antigos 

viam a Via Láctea como um lugar privi-

legiado para a morada de seus deuses. 

Indígenas davam (dão) um valor muito 

grande para a Via Láctea, denominada 

Tapi’i Rape, onde as principais conste-

lações indígenas estão localizadas. Para 

os Tupi-Guarani, a Via Láctea repre-

senta o Caminho da Anta. 

Uma das imagens astronômi-

cas mais significativas do 

século xxi, essa imagem 

da Via Láctea foi produzida pela sonda 

espacial Gaia, operada pela Agência Es-

pacial Europeia (esa). A imagem 

foi construída a partir de um conjunto de 

dados que incluiu medições de alta pre-

cisão de posições angulares, distâncias e 

movimentos intrínsecos de mais de um 

bilhão de estrelas da nossa galáxia. Na 

bela imagem, vê-se, ao sul, as duas galá-

xias satélites à nossa: a Grande Nuvem 

de Magalhães e a Pequena Nuvem de 

Magalhães. Galáxias irregulares que 

dançam conosco na sinfonia cósmica.

 Destaca-se ainda a região central da 

Via Láctea, chamada de bojo, brilhante e 

obscurecida por nuvens de poeira. Além 

do bojo (região esferoidal mais central), 

a Via Láctea, que é uma galáxia espiral 

peculiar, é composta pelo disco (braços) 

e pelo halo (região esferoidal, do centro 

às partes mais externas).

 As narrativas sobre a Via Láctea estão 

presentes em muitas culturas, sobretudo 

aquelas que tiveram (têm) acesso privile-
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impactos visuais

céu limpo
degradado próximo ao horizonte
degradado próximo ao zênite
Perda do Céu Natural
Perda da Via Láctea
Cones Ativos

Infelizmente, como produto das 

antropológicas contempo-

râneas, mais de um terço da 

humanidade já perdeu, por conta da 

poluição luminosa, a visão histórica 

comum de nossa Galáxia à noite. 

Entre estas pessoas, estão 60% dos 

europeus e quase 80% dos norte-a-

mericanos. Como um sintoma do 

progresso da Modernidade, o céu 

está cada vez mais poluído pela luz 

artificial, que altera as rotas bio-ló-

gicas dos seres no planeta.

 Patrimônio histórico, cultural e 

natural, a referência do céu noturno 

fomenta as utopias oníricas que 

potencializam o ser humano.
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constelação de Fornax, produzida 

pelo Telescópio Espacial Hubble.  

Esse registro, chamado de Hubble 

eXtreme  Deep  Field (Campo Profun-

do e Extremo do Hubble), é uma 

das mais belas e impactantes ima-

gens astronômicas produzidas na 

contemporaneidade. Ela revela que 

o Universo é complexo, com objetos 

variados, que se destacam por suas 

características distintas (cores, tempe-

raturas, morfologias etc.). A diversi-

dade se revela como um estado intrín-

seco do Universo. Para onde quer que 

olhemos, isotropicamente, o Universo 

parece prezar pela diversidade. 

 Com um total de mais de 2 milhões 

de segundos de tempo de exposição, 

a imagem cobre uma área menor 

que um décimo da largura da Lua 

cheia, a mesma que permeia nossos 

pensamentos e corações ao longo da 

história, na música, na literatura e 

na poesia. A mesma Lua que regula 

o plantio, a colheita, as aspirações e 

inspirações terráqueas há milênios, 

de povos em diferentes culturas de 

onde nascem poéticas impossíveis 

nas narrativas quotidianas. 

 Numa contagem simples de obje-

tos, estima-se que há, nessa pequena 

imagem de campo, mas de significa-

dos profundos, cerca de 5.500 galá-

xias, algumas delas tão distantes que 

as vemos quando o Universo tinha 

menos de 5% de sua idade atual. É por 

contagem de objetos nessa pequena 

imagem, mas escalonando a conta-

gem para o tamanho físico estimado/

teórico do Universo, que sabemos, 

por exemplo, que há bilhões de galá-

xias no Cosmos. Essa imagem nos 

devolve, assim, humanidade e humil-

dade e nos lembra que tudo o que que-

remos nesta vida é buscar explicações 

lógicas sobre a origem e evolução das 

estruturas, as de longe e as de perto, 

que sejam capazes de nos oferecer, 

nos trajetos aleatórios, uma perspec-

tiva existencial libertadora.As astro-antropo-lógicas 
narram, por um lado, 

como os macromundos, 

conectados às belas imagens astro-

nômicas, nos interligam de forma 

poética aos processos físicos de nas-

cimento, vida e morteno Universo. 

Ciência. Arte. Poesia. Mas, por outro 

lado, apontam como os micromundos 

e os mundos das coisas tangíveis do 

nosso dia a dia, em suas microfísi-

cas de poder, fomentam as múltiplas 

pandemias contidas na pandemia por 

covid-19. Enquanto isso, atônitas e 

enlutadas, a seta temporal do Universo 

segue o seu curso, inexorável, e as 

profundas e complexas desigualda-

des seguem seu trabalho paulatino 

de extermínio sumário dos corpos 

subalternizados no Brasil, em uma 

lógica do biopoder40. Entre o céu e a 

terra, entre lutas e disputas, as cosmo-

logias racializadas nos propõem novas 

conexões com o sistema-mundo.

 Nessa imagem simbólica, apresen-

tamos um pequeno pedaço do céu na 

1 

40 Microfísica do poder e biopoder, aqui citados, referem-se aos conceitos chave no contex-
to das ideias do filósofo francês Michel Foucault (1926-1984), importantes para entender 
necropolítica e genocídio físico e epistêmico das populações negras e indígenas no Brasil.
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Enquanto o Universo se expan

de e se resfria no tempo e no 

espaço, a luz, as estrelas, as galá-

xias, os planetas seguem seu curso, e a 

vida floresce na Terra. Vivências e con-

-vivências. A entropia dá sentido material 

e simbólico à existência e às resistências. 

A lógica temporal da ciência é diferente 

das lógicas temporais circulares de 

comunidades indígenas e quilombolas. 

Há, em toda cosmologia, uma represen-

tação da verdade e um anseio de ordem 

simbólica que dá sentido ao que tudo 

nela existe. A lógica do Universo, tudo 

indica, é seguir o seu curso ao infinito, 

embora limitado no tempo e no espaço. 

Galáxias seguem se afastando umas das 

outras e, em algum momento, nenhuma 

luz será captada. Haverá apenas breu. No 

céu e na terra. Morte térmica em curso. 

Desde que se fez a luz, isto é, desde o Big 

Bang, passaram-se 13,8 bilhões de anos, 

muita história para ser contada e parti-

lhada. Mas quem, até aqui, tem tido o 

direito de contar? De falar sobre ciência? 

De dizer o que sente? De ver e ser visto? 

De ser sentido em suas potencialidades? 
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Quando entra na mata

Mata se agita Alakorô

Alakorô Oxotocanxoxo

Ofá é seu fuzil

Uma flecha no meio do fogo

E o fogo apagou

Ofá é seu fuzil

Uma flecha no olho do sol

E o sol sumiu

Alakorô Oxotocanxoxo

Nas noites mais longas

Me ensinou a cantar

OxOtOcanxOxO 41

(neo-oRiki de oxóssi)
 
CoMposição: 
RobeRto Mendes (MúsiCo e pRofessoR) 
antonio RiséRio (esCRitoR e pesquisadoR)
 
 

Okê Okê Okê Arô Alakorô

Alakorô Oxotocanxoxo

Quando ele fecha não abre caminho

Orixá da pele fresca

Alakorô Oxotocanxoxo

Na casa de barro

Na casa de telha Alakorô

Alakorô Oxotocanxoxo

1 

41 Em iorubá, oxotocanxoxo quer dizer o caçador de uma flecha só.
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Marcado pela universa-

lidade (?) e atemporali-

dade (?), o céu constitui 

um elemento fundante dos mitos, da 

filosofia, da ciência, da religião e da 

poesia. É ele que demarca as variadas 

cosmologias. Desconhecemos, na 

cosmologia científica moderna e con-

temporânea, 95% do Universo, cons-

tituídos por matéria/energia escu-

ras. Do inglês, Dark Matter (matéria 

negra, escura). Em um jogo semân-

tico, com seus signos, sentidos e 

léxicos — que são como estrelas 

no céu na constelação de palavras 

possíveis — podemos pensar e dizer, 

poética e politicamente, que Dark 

Matters, ou seja, matéria (vida) negra 

importa. Sem entendermos a Matéria 

Negra/Escura não conseguiremos 

descrever como o Universo se formou 

e evolui. Sem nos depararmos com 

as antropo-lógicas que insistem em 

exterminar os corpos e as epistemes 

negras e indígenas, não teremos como 

promover justiça social e fortalecer a 

democracia no Brasil. 

 A luz e as sombras, tão importan-

tes para as artes, parecem nos con-

tar uma história que começou 13,8 

bilhões de anos atrás. A luz, composta 

por todas as cores do espectro eletro-

magnético, interage com os átomos e 

nos revela ideias e realidades nunca 

antes pensadas. É a mesma que bem 

nos primeiros instantes do Big Bang 

dá origem às partículas fundamen-

tais que irão formar os átomos e que, 

por sua vez, fundem-se em molécu-

las como a água (h
2
o), combustível 

imprescindível para a vida como a 

conhecemos. Biopoder, biopolítica e 

necropolítica: Dark Matters!

astro-antropo-lógicas ii:
aquilombamento intergaláctico

 A cabaça da existência
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No contato de corpos, o que pode haver de bom? 

Deixe estar onde ficou. 

De minha parte, foi um ato mágico 

Que não mudou a essência de nada 

Que não tirou Vênus de sua órbita

Que não modificou sua trajetória 

Desta dor íntima que não extraio

Sim, sinto culpa

Num território pântano do consciente 

Porque um beijo poderia modificar o 

Universo

E fazer Vênus mais amiga da Terra

Fazer a Via Láctea mais visível

E me transportar àquela original

Sonho irrealizável, orgasmo intransponível

Ah, quem me fará Beatriz

Feliz por ser Beatriz

Sem arestas, sem marcas pantanosas

Somente um som com a musicalidade substantiva 

Ritmo de vias galácticas

teM uMa históRia42

 
CoMposição: beatRiz nasCiMento 
 

Hoje eu estou livre como se tivesse ar nas veias

Hoje eu estou em prontidão como se tivesse exorcizado 

todos os meus fantasmas e à espera de outros muito maiores 

Hoje eu não amo a ninguém na espera de que aconteça o amor 

Hoje viro-me para todos os lados e a paisagem é a mesma 

Sem paixão 

Hoje eu não estou triste porque já chorei todas as minhas 

vísceras e elas estão recompostas 

Hoje eu espero a seta que primeiro me atingirá: amor ou ódio 

Hoje eu não estou alegre porque nada foi anunciado 

Hoje eu estou atenta enquanto me restar um sonho 

Hoje eu estou breve como um terrível pesadelo

Sim, sinto culpa 

Em forma de ressentimento 

O que pode ter de mal num beijo? 

1 

42 Poema escrito por Beatriz Nascimento, uma das maiores intelectuais brasileiras. Mu-
lher, negra, historiadora, pensadora singular, que teve a vida abreviada devido ao feminicí-
dio estrutural no país. Foi responsável pela ressemantização dos quilombos no século XX, 
entendidos como favelas e outros territórios negros colocados à margem da cidadania. 
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Só eu estava plena de luz 

Mirando em sua intensidade abstrata do mundo.

Como se pudesse ser Beatriz... 

Pura substância em chama!

Não, não sinto mais culpa

Já não guardo mais lembranças

Só a absorção do acontecido 

Amalgamado no corpo e na mente. 

Sensação inconsciente de ter passado e 

Deixado uma réstia cadente,

Como estrela despencada,

Como balão de gás...

Invisível frente à total visibilidade 

Negror pontilhado e imóvel

Grito sem modulação.

Olhar assustado de Vênus

Diante da Terra em movimento

No azul primordial

De onde fecunda o Amor 

Com tempestades tormentosas

Alfa e Ômega e eu Betha          

Nem princípio nem fim

Na fímbria do acontecer 

Oculta entre tudo

Onde nada está escondido. 

Surgindo como um instantâneo 

Que pode virar negativo    

Pois foi positivo no estar.

Instante do ato sempre belo

Pois feito em reação ao ato próximo 

Intercurso sem êxtase

Estático no próprio existir 

Impróprio em meio ao Universo

     

Instante de morte...

Porque Vênus não modificou sua órbita

Ninguém deu atenção se ela deu amor à Terra

E ela não fez nenhum movimento convulso
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estelar de nossa vizinhança galác-

tica. Um ano-luz é uma medida de 

distância, cerca de 9,5 trilhões de 

km. As cores, em astronomia, são 

indicadoras de temperatura. O Sol, 

amarelado, tem temperatura em sua 

superfície da ordem de 5770 Kelvin 

(1 grau Celsius = 273 Kelvin). Cores 

mais avermelhadas e mais azula-

das indicam, respectivamente, regi-

ões mais frias e mais quentes que a 

superfície solar. Para os indígenas 

bororo43, que habitam o estado de 

Mato Grosso, a origem das estre-

las estaria associada à punição de 

mulheres maldosas da aldeia. Os 

Mundos invisíveis (à es-

querda): o vírus (em laran-

ja) causador da pandemia 

que circula no país desde fevereiro de 

2020, pertence à família dos corona-

vírus. Na representação artística, ele 

destrói uma célula. Ele deixou, em 

poucos meses, centenas de milhares 

de pessoas mortas e outros milhões 

de pessoas infectadas. Dados recen-

tes revelam que mais de 530 mil pes-

soas morreram no Brasil, a maioria 

pertencente à população negra. 

 A Nebulosa da Tarântula (à 

direita): uma das maiores regiões 

(raio de ~930 anos-luz) de formação 
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astro-antropo-lógicas iii:
nascimento, vida e morte

Em muitas culturas indíge-

nas, africanas e diaspóri-

cas, a morte requer intenso 

período de luto, perpassando variado 

conjunto de fundamentos cosmoló-

gicos e de organização sociopolítica. 

Os ritos funerários reahu47 dos iano-

mâmi e o axexé dos iorubás estabele-

cem relações políticas e etiológicas48 

profundas entre os mundos visíveis 

(vivos) e invisíveis (mortos), em pro-

cessos de mortandade49. Essas são 

questões difíceis de gestar meio a 

uma pandemia que sufoca e que se 

baseia em uma politica programada 

para matar [os corposterritórios].

1 

47  Marcelo Moura Silva; Carlos Estelita-Lins. A xawara e os mortos: os Yanomami, luto e 
luta na pandemia da Covid-19. Horiz. antropol., Porto Alegre, ano 27, n. 59, p. 267-285, 
jan./abr. 2021.
48 Termo relacionado às descobertas dos agentes causadores de uma certa enfermidade.
49 Joanice Conceição. Irmandade da Boa Morte e Culto de Babá Egum: Masculinida-
des, Feminilidades e Performances Negras. Jundiaí: Paco Editorial, 2017.

olhos dos filhos dessas mulheres, 

transformados em estrelas, brilha-

riam no céu noturno. 

 Diferentemente de bactérias, que 

são organismos vivos, os vírus são 

partículas infecciosas. Já as nebu-

losas moleculares são berçários de 

estrelas. As imagens, belas em suas 

cores, unidas em suas poéticas mate-

riais (in)visíveis, revelam o micro- e 

o macromundos ligados por proces-

sos de nascimento, vida e mortan-

dade, na Terra e no Universo. 

 São escalas diferentes que se mis-

turam na essência do que definimos 

como Universo. A célula, atacada 

na imagem à esquerda, é bem maior 

que o vírus. Enquanto bactérias 

possuem apenas uma célula (unice-

lulares), nós seres humanos possuí-

mos cerca de 10 trilhões de células, 

tão numerosas quanto as galáxias 

no Universo. Enquanto as células 

do nosso corpo apresentam tama-

nhos típicos de 10 µm a 50 µm44, 

os (super)aglomerados de galáxias, 

entre as maiores estruturas ligadas 

pela força gravitacional conhecidas 

no Universo, apresentam escalas de 

tamanho de 1 a 50 megaparsec 45. 

 Escalas antropológicas violentas 

ocorrem nos mares da Terra. O escri-

tor Laurentino Gomes fala sobre as 

travessias no período da escravidão: 

“Saíram da África 12 milhões e 

meio de seres humanos. Chegaram 

10 milhões e 700 mil. Morreram na 

travessia 1 milhão e 800 mil pessoas. 

Se dividir isso pelo número de dias, 

dá 14 cadáveres, em média, lança-

dos ao mar todos os dias ao longo de 

350 anos. Um número tão alto que, 

segundo depoimentos da época, 

isso mudou o comportamento dos 

cardumes de tubarões no Oceano 

Atlântico, que passaram a seguir os 

navios negreiros46”. A imigração for-

çada contemporânea também viti-

miza corpos negros, afogados nos 

oceanos materiais e simbólicos.   

 Que é, afinal, ciência sem ima-

ginação e arte sem fatos?

1 

43  Na língua nativa, “bororo” significa “pátio da aldeia”.
44 1 micrômetro equivale a 1 centímetro dividido em dez mil partes.
45 1 milhão de parsec, sendo que 1 parsec equivale a 3,085678 x 1013 km.
46  Em entrevista concedida ao programa Conversa com Bial, em 18/11/2020.
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Concepção artística de Betel-

geuse, uma estrela supergi-

gante alaranjada na cons-

telação de Orion. Uma das estrelas 

mais brilhantes no céu, está pre-

sente em variadas narrativas cosmo-

lógicas afro-indígenas em diferentes 

lugares do globo. As estrelas super-

gigantes morrem de forma dramá-

tica, em eventos explosivos conhe-

cidos como Supernovas do tipo II. 

Elementos importantes presentes 

na tabela periódica como oxigênio, 

magnésio, silício, cálcio e titânio 

são produzidos no Universo a par-

tir desses eventos explosivos que 

têm como progenitoras as estrelas 

de alta massa, isto é, acima de 10 

vezes a massa do Sol (M
sol 

= 1,989 

× 1030 kg). A Betelgeuse está a cerca 

de 44.000.000 de unidades astronô-

micas (ua) da Terra (1 ua equivale 

a 150 milhões de km aproximada-

mente). Na ilustração, nota-se, para 

referência, o raio da estrela e alguns 

objetos do Sistema Solar, em uni-

dades astronômicas. A explosão 

de Betelgeuse deverá acontecer em 

qualquer momento dos próximos 

100 mil anos.

 Em 1.º de janeiro de 2020, o Hua-

nan Seafood Market, possível ponto de 

origem da pandemia de covid-19, 

foi fechado. Centenas de pessoas já 

estavam infectadas na China. Em 7 

meses na Terra, a covid-19 já tinha 

deixado mais de 800.000 mortos.

Raios de 
Betelgeuse

sol

mercúrio

vênus

terra

marte

júpiter

saturno

urano

netuno

ua
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culturas, nomes próprios e comuns 

podem estar atravessados de senti-

dos que fogem às lógicas homoge-

neizadoras do pensamento. O nome 

tem extrema relevância. Nomear as 

coisas intangíveis tem os seus dissa-

bores. Nas antropológicas, os nomes 

sociais estão em disputa. Tão fácil 

chamar as pessoas por seus apeli-

dos, mas tão difícil aceitar os nomes 

sociais dos corpos-territórios que vivem 

em permanente distanciamento social 

no Brasil.

Em 3 de janeiro de 2020, nos 

primeiros dias de um ano 

marcante para a humanidade, 

a chuva anual de meteoros, Quadrân-

tidas (Constelação do Boieiro), ficou vi-

sível no céu acima da muralha da China. 

 Meteoroide. Meteoro. Meteorito.

Asteroide. Cometa. A linguagem e 

os sentidos em ciência são, por vezes, 

complexos. A estrela cadente (mete-

oro) que não é estrela. A estrela da 

manhã que é um planeta (Vênus). A 

nebulosa planetária que não tem nada 

a ver com planeta. Nas diferentes 
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A Nebulosa Estrela Flame-

jante, a 1.500 anos-luz de 

distância (1 ano-luz equi-

vale a ~9.5 trilhões de km), com 

uma extensão de cerca de 5 anos-luz, 

parece estar em chamas. As cores dão 

conta do gás interestelar e dos grãos 

de poeira ricos em carbono presentes 

na nebulosa e que podem se agrupar 

gravitacionalmente, gerando novas 

estrelas. 

 Foi em 7 de janeiro de 2020 que 

cientistas na China anunciaram a des-

coberta de um novo coronavírus. Na 

mesma data, autoridades chinesas 

censuraram a hashtag #Wuhansars. 

Wuhan é a capital e maior cidade da 

província de Hubei, na China. A eclo-

são do vírus trouxe à cena a xenofobia 

e o racismo, este último pulsante de 

forma subjetiva, institucional e estru-

tural nas entranhas da sociedade brasi-

leira há séculos. Pode, afinal, um vírus 

ter nacionalidade?
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Pequenas galáxias são absor-

vidas por galáxias maiores 

em uma espécie de cani-

balismo galáctico. Os processos físi-

cos de fusão galáctica são comuns em 

nosso Universo. A Via Láctea captura 

gravitacionalmente galáxias menores. 

Na imagem, vemos um par de galá-

xias localizado a 50 milhões de 

anos-luz: ngc 1532, uma galáxia 

espiral de 100.000 anos-luz de com-

primento, e ngc 1531, uma galáxia 

anã que será absorvida pela galá-

xia maior. Pensa-se, na cosmologia 

científica moderna, que as galáxias 

se formam no Universo a partir de 

fenômenos de fusão, em um pro-

cesso de formação hierárquica de 

estruturas, isto é, das menores para 

as maiores. 

 Nosso planeta, no dia 9 de janeiro 

de 2020, registrou a primeira morte 

por coronavírus. A pandemia de 

covid-19 se revela complexa, base-

ada em lógicas hierárquicas de racia-

lização. Em 11 de janeiro de 2020, o 

governo chinês divulgou o genoma 

da covid-19. No Brasil, a primeira 

morte, de uma empregada doméstica 

negra, contaminada por seus patrões 

ao chegarem de viagem do exterior, 

revela as intersecções inegáveis entre 

os marcadores sociais de raça, classe 

e gênero.
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A 500 anos-luz de distân-

cia em direção ao limite 

norte da Corona Australis, 

nuvens de poeira bloqueiam a luz das 

estrelas de fundo mais distantes da 

Via Láctea e um complexo de nebu-

losas de ref lexão é fotografado. No 

céu, esse campo de visão se estende por 

cerca de 1°. Isso corresponde a quase 

9 anos-luz na distância estimada da 

região de formação estelar próxima.

 Em 12 de janeiro de 2020, a Orga-

nização Mundial de Saúde (oms) 

publicou um conjunto de documen-

tos com orientações para os diversos 

países sobre como gerenciar um surto 

de covid-19. Enquanto isso, havia 41 

casos de pacientes confirmados com a 

doença na China e mais de 700 pes-

soas eram monitoradas, incluindo 

mais de 400 trabalhadores da área 

da saúde. O conhecimento sobre o 

vírus era escasso. Entre os primei-

ros casos confirmados na China, 

em dezembro de 2019, até a decla-

ração de pandemia, feita pela oms 
em 11 de março de 2020, havia uma 

esfera de informações desencon-

tradas e um sentimento de pânico, 

angústia e incerteza no Brasil.
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Há bilhões de galáxias no 

Universo, de morfologias 

variadas. Tal como a Via 

Láctea, ngc 247 é uma galáxia espi-

ral, com cerca de 70.000 anos-luz de 

diâmetro e relativamente próxima a 

nós, a apenas 11 milhões de anos-luz. 

Nesse retrato, além da linda ngc 247, 

nota-se muitas galáxias de fundo, des-

tacando-se a sequência de quatro galá-

xias logo abaixo e à esquerda, conhe-

cida como a Cadeia de Burbidge50. 

 Entre os bilhões de galáxias, a nos-

sa Via Láctea é especial, pois ela nos 

abriga. Podem alguns humanos serem 

mais humanos que outros? As antropo-

lógicas têm, há séculos, definido que 

algumas pessoas (brancas) são mais 

humanas que outras (negras, indíge-

nas, lgbt+), em um cis-tema mascu-

lino do mundo (ocidental).

1 

50  Para prestigiar a astrofísica inglesa-americana Eleanor Margaret Burbidge (1919-2020) 
pela descoberta da cadeia. E.M. Burbidge é uma das autoras de um dos artigos (B2FH: 
Margaret Burbidge, Geoffrey Burbidge, William A. Fowler, and Fred Hoyle) mais impor-
tantes do século XX (1957) em que ela e os colaboradores descrevem a origem dos ele-
mentos químicos.
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MitológiCas (M131a)51

MataCo: oRigeM das plêiades

Antigamente, os indígenas costumavam subir para o céu por 

uma grande árvore. Lá, encontravam mel e peixe em abundân-

cia. Um dia, descendo de volta à terra, encontraram, ao pé da 

árvore, uma velha que lhes pediu um pouco de suas provisões, 

mas eles negaram. Para se vingar da avareza, a velha ateou 

fogo à árvore. Os índios que tinham ficado no céu se trans-

formaram em estrelas e formaram a constelação das Plêiades.

1 

51  Lévi-Strauss. O cru e o cozido (Mitológica I). Rio de Janeiro: Zahar, 2021.

Como nós, as estrelas são so-

ciáveis. Adoram estar jun-

tas. O aglomerado aberto 

das Hyades é o aglomerado de estre-

las mais próximo do Sol, importan-

te para o estabelecimento de uma 

régua (escala/escada) de medida de 

distâncias no Universo. 

 Nota-se, na imagem, as cores vivas 

das estrelas e as tênues nebulosas 

presentes. Aldebarã, estrela amare-

lada na constelação do Touro, é a 

mais brilhante no campo, mas não 

pertence ao aglomerado das Hyades, 

o qual foi formado há cerca de 625 

milhões de anos.

 Assim como as Plêiades e as Três 

Marias, as Hyades são asterismos 

emblemáticos, porque estão próximos 

do equador e da eclíptica, bastante 

reconhecíveis a olho nu. Aparecem 

em várias narrativas ameríndias. O 

aglomerado das Hyades forma astro-

-fisicamente um conjunto espetacular 

de estrelas, usado como régua, indi-

cador de distância, que nos ajuda a 

encurtar os distanciamentos na escala 

cósmica.

 Mas o que, afinal, significa isola-

mento ou distanciamento social? As pes-

soas trans, indígenas e quilombolas 

têm vivido, há muito, em permanente 

e contínuo cis-temas de isolamento 

e distanciamento social, apartadas de 

políticas públicas de inclusão, equi-

dade e promoção de justiça social.
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A Via Láctea possui pouco 

mais de 150 aglomerados 

globulares, relíquias do seu 

processo de formação. Em destaque, 

localizado no halo da Via Láctea, a 

cerca de 13.000 anos-luz de distância 

em direção à constelação meridio-

nal do Pavão, ngc 6752, um ancião, 

com mais de 10 bilhões de anos. 

 Depois de seus outros dois ir-

mãos, Ômega Centauri (halo) e 

47 Tucanae (bojo/halo interno), o 

ngc 6752 é o terceiro enxame de abe-

lhas mais brilhante do céu noturno 

do planeta Terra. Possui mais de 

100 mil estrelas em uma esfera de 

cerca de 100 anos-luz de diâmetro. 

Do ponto de vista de sua constitui-

ção estelar, os aglomerados globu-

lares têm se revelado cada dia mais 

complexos. Pensados desde sempre 

como o melhor exemplo de população 

estelar simples (mesma idade e conte-

údo metálico), individualmente se 

comportam, na verdade, como pro-

tótipos de múltiplos episódios de 

formação e geração de estrelas (múl-

tiplas populações estelares), podendo 

ser descritos como minigaláxias.

 As estrelas, isoladas ou em gru-

pos ou formando associações ou 

aglomerações, nos contam histó-

rias. Infelizmente, as histórias sobre 

como as civilizações africanas, afro-

-brasileiras e indígenas têm olhado 

para o céu têm sido invisibilizadas. 

É preciso de(s)colonizar os saberes 

e fazeres desses povos. Arte. Poesia. 

Ciência e movimentos. 
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Imagem surpreendente feita pelo 

Telescópio  Espacial Hubble. 

Em destaque, aparece a galáxia 

espiral gigante ugc 2885, a cerca 

de 232 milhões de anos-luz de dis-

tância de nós, com cerca de 800.000 

anos-luz de diâmetro. O diâmetro da 

Via Láctea é de 100.000 anos-luz. A 

ugc 2885 é uma fábrica de produção 

de estrelas: com cerca de 10 vezes 

mais estrelas do que a Via Láctea, 

ela conta com pelo menos 1 trilhão 

de sóis. Algumas galáxias crescem 

muito. O modo como as galáxias se 

formaram e evoluem segue sendo 

uma das questões mais intrigantes 

do presente século e, para respon-

dê-la, será necessário desvendar o 

papel da matéria escura na forma-

ção das galáxias. 

 No planeta Terra, as pessoas jovens 

negras, entre 15 e 29 anos, têm sido 

sistematicamente exterminadas no 

Brasil há muito tempo, além do femi-

nicídio dilacerador. Durante a pan-

demia de covid-19, infelizmente, a 

violência doméstica e familiar contra 

a mulher aumentou, segundo dados 

do Ministério da Mulher, da Família 

e dos Direitos Humanos. Desde o iní-

cio da pandemia do novo coronaví-

rus, algumas mulheres passaram a 

ficar 24 horas em casa, muitas vezes 

com seus agressores.
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astro-antropo-lógicas iv:
etnocentrismo perverso, cosmicídio operante

Omama tem sido, desde o primeiro tempo, o centro das palavras 
que os brancos chamam de ecologia. É verdade! Muito antes 
de essas palavras existirem entre eles e de começarem a repeti-
-las tantas vezes, já estavam em nós, embora não as chamásse-
mos do mesmo jeito. Eram, desde sempre, para os xamãs, pala-
vras vindas dos espíritos para defender a f loresta. Se tivéssemos 
livros, os brancos entenderiam o quanto são antigas entre nós! 
Na floresta, a ecologia somos nós, os humanos. Mas são tam-
bém, tanto quanto nós, os xapiri, os animais, as árvores, os 
rios, os peixes, o céu, a chuva, o vento e o sol! É tudo que veio à 
existência na f loresta, longe dos brancos; tudo o que ainda não 
tem cerca. As palavras da ecologia são nossas antigas palavras, 
as que Omama deu a nossos ancestrais. Os xapiri defendem a 
f loresta desde que ela existe. Sempre estiveram do lado de nossos 
antepassados, que por isso nunca a devastaram. Ela continua 
bem viva, não é? Os brancos, que antigamente ignoravam essas 
coisas, estão agora começando a entender. É por isso que alguns 
deles inventaram novas palavras para proteger a f loresta. Agora 
dizem que são agentes da ecologia porque estão preocupados, 
porque sua terra está ficando cada vez mais quente.52

1 

52 Davi Kopenawa e Albert Bruce. A queda do céu: palavras de um xamã yanomami. São 
Paulo: Companhia das Letras, p. 479, 2015.

Cientistas da área da astro-

nomia gostam de enxergar 

o Universo em múltiplas ja-

nelas do espectro eletromagnético. A 

luz, em sua dança e viagem cósmica, 

nos revela múltiplos aspectos de um 

mesmo objeto. A imagem apresen-

tada foi feita tratando a luz infraver-

melha captada pelo satélite Wide Field 

Infrared Survey Explorer (wise) da na-

sa. Destaca-se a emissão de poeira na 

nebulosa do girino, ic 410, que fica a 

cerca de 12.000 anos-luz de distância, 

na constelação o Cocheiro (Auriga). 

Trata-se de um berçário de estrelas. As 

formas cósmicas de girinos têm cerca 

de 10 anos-luz de comprimento. 

 Os processos de vida e morte na 

Terra são marcados por complexas re-

lações de poder. Corpo. Poder. Vida. 

Morte. Políticas dos corpos. Gestão da 

vida. O último suspiro de esperança.
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Láctea e produzem apenas quanti-

dades modestas de radiação prejudi-

cial à vida. 

 No processo de racialização em 

curso no planeta Terra, algumas zo-

nas são proibidas, outras inabitáveis 

para os corpos-territórios. Certos cor-

pos não podem circular livremen-

te em determinadas zonas. As balas 

de revólver nunca foram perdidas no 

Brasil. O corpo negro tem sido seu 

alvo preferencial. 

1 

53 100 bilhões de anos ou mais. Quanto menor a massa de uma estrela, mais tempo ela 
vive. O Sol, em sua vida média, já brilha há 4,5 bilhões de anos. 

Abundância 
Relativa

Longevidade

100 
bilhões 
de anos

40
bilhões 
de anos

10
bilhões 
de anos

Para haver vida, como conhe-

cemos, a água no estado lí-

quido é fundamental. A de-

nominada zona habitável é a região em 

torno de uma estrela onde o clima 

não é nem muito quente nem mui-

to frio a ponto de comprometer a exis-

tência de água líquida na superfície 

dos planetas em órbita. No infográfi-

co, são apresentadas as zonas habitá-

veis em torno de estrelas anãs do tipo 

espectral G (amarelas como o Sol), 

K (alaranjadas) e M (avermelhadas), 

essas duas últimas mais frias e mais 

fracas que o Sol. 

 As estrelas M, de mais baixa mas-

sa que o Sol, têm vida longa53 e são 

muito abundantes, constituindo cer-

ca de 73% das estrelas da Via Láctea. 

Têm ainda campos magnéticos mui-

to ativos, que podem produzir radia-

ção prejudicial à vida, com uma irra-

diância de raios X estimada em 400 

vezes a do Sol. 

 As estrelas G, semelhantes ao Sol, 

são relativamente calmas, com baixas 

quantidades de radiação prejudicial, 

mas representam apenas 6% das es-

trelas da Via Láctea e têm vida mui-

to mais curta. 

 Na busca por planetas habitáveis, 

as estrelas anãs K são interessantes. 

Elas têm 40 bilhões de anos de vi-

da, muito mais que o Sol, represen-

tam cerca de 13% das estrelas da Via 

Tamanho da Zona Habitável Irradiância 
de Raio-X
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formações foram coletadas por dia, 

armazenadas em discos rígidos de 

alto desempenho e processadas por 

supercomputadores altamente espe-

cializados. A sombra vista na ima-

gem corresponde aos dados trans-

formados em sinais.

 Nas cosmologias racializadas, 

os  remanescentes  quilombolas  re-

sistem e ressemantizam a palavra 

“quilombo” em nossos dias. Como 

sujeitos políticos de direitos, lutam 

pelos territórios materiais e simbó-

licos e pelo direito a uma educação 

e a identidades diferenciadas, tensio-

nadas no projeto moderno. 

 O Atlas da Violência 2020 aponta 

que a taxa de homicídios de pessoas 

negras cresceu 11,5% entre 2008 e 

2018, enquanto a de indivíduos não 

negros caiu 12%. Nesse período, os 

negros somam 75,9% dos homicí-

dios. A cada indivíduo não negro 

morto, 2,7 negros são assassinados. 

Em 2020, o assassinato de Beto, um 

homem negro, dentro do hipermer-

cado Carrefour em Porto Alegre, 

chocou o país. Milhares de pesso-

as saíram às ruas em protestos Vi-

das Negras Importam (Dark Matters). 

Quantas pessoas negras mais terão 

que morrer para que a sociedade en-

tenda o significado desta frase?

O Event Horizon Telescope 

(eht), constituído por oi-

to radiotelescópios terres-

tres como parte de um grande con-

sórcio internacional, foi projetado 

para capturar imagens de um bura-

co negro, que, do ponto de vista do 

nascimento e da evolução das estre-

las, corresponde aos restos mortais, 

o cadáver, de uma estrela que nas-

ce com massa superior a 25 vezes a 

massa do Sol. Essa imagem icônica 

revela sombra, a primeira evidência 

visual direta do buraco negro super-

massivo no centro da galáxia Mes-

sier 87, na constelação da Virgem. Os 

buracos negros, como remanescentes 

estelares, são densos; nem a luz con-

segue escapar deles. O horizonte de 

eventos, ou seja, a região limite do 

buraco negro onde tudo pode che-

gar sem ser capturado pelo intenso 

campo gravitacional, é cerca de 2,5 

vezes menor do que a sombra que 

ele projeta e mede pouco menos de 

40 bilhões de km de diâmetro. Para 

efeitos de comparação, o anel mos-

trado na foto tem apenas cerca de 40 

microssegundos de diâmetro, equi-

valente a medir o comprimento de 

um cartão de crédito na superfície 

da Lua. Para obter essa imagem his-

tórica, cerca de 350 terabytes de in-
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Imagem da Nebulosa da Hélice 

(ngc 7293), criada a partir da 

composição de registros obti-

dos com o Wide Field Imager (wfi), 

uma câmera astronômica acoplada 

ao telescópio Max-Planck Society do 

European Southern Observatory, de 2,2 

metros, no observatório La Silla, 

no Chile. O brilho azul esverdeado 

no centro da Hélice está associado 

à presença de átomos de oxigênio 

que brilham sob os efeitos da inten-

sa radiação ultravioleta da estrela 

central de 120.000 graus Celsius e 

do gás quente. Nota-se, nas regiões 

periféricas da imagem, a cor ver-

melha referente ao hidrogênio e ao 

nitrogênio lá presentes. Na região 

central, destacam-se os nós e as ga-

láxias dispersas no gás. 

 A poesia por trás dessa imagem 

me traz à lembrança o livro clássi-

co de Toni Morrison (1931-2019), O 

Olho mais Azul. Toni Morrison é acla-

mada internacionalmente; primeira 

escritora negra a ganhar o Prêmio 

Nobel de Literatura em 1993. Essa 

imagem me recorda que o racismo 

no Brasil é de marca e que, portan-

to, os traços fenotípicos são parte 

importante da construção étnico-

-racial no país. O racismo científi-

co, como pseudociência, opera nas 

nossas antropológicas.
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O Tempo pediu pra folha dançar

Pra folha dançar e nunca parar

E sempre curar o dia

 

O Tempo pediu pra folha dançar

Pra folha dançar e nunca parar

E sempre curar o dia

 

O Tempo é o mundo todo

E é o sangue da mulher

Lá em cima o meu povo

E acima dele o Candomblé

Vai levantar, vai levantar

Vai levantar, vai levantar

Vai levantar até

Aquele que morre logo

Por morar em sua fé

Vai derrubar, vai derrubar

Vai derrubar, vai derrubar

Vai derrubar até

A vida mais colorida

E o argumento de quem bem quiser

 

Dembwa é o cajado de Lemba

Dembwa é nkindu ia ngeemba

Dembwa é o rei aos pés do malembe

deMbwa - 10 de agosto
 
CoMposição: tiganá santana 
(pRofessoR, pesquisadoR, CantoR e CoMpositoR baiano)
Voz: tiganá santana e ViRgínia RodRigues

 

Dembwa é o cajado de Lemba

Dembwa é nkindu ia ngeemba

Dembwa é o rei aos pés do malembe

Milho branco e saia de renda

 

Menino caminha pra sonhar

Dona Terezinha é o chorar

Seu Zezinho de Aninha é o chegar

10 de agosto é dia de mudar

 

Dembwa é o ofício de abrir os braços

Quando não há quem se abraçar

 

Dembwa é o pescador esquecendo os laços

Nas águas que vão além do mar

 

Dembwa é muita terra pra poucos passos

E muito perdão pra levar

Dembwa é Zambi tendo que esperar
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Milho branco e saia de renda

Menino caminha pra sonhar

Dona Terezinha é o chorar

Seu Zezinho de Aninha é o chegar

10 de agosto é dia de mudar

Dembwa é o ofício de abrir os braços

Quando não há quem se abraçar

Dembwa é o pescador esquecendo os laços

Nas águas que vão além do mar

Dembwa é muita terra pra poucos passos

E muito perdão pra levar

Dembwa é Zambi tendo que esperar

 

O Tempo pediu pra folha dançar

Pra folha dançar e nunca parar

E sempre curar o dia

 

Para o ato de caçar

Dembwa precisa cantar

Vento que nos perfurar

Dembwa precisa cantar

Rio que cicatrizar

Dembwa precisa cantar

Pro Guerreiro nos guardar

Dembwa é o lugar de guardar (Iá)

Iá-iá-iá-iá
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Rosana Paulino, artista visu-

al, pesquisadora e educa-

dora negra, uma de minhas 

favoritas, une fotografia, bordado, 

gravura e instalação para explorar 

o discurso do racismo científico que 

coloca a subjetividade das pessoas 

negras em um lugar destituído de 

inteligência. A artista, em sua poé-

tica da matéria, nos ajuda a repen-

sar as raízes africanas e a violência 

do sistema escravocrata, sobretudo 

contra corpos de mulheres negras. 

Sua obra me faz pensar sobre onde, 

quando e como a astronomia desen-

volve papel fundamental no proje-

to de colonização das assim deno-

minadas Américas. Sua arte me faz 

sentir que é urgente que as ciências 

básicas, sobretudo as ciências da na-

tureza, tão apaixonantes como são, 

ajudem na compreensão do papel 

das ciências não para apenas nos 

reposicionar no mundo, mas, prin-

cipalmente, para nos ajudar a reco-

nhecer os lugares de branquitude e 

negritude. 

 Na ciência, as mulheres, sobretudo 

as mulheres  negras  e lbts, são colo-

cadas à margem, como pano de fundo, 

raramente tendo papel principal. Por 

conta disso, muitas pessoas pensam 

que mulheres não contribuem para 

a ciência. Entretanto, apesar da fal-

ta de apoio e preconceito, desco-

bertas importantes têm sido feitas 

por mulheres como, por exemplo, 

a tecnologia de base para a inven-

ção do wifi que usamos hoje; ou os 

cálculos feitos, todos a mão, para 

que pudéssemos chegar à Lua. In-

felizmente, não vivemos em uma 

sociedade igualitária e/ou equâ-

nime. Para uma mulher receber o 

mesmo reconhecimento que um ho-

mem, ela precisa trabalhar o triplo. 

Pessoas negras, indígenas e lgbt+ 

são subestimadas em suas poten-

cialidades epistêmicas e criativas. 
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Vivemos uma lógica diferen-

te à da Revolução Coper-

nicana. Temos, na imagem 

acima, o primeiro registro direto de 

um exoplaneta. O 2M1207b, repre-

sentado pela mancha vermelha no 

canto inferior esquerdo, é um entre 

os mais de 4 mil planetas catalogados 

fora do Sistema Solar até aqui. Esse 

exoplaneta gira em torno de uma es-

trela anã marrom, 2M1207, mancha 

multicolorida localizada no centro 

da imagem. Semelhante a Júpiter, 

mas 5 vezes mais massivo, orbita sua 

estrela hospedeira a uma distância 

55 vezes maior do que aquela entre a 

Terra e o Sol (1 Unidade Astronômi-

ca, distância Terra-Sol: 150 milhões 

de km), quase duas vezes mais dis-

tante do Sol que Netuno. A imagem 

é obtida a partir da composição de 

três exposições feitas no infraver-

melho próximo, uma das faixas de 

expressão da luz. 

 As descobertas de novos planetas 

e as consequências do Antropoceno55 

para o planeta Terra nos colocam no 

presente século em outra lógica à da 

Revolução Copernicana. Não basta 

descobrir novos planetas, sonhar 

com a colonização de Marte ou se 

perguntar, por curiosidade apenas, 

se estamos sozinhos no Universo. Há 

uma crescente tensão entre a agenda 

astro-antropo-lógicas v:
as águas que nutrem a vida

osun54

[oxum]
 

Obinrin gbadamu gbadamu 

Ti o see gba legbee mu 

Obinrin gbona, okunrin n sa.

[Uma mulher forte e poderosa com um coração de aço 

Aquela que é infatigável (não pode ser capturada) 

Uma mulher cuja raiva faz com que os homens fujam em pânico.]

1 

54 Oriki de Oxum, em iorubá. Na voz da cantora lírica negra Irma Ferreira.
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Conhecidos como vagabun-

dos dos espaços, os come-

tas estão no imaginário 

popular associados a variados even-

tos, uns bons e outros ruins. No 

entanto, do ponto de vista astrofí-

sico, são objetos interessantes para 

ajudar a entender como o Sistema 

Solar se formou, pois são fósseis dos 

processos primordiais que deram 

origem a ele. Estudos feitos em um 

dos maiores telescópios terrestres, o 

Very Large Telescope (vlt: 8,4 metros 

de diâmetro), do European Southern 

Observatory (eso), situado no Chile, 

revelou que há elementos pesados, 

ferro e níquel, nas atmosferas de 

cometas do Sistema Solar, mesmo 

aqueles visitantes mais distantes 

do Sol, o que não é tão comum. Na 

imagem, temos o cometa intereste-

lar gelado 2I/Borisov. A produção 

de ferro no Universo envolve, em 

uma maior proporção, processos 

de evolução estelar que duram pelo 

menos bilhões de anos desde que 

as estrelas nasceram até morrerem. 

Como cada elemento químico apre-

senta uma assinatura, uma impressão 

digital única, a dispersão da luz (por 

espectroscopia) nos permite revelar 

a composição química dos objetos 

celestes57. O espectro da luz de ob-

jetos como cometas e asteroides nos 

ajudam a entender a origem extra-

terrestre da água.
1 

57  No caso dos cometas, a cada 100 kg de água nas atmosferas existe apenas 1 g de ferro/
níquel.

da ciência e as necessidades de pes-

soas. É preciso resgatar a dimensão 

planetária do coabitar, reinventando 

a vida e criando microdispositivos 

humanitários, em que a biodiversida-

de seja protegida. A ciência precisa 

estar integrada à essência do planeta. 

Um outro pacto civilizatório pautado 

na ética afro-indígena é necessário. 

Esse é o nosso grande desafio. 

Nas palavras de Donna Haraway56, 

bióloga, filósofa, escritora e profes-

sora emérita da Universidade da 

Califórnia em Santa Cruz, uma das 

mais notáveis teóricas feministas: 

“O Antropoceno marca descontinuidades 

graves; o que vem depois não será como o 

que veio antes. Penso que o nosso trabalho 

é fazer com que o Antropoceno seja tão 

curto e tênue quanto possível, e cultivar, 

uns com os outros, em todos os sentidos 

imagináveis, épocas por vir que possam 

reconstituir os refúgios. Neste momento, 

a terra está cheia de refugiados, huma-

nos e não humanos, e sem refúgios.”

1 

55  Conceito formulado por Paul Crutzen, Prêmio Nobel de Química de 1995, traduz a 
ideia de que vivemos uma era geológica em que a biodiversidade tem sido reduzida sis-
tematicamente pela ação humana. Novamente, é importante destacar que a palavra “hu-
mana”, aqui, empregada precisa ser contextualizada. Quem são, de fato, os humanos que 
protagonizam o Antropoceno?
56  Donna Haraway. Antropoceno, Capitaloceno, Plantationoceno, Chthuluceno: fazen-
do parentes. Clima Com Cultura Científica - pesquisa, jornalismo e arte I Ano 3 - N. 5 / 
Abril de 2016 / I.
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novos cálculos/medidas têm coloca-

do ambas possibilidades em cheque. 

De todo jeito, esse evento demonstra 

que a detecção/confirmação de vida 

fora da Terra segue sendo uma das 

grandes questões da humanidade. 

Ao mesmo tempo em que nossa 

curiosidade nos faz olhar para o céu, 

como cientistas e poetas, (in)cré-

dulos muitas vezes, precisamos, no 

exercício humano de perceber o ou-

tro, praticar a escuta atenta, recontar 

histórias e preservar a vida na Terra. 

A covid-19 nos exige outras lógicas 

de diálogos com os princípios éticos 

de valorização da vida e de huma-

nização dos corpos excluídos de to-

dos os ecossistemas cosmopolíticos. 

1 

58  Hidreto de Fósforo (ph
3
): um átomo de fósforo e três de hidrogênio. Na Terra, a fosfina 

está associada a micróbios que vivem nas entranhas de outros animais, em pântanos (po-
bres em oxigênio) etc. Por isso, pode configurar, entre outras possibilidades, assinatura de 
vida.

Créditos: ESO/M. Kornmesser/L. Calçada & NASA/JPL/Caltech. 
Fonte: https://www.eso.org/public/brazil/news/eso2015/

Apesar das semelhanças do 

planeta Vênus com a Ter-

ra, a atmosfera de Vênus é 

complexa, com uma grande quanti-

dade de ácido sulfúrico. Nesse senti-

do, um dos planetas mais provavel-

mente inóspitos para a vida como a 

conhecemos, embora houvesse por 

muito tempo suspeitas de que pode-

ria existir vida nas nuvens mais altas 

de sua atmosfera. A linda imagem é 

uma concepção artística de Vênus e, 

no detalhe, moléculas de fosfina58. 

As observações foram possíveis por 

meio do Telescópio James Clerk Ma-

xwell e do Atacama Large Millimeter/

submillimeter Array, equipamentos 

sofisticados. Foi um grande alvoro-

ço quando se noticiou a provável de-

tecção de fosfina em Vênus e, mais 

importante, de que a quantidade en-

contrada não descartava que a ori-

gem da fosfina fosse biológica, im-

plicando vida aérea extraterrestre. Mas 

96 97



98 99

Que chama verde do

Canavial

Canavial

E nós, mãe

Candeias, motriz

Aquilo que eu não fiz

E tanto quis

É tudo o que eu não sei

Mas a voz diz

E que me faz

Me traz, capaz

De ser feliz

Pelo céu, pela terra

E a tarde igual

Pelo sinal

Pelo sinal

E nós, mãe

E a Penha, Matriz

Motriz

Motriz

Motriz

astro-antropo-lógicas vi:
(des)-envolvimento

MotRiz

CoMposição: Caetano Veloso 
Voz: MaRia bethânia

 

Embaixo, a Terra, em cima

O macho céu

E entre os dois a ideia de um sinal

Traçado em luz

E em tudo a voz de minha mãe

E a minha voz na dela

E a tarde dói

De tão igual

Que tarde que atravessa o corredor

Que paz

Que luz que faz

Que voz, que dor

Que doce amargo

Cada vez

Que o vento traz

A nossa voz
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Alguns países que integram o Portuguese Language office of astronomy for DeveLoPment ou Grupo 
Lusófono de Astronomia para o Desenvolvimento59 da União Astronômica Internacional

No contexto do que se de-

nomina lusofonia, não são 

apenas a beleza e a poesia 

da língua portuguesa que conectam a 

astronomia do Brasil àquela realiza-

da em países de África, Ásia e Euro-

pa, mas são, sobretudo, as astro-an-

tropológicas gestadas no âmbito 

do colonialismo e da colonialidade 

que precisam ser aprofundadas e re-

fletidas. As relações em ciências não 

são puras, ingênuas, neutras. Há con-

textos históricos e culturais, em um 

emaranhado de relações complexas 

de poder, que precisam ser pautados. 

A lente da decolonialidade é um ca-

minho possível. As pretagogias e as 

formas outras de pensar o mundo 

também o são. São a língua e as lin-

guagens que precisam fomentar as 

liberdades.

1 

59  Alan Alves-Brito; Patricia Spinelli; Valente Cuambe; Ivanilda Cabral; Joana Latas; Rosa 
Doran. Astronomy for Development in Portuguese-speaking Countries. Nature Astro-
nomy, 3, 366, 2019. 

A stronomia e astrologia fo-

ram, por séculos, a mesma 

coisa. No século xvii, elas 

se separaram. A primeira passou a 

ser ciência, e a segunda, pseudoci-

ência. A relação da primeira com o 

Estado e com a tecnologia é fomen-

tada desde então. O projeto de ciên-

cia moderna e contemporânea prevê 

investimentos altíssimos, como o 

mostrado nessa concepção artística, 

em que, no Cerro Armazones, em 

pleno deserto chileno do Atacama, 

perto do Observatório do Paranal do 

eso, ficará localizado o maior teles-

cópio em solo terrestre (com o seu 

espelho de 42 metros de diâmetro), 

denominado de Extremely Large Teles-

cope (elt). Esses são olhos de gigan-

tes apontados para o céu. Seu primo, 

de 30 metros, que seria colocado nas 

montanhas do Havaí, lugar sagrado 

para os povos originários desse esta-

do americano, enfrenta longo proces-

so de discussão, no qual se vê como 

o aprofundamento nas relações as-

tro-antropológicas se faz necessário. 

 O que é, afinal, desenvolvimen-

to? Progresso? Inovação? Como esta-

belecer diálogos entre as tecnologias 

e os conhecimentos científicos mo-

dernos e contemporâneos, por um 

lado, e, por outro, os saberes-fazeres 

ancestrais de povos colocados à mar-

gem da história moderna e contem-

porânea da ciência?
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bate na comunidade científica in-

ternacional sobre como esses satéli-

tes poderão, no futuro, afetar cada 

vez mais as observações do espaço. 

 Como poderemos, na modernida-

de acelerada do contexto urbano, nos 

reconectarmos às histórias do céu? 

Quais são os limites e as fronteiras da 

exploração espacial? Como podere-

mos coletivamente criar normas para 

exploração do espaço? Quem deve e 

pode falar sobre esses programas? O 

que faremos com a enorme quanti-

dade de lixo espacial que já produzi-

mos desde a metade do século xx? 

Nessa bela imagem do céu 

noturno do sul do Brasil, 

que causou muito fur-

dunço porque muita gente assusta-

da não sabia do que se tratava as 

faixas paralelas no horizonte, vê-se 

os satélites de comunicação Star-

link lançados pela Spacex, uma 

empresa privada. Os satélites bri-

lham por ref letirem a luz solar. Se 

essa prática se popularizar, mais e 

mais satélites artificiais como estes 

serão produzidos, e esses eventos 

brilhantes no céu se tornarão cada 

vez mais comuns. Há um longo de-
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N essa imagem poética, vê- 

se São Sebastião do Rio 

de Janeiro, uma das cida-

des mais fotogênicas do mundo. Ao 

fundo, conforme o Sol nascia, a be-

leza da Lua quase cheia se pondo à 

beira-mar. O tom avermelhado do 

céu no horizonte anuncia o espalha-

mento da luz, nostálgica, que ilu-

mina o início da manhã em um dos 

trechos da costa do Atlântico Negro 

Sul. A oeste, a favela do Vidigal, 

sob os olhos e a sombra dos picos gê-

meos do Morro Dois Irmãos. Para 

encantar a harmonia de bela pai-

sagem natural, os pássaros seguem 

suas rotas matutinas para nos lem-

brar que a liberdade é inegociável. 

 O Rio de Janeiro, com suas histó-

rias e geografias ligadas ao Atlântico 

Negro, é uma das cidades mais ra-

cializadas do país. As favelas são os 

quilombos contemporâneos do pen-

samento de Beatriz Nascimento. É 

no Rio de Janeiro que o samba de 

Tia Ciata se torna uma oração e um 

oriki negro. Na beleza do Rio de 

Janeiro estão os sorrisos negros, as 

lutas, as dores, os choros e a inte-

ligência insurgente de um povo me-

laninado atravessado pelo racismo 

estrutural. 

 Em 14 de março de 2018, a vere-

adora carioca Marielle Franco, uma 

mulher negra, lésbica, pesquisadora 

e ativista dos direitos humanos foi 

brutalmente assassinada na cida-

de do Rio de Janeiro. O motorista 

do carro, Anderson Gomes, foi ou-

tra vítima no homicídio. Marielle é 

uma estrela que passou a símbolo 

internacional da luta antirracista. 

 Em muitas culturas indígenas e 

africanas, a Lua está associada ao 

Sol, por vezes sua irmã, esposa e 

inimiga. Nessas culturas, a Lua po-

de traduzir a potência da feminili-

dade. Suas fases são por vezes asso-

ciadas aos ciclos da vida, à fraqueza 

e à corrupção. Ao eclipsar o Sol, a 

Lua reverbera um poder de dimen-

sões inimagináveis. São muitas as 

histórias que se contam sobre ela 

nas variadas narrativas ameríndias 

e africanas. Todas elas dão conta de 

que o céu e a terra estão conectados 

de um jeito que a visão moderna 

não consegue compreender e, mui-

to menos, sentir.
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As Cataratas do Iguaçu es-

tão entre as Sete Mara-

vilhas do Mundo. Nessa 

bela imagem, vê-se a Via Láctea. 

Para compor a fotografia, nota-se a 

esplendorosa floresta tropical, bem 

perto das Cataratas, no Parque Na-

cional, fronteira do Brasil com a Ar-

gentina. Da esquerda para a direita, 

no céu, identificam-se e se destacam 

as estrelas Alfa e Beta do Centauro; 

a nebulosa do Saco do Carvão (Co-

alsack); o Cruzeiro do Sul (Southern 

Cross) e a Nebulosa Carina. Sirius, 

a estrela mais brilhante no céu no-

turno do planeta Terra, aparece na 

extrema direita do arco Galáctico. 

Canopus, a segunda estrela mais 

brilhante da noite, aparece em des-

taque, quase ao centro da imagem. 

Notam-se, ainda, as galáxias irre-

gulares e nossas vizinhas favoritas, 

a Grande e a Pequena Nuvem de 

Magalhães. O sinal positivo (mais 

à esquerda) indica o Polo Sul Celes-

te, em torno do qual o céu se move 

em sua rota diária. 

 Essas estrelas e galáxias permeiam 

as narrativas do céu de povos indí-

genas e africanos ao longo da histó-

ria. Esses objetos celestes traduzem 

a resiliência dos corpos subalterni-

zados, como o de Caroline Hers-

chel (1750-1848), primeira mulher 

astrônoma a ganhar um salário e 

uma das primeiras a ser aceita em 

organizações científicas. 

 Atualmente, as mulheres são 

ainda minoria em muitas organiza-

ções científicas, o que reflete desi-

gualdades latentes nas sociedades. 

Na Sociedade Brasileira de Física, 

por exemplo, 68% dos membros 

são homens, 61% são brancos, 88% 

são heterossexuais e 59% vivem 

na região sudeste, conforme dados 

publicados em 202060. Homens e mu-

lheres negras estão sub-representados/

as nas ciências (exatas).

1 

60  Célia Anteneodo; Carolina Brito; Alan Alves-Brito; Simone Alexandre; Beatriz D’avi-
la; Débora Menezes. Brazilian Physicists Community Diversity, Equity, And Inclusion: A 
First Diagnostic, Phys. Rev. Phys. Educ. Res. 16, 010136, 2020.
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-açúcar, vemos a Nebulosa do Saco do 

Carvão (Coalsack), região escura, trata-

da como constelação por povos indígenas 

das Américas, e vemos também o Cru-

zeiro do Sul, emblemático para os po-

vos que vivem sob o céu do Hemisfério 

Sul. O sistema estelar mais próximo de 

nós, Alfa Centauri, e o mais complexo 

aglomerado globular de estrelas, Ôme-

ga Centauri, brilham na noite estrelada. 

 Assim como as estrelas, os seres hu-

manos nascem, crescem e morrem (in-

fância, adolescência, fase adulta e ve-

lhice). Contudo, uma pessoa negra 

nascida no Brasil tem chances maiores 

de que sua vida seja interrompida até 

a adolescência. Em 2019, 4.971 crian-

ças morreram de forma violenta em 

nosso País, das quais 75% eram negras.

Créditos: Babak Tafreshi (TWAN). 
Fonte: https://apod.nasa.gov/apod/ap090509.html

Essa imagem do céu noturno, 

como muitos dos seus elemen-

tos identificados, foi feita na 

cidade de Campos, no nordeste do es-

tado do Rio de Janeiro. Em contraste, 

vê-se um canavial de uma das fazendas 

locais na região histórica do estado. As 

histórias das estrelas dos povos africa-

nos em diáspora estão conectadas às 

memórias do plantation61, um dos mo-

delos econômicos mais atrozes de nos-

sas histórias, que teve a mão de obra es-

cravizada como moeda mais valiosa. 

 Em direção ao centro de nossa Ga-

láxia, vemos um céu esplendoroso. Da 

esquerda para a direita, o Centro Ga-

láctico na Constelação do Sagitário. 

Ressaltam-se estrelas brilhantes na cau-

da do Escorpião; o Polo Sul Celeste aci-

ma; à direita da lacuna, nas canas-de-
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O Centro de Lançamento de 

Alcântara, no Norte do 

Maranhão, foi construído 

em 1983. Essa região, por estar perto 

do equador da Terra, é conhecida 

como um lugar estratégico de lança-

mento de foguetes ao redor do mundo, 

pois reduz em até 30% o combustível 

necessário para a realização de um 

voo espacial. Há, desde então, tensão 

socioantropológica e cosmopolítica na 

região, que é território de quilombolas62 

(remanescentes estelares, na poética da 

matéria). Se, no passado, o céu ajudou 

negras e negros a traçar suas rotas de 

fugas rumo ao aquilombamento63, hoje 

a política por trás da conquista espacial 

segue oprimindo as vivências e as 

experiências negras. Temos, nesse 

caso, mais um exemplo doloroso de 

como os astros se cruzam com as antro-

pológicas em suas poéticas visíveis e 

sensíveis na invisibilização de certos 

corpos-territórios. 

 Onde estão os resultados científicos 

e tecnológicos produzidos no continen-

te africano no âmbito do Projeto de 

Modernidade? Quais são os projetos 

robustos de astrofísica e astronáutica 

desenvolvidos nos países africanos? 

Quem são os/as cientistas do continen-

te africano trabalhando nas ciências 

físicas? Onde estão os/as indígenas que 

contribuem para a área? Como eles e 

elas têm se movido e se organizado? 

Quem são? Onde vivem?

1 

61  Alusão ao livro de Grada Kilomba. Memória da plantação: episódios de racismo no co-
tidiano. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019.
62  Danilo da Conceição Serejo Lopes. A atemporalidade do colonialismo: contribuições 
para entender a luta das comunidades quilombolas de Alcântara e a base espacial. Editora 
UEMA/PPGCSPA/ PNCSA: São Luís, 2020.
63  Ver   https://www.youtube.com/watch?v=7n6slSF_iYI
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de pesquisa espalhados pelo mundo. 

 Ao mesmo tempo, os algoritmos 

de inteligência artificial são sexistas e 

racistas, representando e associando 

mulheres, lgbt+, pessoas negras e in-

dígenas a padrões de pouca inteligên-

cia, violência e incapacidade genera-

lizada. As máquinas têm reproduzido 

as antropológicas segregacionistas 

e racistas que têm colocado corpos 

(pensamentos) negros e indígenas 

como pseudoverdades65 na história da 

ciência moderna e contemporânea. 

 Além disso, os territórios negros e 

indígenas no Brasil (aldeias, bairros, 

favelas, escolas, etc.) não têm aces-

so às tecnologias e, muito menos, 

à cultura digital. Há, por exemplo, 

um forte resíduo de analfabetismo 

entre as populações quilombolas. De 

acordo com dados da Pesquisa Na-

cional por Amostra de Domicílios 

em 2019, a taxa de analfabetismo 

global no Brasil era de 6,6%. Isso 

significa que em torno de 11 milhões 

de pessoas não sabem escrever nem 

ler um bilhete simples. O analfabe-

tismo é, nas antropológicas mo-

dernas e contemporâneas, uma tec-

nologia de morte física e epistêmica 

dos corpos negros. A construção do 

ethos do sujeito moderno e contempo-

râneo segue em permanente tensão 

com a r[existência] do ethos do sujeito 

quilombola-indígena-negro.

1 

64  Contexto histórico retratado poética, astrofísica e politicamente no filme-documentário 
Nostalgia de la Luz, de 2010, dirigido e roteirizado pelo cineasta Patricio Guzmán. 
65  Katemari Rosa; Alan Alves-Brito; Bárbara Carine Soares Pinheiro. Pós-verdade para 
quem? Fatos produzidos por uma ciência racista. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v. 
37, n. 3, 1440-1468, 2020.

A imagem nos lembra o deser-

to do Atacama, no Chile, 

onde foram enterrados64, 

durante a ditadura Pinochet (1915-

2006), uma das mais sangrentas da 

história, corpos de homens e mulhe-

res que lutaram por justiça social e 

liberdade de pensamento e expressão 

no pequeno país localizado entre o 

Oceano Pacífico e a Cordilheira dos 

Andes. No Chile, as cosmologias 

dos Mapuche, povos originários, são 

estereotipadas e silenciadas. 

 No entanto, a imagem não foi fei-

ta no Chile. Em 6 de abril de 2021, 

o jipe robótico Perseverance estendeu 

um braço para tirar sua primeira 

selfie no planeta Marte. Nesse gesto 

histórico, ele registrou bem de perto 

rochas marcianas e detalhes da su-

perfície do planeta vermelho. Essas 

missões só são possíveis graças aos 

robustos programas de pensamento 

computacional e inteligência arti-

ficial que existem por trás delas. 

A inteligência artificial, bem como a 

internet das coisas, são algumas das 

estratégias mais revolucionárias de 

nossos tempos. Elas têm sido desen-

volvidas e usadas cada vez mais no 

contexto da exploração espacial e 

dos estudos astronômicos, em todas 

as fases dos processos de aqui-sição 

e tratamento da extrema quantidade 

de informações obtidas dia após dia 

nos variados centros e observatórios 
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Rainha dos raios

Tempo bom-tempo ruim

Eu sou o céu 

Para as tuas tempestades

Um céu partido ao meio 

No meio da tarde

Eu sou um céu 

Para as tuas tempestades

Deusa pagã dos relâmpagos

Das chuvas de todo ano

Dentro de mim

Rainha dos raios

Rainha dos raios

Rainha dos raios

Tempo bom-tempo ruim

astro-antropo-lógicas vii:
 fogo, justiça, vento e tempestade

neo-oRiki de iansã 

CoMposição: Caetano Veloso / gilbeRto gil 
(CantoRes e CoMpositoRes baianos)
 

Senhora das nuvens de chumbo

Senhora do mundo 

Dentro de mim

Rainha dos raios

Rainha dos raios

Rainha dos raios

tempo bom - tempo ruim

Senhora das chuvas de junho

Senhora de tudo 

Dentro de mim

Rainha dos raios

Rainha dos raios
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MitológiCas (M93)66

xeRente: o planeta JúpiteR

Um dia, Estrela (Júpiter) desceu do céu para se casar com um 

jovem solteiro que tinha se apaixonado por ela. Ele esconde 

a mulher em miniatura em uma cabaça, onde seus irmãos a 

descobrem. Irritada, Estrela carrega o marido para o céu; 

tudo lá é diferente. Para onde quer que olhe, o rapaz só vê 

carne humana defumada ou assada; a água em que se banha 

está cheia de cadáveres mutilados e carcaças estripadas. Ele 

foge escorregando pelo tronco da bacaba que permitira sua 

ascensão e, voltando para junto dos seus, conta sua aven-

tura. Mas ele não sobreviveria por muito tempo. Quando 

morreu, sua alma retornou ao céu, onde virou uma estrela.

1 

66  Lévi-Strauss. O cru e o cozido (Mitológica I). Rio de Janeiro: Zahar, 2021.

Nessa imagem, registrada 

na Guatemala, vê-se, logo 

após o pôr do Sol, Júpiter e 

Saturno à direita, um pouco acima 

de uma árvore, banhados pelo brilho 

difuso da luz zodiacal.

 Para muitos povos originários e 

africanos, em suas perspectivas comu-

nitárias ubuntu, todas as pessoas da 

comunidade perfazem um universo 

sociológico, em que seus territórios 

de existência são parte de um todo, 

eles próprios em conjunto com outros 

seres animados (ou não), os corpos 

celestes e os fenômenos meteoroló-

gicos. Nesse sentido, Xangô, uma das 

mais enigmáticas divindades da cos-

mologia iorubana, é ele mesmo o vul-

cão que, em sua fúria, jorra lavas e 

estremece o céu (Orum) e a terra (Àiyé), 

controlando (sendo) a justiça, os raios 

e o trovão. É preciso, nesses diálogos, 

construirmos o sujeito coletivo que 

Ailton Krenak nos propõe. 
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Uma das minhas imagens 

astronômicas prediletas, 

feita a partir da composi-

ção de fotos tiradas durante todos 

os meses de 2019, desde a cidade 

de Amã, na Jordânia. Essa imagem 

sensível captura o nascer do Sol no 

horizonte e não deixa dúvidas de que 

nossa estrela não nasce (ou se põe) 

sempre no mesmo lugar ao longo do 

ano. Embora o Sol sempre nasça no 

lado leste, ele nasce mais ao sul do 

leste no solstício de dezembro (ve-

rão67 no Hemisfério Sul) e mais ao 

norte do leste no solstício de junho 

(inverno no Hemisfério Sul).

 Os principais movimentos apa-

rentes do céu são devidos ao movi-

mento de rotação68 e revolução69 da 

Terra. Os movimentos aparentes do 

céu efetuam-se, assim, em torno dos 

polos celestes70, que são perpendicu-

lares ao equador celeste71; e em torno 

dos polos da eclíptica, situados num

eixo perpendicular à eclíptica e que 

passam pelo centro da Terra. O Sol, 

em seu caminho aparente diário e 

anual, aparece nas narrativas do céu 

de inúmeras culturas, associado a 

diferentes manifestações filosófi-

cas, científicas, religiosas, sagradas 

e mitológicas. Os solstícios (junho 

e dezembro) e os equinócios (março 

e setembro), que estabelecem locali-

zações bem definidos do Sol em seu 

caminho aparente pela eclíptica, são 

marcos temporais importantes asso-

ciados à confecção de calendários. 

Muito antes da ciência, eles definem 

a técnica. Povos indígenas, africanos 

e afro-brasileiros usam ainda o céu 

para contar o tempo, plantar, colher 

e em muitos dos seus ritos sagrados 

em que o céu e a terra não estão se-

parados nos sentidos das antropo-

lógicas modernas.

1 

67  Menor quantidade de luz solar no Hemisfério Norte e maior quantidade de luz solar 
no Hemisfério Sul. As estações do ano não estão relacionadas à distância Terra-Sol como 
muitas pessoas imaginam.
68  Em torno do eixo dos polos celestes, numa escala de 24h, um dia.
69  No plano da eclíptica, definido como lugar geométrico do próprio Sol, numa escala de 
tempo de 365,25 dias, isto é, 1 ano.
70  Prolongamentos do eixo de rotação da Terra no céu (esfera celeste).
71  Projeção do equador terrestre no céu (esfera celeste).
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Bela imagem da galáxia Star-

burst72 M82, que está situa-

da a cerca de 12 milhões 

de anos-luz de nós, na constelação 

da Ursa Maior. As cores são criadas 

a partir da composição de fotos tira-

das em variadas faixas/janelas da 

luz, ou seja, do espectro eletromag-

nético, a partir de missões espaciais: 

os dados de raios-x foram registra-

dos pelo telescópio espacial Chan-

dra e aparecem em azul; a luz infra-

vermelha, registrada pelo Spitzer, 

aparece em vermelho; as observa-

ções do telescópio Hubble aparecem 

em laranja (na emissão de hidrogê-

nio) e mais azulada em verde-ama-

relo (região da luz visível, no óptico). 

 A composição de cores nos lem-

bra o arco-íris, que, nas relações an-

tropológicas modernas, representa 

a diversidade. Embora se conside-

re que uma pessoa nascida no Bra-

sil tem expectativa média de vida 

de 76,6 anos, essa estimativa não é 

a mesma para pessoas trans/traves-

tis. Hoje, em nosso país, as pessoas 

trans e travestis têm uma expectati-

va média de vida de 35 anos. O Bra-

sil é o país que mais mata pessoas 

trans no mundo. Pessoas lgbt+ são 

assassinadas por serem quem são.

1 

72  Classe de galáxias que apresentam intensos surtos de formação estelar. 
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Cada estrela nessa imagem 

do aglomerado globular ngc 

1898, localizado no coração 

da Grande Nuvem de Magalhães, 

nossa galáxia vizinha, representa uma 

pessoa negra, indígena, lgbt+ e uma 

mulher vítimas do racismo, da lgb-
tfobia e do feminicídio no Brasil. 

 Cada estrela nessa imagem repre-

senta uma vítima das múltiplas pan-

demias dentro da pandemia de co-
vid-19, que já fez desaparecer mais de 

0,5 milhão de pessoas no Brasil até a 

presente data. 

 Essa imagem, ela mesma um oriki 

da diversidade, nos deixa a mensagem 

de que é preciso construirmos, no céu 

e na Terra, outras narrativas astro-an-

tropo-lógicas capazes de nos devolver 

as poéticas das matérias (in)visíveis, 

que a violência e a brutalidade tentam 

arrancar de nós todos os dias. Só as-

sim poderemos mudar, projetar, con-

-viver, co-habitar e comunicar o senso 

ético comunitário e cosmológico plas-

mado, há milhões de anos, nas cinzas 

das estrelas e nas palavras de afeto. É 

preciso ouvir e sentir os outros univer-

sos, no céu e na Terra. 

MitológiCas (M127)73

boRoRo: a oRigeM da ChuVa leVe

Mal tratados pelas mães e pelas irmãs, homens do clã Bokodori 

Encerar se transformaram em pássaros xinadatáu (“galinha 

do bugre”) e desapareceram nos ares. As mulheres só con-

seguiram segurar um menino. Os pássaros disseram a esse 

irmãozinho que, se ele sentisse sede ou muito calor, bastaria 

imitar seu grito: toká, toká, toká, toká, ká, ká. Assim, eles 

ficariam sabendo que ele precisava de água e farinha apa-

recer uma nuvem de chuva leve e calma. Esse tipo de chuva 

é associado aos espíritos Butaudogue, enquanto as tempes-

tades, acompanhadas de ventos e trovoadas, são associadas 

aos espíritos Badogebague.

1 

73  Lévi-Strauss. O cru e o cozido (Mitológica I). Rio de Janeiro: Zahar, 2021.
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Os corpos negros e as zonas do não ser-sendo.

Os corpos negros (in)visíveis.

Os corpos negros em movimentos: (cosmo)políticas e ontoepistemologias.

O pacto narcísico da branquitude, conceito da pensadora e pesquisadora Cida 

Bento, deverá ser sempre problematizado e confrontado na sociedade brasilei-

ra. As escrevivências de Conceição Evaristo e de Daniel Munduruku  e a força 

política de Sônia Guajajara são faíscas de estrelas que plasmam a oralidade 

que nos toca, nos transforma e nos comunica palavras novas, em uma roda em 

que o tempo da ancestralidade é circular e nos convida ao aquilombamento 

que escolhemos seguir: por nós e pelos nossos, na construção de sujeitos cole-

tivos, rejeitando bravamente os lugares de subalternidade e de silenciamento 

para onde insistem em nos empurrar. Nós, os corpos-territórios. 

astro-antropo-lógicas viii:
lutas e disputas

Minha última prece: 
Oh, meu corpo, 
faça sempre de mim um homem que questione! 74

1 

74  Frantz Fanon (1925-1961). Pele negra, máscaras brancas. Salvador: EdUfba, p. 191, 
2008. Psiquiatra e filósofo político, nascido na colônia francesa da Martinica. Um dos 
grandes pensadores e intelectuais negros do século XX. 
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proposta de atividade:
roda de conversa

Questões para Reflexão e Discussão

1. Quais são os pressupostos das Leis 10.639/2003 e 11.645/2008? 

2. Que são as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar 

Quilombola? 

3. Qual é, na sua visão, a principal diferença/semelhança entre o que pro-

põem, de um lado, as Leis 10.639/2003 e 11.645/2008 e, por outro lado, as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola? 

4. De que forma você acha que as Leis 10.639/2003 e 11.645/2008 e as Di-

retrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola im-

pactam na formação docente e discente? 

5. A partir do que foi mostrado e discutido no presente texto, diferencie, 

apontando desafios e potencialidades: 

 a) Cosmologia de Matriz dos Povos Originários

 b) Cosmologia de Matriz Africana e Afro-Brasileira 

 c) Cosmologia de Matriz “Ocidental” 

     (Europa e Estados Unidos)

6. Qual é, para você, o papel da educação em ciências, principalmente das 

ciências exatas e da natureza na efetivação da educação antirracista no Bra-

sil? 
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12. Há ciência sem imaginação e arte sem fatos? Explique.

13. Como você definiria a categoria “humanidade”?

14. Todos nós somos, no Brasil e no mundo, seres humanos em termos de

direitos, deveres e privilégios? Explique.

15. Que é, para você, desenvolvimento? Progresso? Inovação?

16. Como poderemos, na modernidade acelerada do contexto urbano, nos

reconectarmos às histórias do céu? 

17. Sobre a exploração espacial, responda:

a) Quais são os limites (há limites?) e as fronteiras para a exploração es-

pacial? 

b) Como poderemos coletivamente criar normas para a exploração do

espaço? 

c) Quem deve e pode falar sobre esses programas na sociedade brasilei-

ra? 

d) O que faremos com a enorme quantidade de lixo espacial que já pro-

duzimos desde a metade do século XX? 

18. Você seria capaz de nomear uma pessoa que trabalhe em ciências da na-

tureza no Brasil e que seja:

a) Indígena?

b) Negra?

c) Mulher?

d) LGBT+?

19. Como você acha que diferentes marcadores sociais (raça, gênero, classe,

origem geográfica, geração, acessibilidade etc.) dificultam ou potencializam 

as experiências humanas nos diferentes contextos culturais, sobretudo quan-

do esses marcadores se somam? Por exemplo, quais são as dificuldades/

oportunidades (na ciência e na sociedade) que você antevê para um homem 

que é, ao mesmo tempo, trans, negro, homossexual, nordestino e pobre? 

7. Sobre as ciências, responda:

a) Elas têm sido inclusivas do ponto de vista do projeto moderno e con-

temporâneo de sociedade? 

b) Tem havido espaço nas carreiras científicas e tecnológicas, bem como

na educação e divulgação em ciências, para que outras vozes, representa-

ções e narrativas de mundo (por exemplo, indígenas, negros/as, mulheres, 

LGBT+, quilombolas) não apenas aconteçam mas sejam ouvidas/vistas? 

c) Quem é que tem tido, até o presente momento, o direito majoritário

de falar sobre ciência/tecnologia no âmbito da relação ciência-sujeito-natu-

reza-objeto?

8. Por que, em sua opinião, as vozes e cosmopercepções africanas, afro-bra-

sileiras, indígenas e quilombolas, por exemplo, não chegam (ainda) às uni-

versidades, escolas, museus de ciências, observatórios e planetários? 

9. Você acha que é possível fazer com que dialoguem conceitos de física e

de astronomia com aqueles estudados e divulgados pela antropologia e pe-

las artes? Se sim, de que forma? Se não, por quê?

10. A partir das imagens mostradas neste livro, de que forma você acha que

a arte, a estética e a poesia representam verdades e outras formas de conhe-

cer o mundo (realidades)?

11. Defina, procurando exemplificar:

a) Ciência

b) Arte

c) Tecnologia

d) Saberes-fazeres indígenas e quilombolas

e) Saberes-fazeres populares

f) Pseudociência

g) Filosofia

h) Epistemologia

i) Ontoepistemolgoia

j) Política

k) Cultura

l) Identidade

m) Território



130 131

sugestões de leitura 
e video do autor

AFONSO, Germano; NADAL, Carlos Aurélio. Arqueoastronomia no Brasil. In: MAT-

SUURA, O. T. (Org.). História da astronomia no Brasil, MAST. 2013.

ALVES-BRITO, Alan. A resiliência das estrelas: o céu como patrimônio histórico, cul-

tural e natural da humanidade. Palestra realizada em 30/06/2021. Centro Cultural 

Banco do Brasil. Belo Horizonte. 

ALVES-BRITO, Alan; RG, Rafael. Tramas do Comum. Encontro realizado em 

28/04/2021. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=7n6slSF_iYI

ALVES-BRITO, Alan. Educação Escolar Quilombola: Desafios para o ensino de Física 

e Astronomia. Plurais Revista Multidisciplinar, v.6, n.2, p. 60-80, mai./ago. 2021

ALVES-BRITO, Alan; MASSONI, Neusa T. Cosmologias Racializadas: direitos huma-

nos, interculturalidade e relações étnico-raciais no ensino e na divulgação da Física. In: 

Santos, Armando G. F. dos; Queiroz, Glória R. P. C.; Oliveira, Roberto D. V. L. (orgs.) 

Conteúdos Cordiais: Física Humanizada para uma Escola sem Mordaça. São Paulo: 

Livraria da Física, 2021.

 

ALVES-BRITO, Alan; CORTESI, Ariane. Complexidade em Astronomia e Astrofísica. 

Revista Brasileira de Ensino de Física, vol. 43, suppl. 1, e20200418, 2020.

 ALVES-BRITO, Alan. Os corpos negros: questões étnico-raciais, de gênero e Suas in-

tersecções na Física e na Astronomia Brasileira. Revista da Associação Brasileira de 

Pesquisadores/as Negros/as (ABPN), [S.l.], v. 12, n. 34, p. 816-840, out. 2020.

 

ALVES-BRITO, Alan; MASSONI, Neusa T.; GUIMARÃES, Ricardo R. Subjetivida-

20. Você seria capaz de nomear um resultado científico e tecnológico pro-

duzido no continente africano no âmbito do projeto de ciência moderna e 

contemporânea?

21. Quando você ouve as palavras “indígena” e “aldeia”, o que vem à sua 

cabeça?

22. Quando você ouve as palavras “quilombola” e “quilombo”, o que vem à 

sua cabeça?

23. Há produção de ciência e tecnologia nos quilombos, aldeias e outros 

territórios negros? Se sim, como você acha que estas se expressam?

24. Como você definiria o Antropoceno?

25. A partir do que foi lido e visto neste livro, como você definiria a expres-

são “cosmologias racializadas”?

26. Qual é, para você, a diferença entre astronomia, astrologia, astrofísica, 

cosmologia? 

27. O que significa, para você, “astro-antropológicas e as poéticas das maté-

rias (in)visíveis”?

28. Como as artes e as ciências podem, juntas, dentro ou fora da escola, tra-

çar novas “cosmologias” para a luta antirracista no Brasil?



132 133

projetos

Zumbi-Dandara dos Palmares

 Projeto promovido pelo Itaú Social, pelo Centro de Estudos das Relações de 
Trabalho e Desigualdades (CEERT), pelo UNICEF, pelo Instituto Unibanco e 
pela Fundação Tide Setubal, é gestado no âmbito do Núcleo de Estudos Afro-
-Brasileiros, Indígenas e Africanos da UFRGS, coordenado pelo autor com uma 
equipe de pesquisadores das ciências exatas e humanas, de escolas e movimen-
tos sociais. O nosso principal objetivo é promover uma radiografia completa 
dos principais desafios estruturais e pedagógicos da Educação Escolar Quilom-
bola (EEQ) para a promoção da equidade racial no Brasil do século XXI, com 
foco no Rio Grande do Sul. Início em novembro de 2020 (18 meses). 

Akotirene Kilombo Ciência

 Projeto criado pelo autor e pela Comunidade Kilombola Morada da Paz 
(CoMPaz), Território de Mãe Preta. Está focado na promoção da equidade ra-
cial na EEQ e na educação básica pública, aprofundando as relações étnico-ra-
ciais e de gênero em suas intersecções e estabelecendo o diálogo intercultural 
entre as ciências da natureza e os saberes e fazeres indígenas e quilombolas. 
Início em maio de 2018. Teve patrocínio do Instituto Unibanco, do Itaú Social 
e Fundação Carlos Chagas em 2018-2019 e, em 2021 (8 meses), tem patrocínio 
do Museu do Amanhã e do Consulado Britânico. Desde 2019 tem recebido fi-
nanciamento da UFRGS no âmbito do Programa Ciência na Escola, Ciência na 
Sociedade da Pró-reitoria de Pesquisa da UFRGS.

des da comunicação científica: a educação e a divulgação científicas no Brasil têm sido 

estremecidas em tempos de pós-verdade? Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v. 

37, n. 3, p. 1598-1627,dez . 2020.

ALVES-BRITO, Alan; BOOTZ, Victor; MASSONI, Neusa T. Uma sequência didática 

para discutir as relações étnico-raciais (Leis 10.639/03 e 11.645/08) na educação cien-

tífica. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v. 35, 917–955, 2018. 

CARDOSO, Walmir T. O Céu dos Tucano na Escola Yupuri — Construindo um calen-

dário dinâmico. Tese de Doutorado em Educação Matemática, PUC/SP, 2007.

LIMA, Flávia P.; BARBOSA, Priscila F.; CAMPOS, Márcio D.; JAFELICE, Luiz C.; 

BORGES, Luiz. C. Astronomia indígena: relações céu-terra entre os indígenas no Bra-

sil: dis- tintos céus, diferentes olhares. In: MATSUURA, O. T. (Org.). História da as-

tronomia no Brasil, MAST. 2013. 

LÓPEZ, Alejandro. Ethnoastronomy as an academic field: a framework for a South 

American program. In: Archaeoastronomy and Ethnoastronomy: Building Bridges be-

tween Cultures, proceedings of  the International Astronomical Union Symposium Nº 

278, Oxford IX International Symposium on Archaeoastronomy, Clive L.N. Ruggles, 

ed., Cambridge University Press, pp. 38-49, 2011.

MACEDO, José R. História da África. São Paulo: Contexto, 2018. 



134 135

 Bacharel em Física pela Univer-
sidade Estadual de Feira de Santa-
na (2002), Mestre (2004) e Doutor 
(2008) em Ciências (Astrofísica Es-
telar) pelo Instituto de Astronomia, 
Geofísica e Ciências Atmosféricas 
da USP. Realizou estágios de dou-
torado no Chile (Alfa/LENAC), 
Estados Unidos (FAPESP) e Aus-
trália (Sanduíche CAPES). Foi pes-
quisador visitante em centros de 
pesquisa em Portugal e Alemanha. 
Realizou estágios de pós-doutora-
do (2008-2014) no Chile (PUC) e 
na Austrália (Swinburne Universi-
ty e Australian National Universi-
ty, onde atuou como Super Scien-
ce Fellow). Atualmente, é Professor 
Adjunto no Instituto de Física da 
Universidade Federal do Rio Gran-
de do Sul, onde desenvolve ativida-
des de ensino, pesquisa, extensão, 
divulgação científica e gestão. Tem 
trabalhado em pesquisa (Programas 
de Pós-Graduação em Física e em 
Ensino de Física e no Núcleo de 
Estudos Afro-Brasileiro, Indígenas 
e Africanos) da UFRGS em temas 
voltados para a evolução química de 
diferentes populações estelares da 
Via Láctea, educação e divulgação 
de Astronomia e Física, incluindo 
questões decoloniais, étnico-raciais, 
de gênero e suas intersecções nas 
ciências exatas. Membro da União 

sobre o autor

Astronômica Internacional, Socie-
dade Brasileira para o Progresso 
da Ciência, Sociedade Astronômi-
ca Brasileira, Sociedade Brasileira 
de Física e Associação Brasileira 
de Pesquisadores(as) Negros(as), 
foi eleito em 2014 Membro Cor-
respondente da Academia de Ciên-
cias da Bahia. Foi diretor do Ob-
servatório Astronômico da UFRGS 
(2017-2020) e membro da diretoria 
da Sociedade Astronômica Brasilei-
ra (2018-2020). Coordena o PLO-
AD (Portuguese Language Office 
of  Astronomy for Development) e 
é representante brasileiro no Office 
for Education, ambos da União As-
tronômica Internacional. Integrou 
os Grupos de Trabalho para Ques-
tões de Gênero e Equidade Racial 
da Sociedade Brasileira de Física. 
Idealizador e coordenador dos pro-
jetos Zumbi-Dandara dos Palmares 
e Akotirene Kilombo Ciência, am-
bos voltados para a promoção da 
equidade racial na educação básica, 
com foco principal na educação es-
colar quilombola. É autor de livros 
de divulgação em ciências, um deles 
foi finalista do Prêmio Jabuti 2020, 
maior honraria do livro brasileiro, 
na categoria Ensaios de Ciências. 
Ìyàwó Dofono de Ọ̀ṣọ́ọ̀sì no Ilê Axé 
Ogunjá, localizado no Recôncavo 
da Bahia.

134 135

Contatos com o autor: alves.brito.a@gmail.com



136 137

créditos de imagens

Página 16:  
professora doutora laura castilhos, artista e ilustradora, instituto de artes, ufrgs

Página  28: 
rodrigo guerra  — https://apod.nasa.gov/apod/ap210112.html

Página 31: 
abdias nascimento. Okê Oxóssi, 1970.

Página 38: 
cassini imaging team, ssi, jpl, esa, nasa & nasa/jhu Applied Physics Lab/Carnegie Inst. Washington. 
https://apod.nasa.gov/apod/ap130723.html

Páginas 40 - 41: 
ESA/Gaia/DPAC, CC BY-SA 3.0 IGO.  — https://www.eso.org/public/sweden/images/eso1908e/?lang

Páginas 42 - 43:
F. Falchi et al., Light Pollution Atlas, istil.   — https://apod.nasa.gov/apod/ap160630.html

Páginas 44 - 46:
nasa

Página 50:
o autor

Páginas 56 - 57:
niad/josep drudis. — https://apod.nasa.gov/apod/ap200602.html; https://apod.nasa.gov/apod/ap161108.html

Página 60:
ESO, l. calcada. — https://apod.nasa.gov/apod/ap200101.html

Páginas 62 - 63:
cheng luo. — https://apod.nasa.gov/apod/ap200103.html

Páginas 64 - 65: 
eric coles e mel helm. — https://apod.nasa.gov/apod/ap200107.html

Páginas 66 - 67:
NStar Shadows Remote Observatory, prompt, ctio. — https://apod.nasa.gov/apod/ap200108.html

Páginas 68 - 69:
chart32 Team e Johannes Schedler (processamento). — https://apod.nasa.gov/apod/ap200112.html

Página 70:
eric benson (aquisição) e dietmar hager (processamento). — https://apod.nasa.gov/apod/ap200116.html

Página 72:
josé mtanous. — https://apod.nasa.gov/apod/ap200122.html

Página 74:
jose joaquin perez. — https://apod.nasa.gov/apod/ap200123.html

Página 76 - 77:
nasa, esa, B. Holwerda (University of  Louisville). — https://apod.nasa.gov/apod/ap200125.html

Página 78:
wise, irsa, nasa; francesco antonucci (processamento). — https://apod.nasa.gov/apod/ap200128.html

Páginas 80 - 81:
nasa esa, Z. Levy (STScI). — https://apod.nasa.gov/apod/ap200131.html

Páginas 82 - 83:
Event Horizon Telescope (eht) Collaboration. — https://www.eso.org/public/brazil/images/eso1907a/

Página 84:
eso. — https://www.eso.org/public/brazil/images/eso0907a/

Página 90:
rosana paulino. Obra Assentamento, 2013.

Página 93:
eso. — https://www.eso.org/public/brazil/images/26a_big-vlt/

Página 95:
eso. — https://www.eso.org/public/brazil/news/eso2108/

Páginas 96 - 97:
eso/M. Kornmesser/L. Calçada & nasa/jpl/Caltech. — https://www.eso.org/public/brazil/news/eso2015/

Página 100:
eso/L. Calçada. — http://www.eso.org/sci/facilities/eelt/

Páginas 102 - 103:
Egon Filter. — https://apod.nasa.gov/apod/ap191210.html

Página 104:
Babak Tafreshi (twan). — https://apod.nasa.gov/apod/ap110420.html

Página 106:
Babak Tafreshi (twan). — https://apod.nasa.gov/apod/ap100514.html

Páginas 108 - 109:
Babak Tafreshi (twan). — https://apod.nasa.gov/apod/ap090509.html

Páginas 110 - 111:
Imagem da Internet.

Página 112:
nasa, jpl-Caltech, msss. — https://apod.nasa.gov/apod/ap210701.html

Página 116:
Francisco Sojuel. — https://apod.nasa.gov/apod/ap201220.html

Página 118:
Zaid M. Al-Abbadi. — https://apod.nasa.gov/apod/ap201221.html

Páginas 120 - 121:
nasa/jpl-Caltech/stsci/cxc/uofa/esa/aura/jhu.

Página 123:
Telescópio Espacial Hubble.

Página 134:
Fotógrafo andré feltes. Imagem feita em 19/11/2020, nas dependências do Observatório Astronômico da ufrgs



Projeto Zumbi-Dandara dos Palmares
Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, 
Indígenas e Africanos - PROREXT/UFRGS
 
Projeto Akotirene Kilombo Ciência
Programa Ciência na Escola, Ciência na Sociedade
PROPESQ/UFRGS
 Alan Alves-Brito 
Criação/Organização/Adaptação de Textos

Adriano Moraes Migliavacca
Revisão 
 
Brenda Klein
Arte e Concepção Gráfica

Capa
Gerhard Marx, Dark Sky (right hand panel of triptych), 2005-2007, 
Cut and Reconstituted Map Fragments 34.2 x 46.6cm each, 
courtesy of The Goodman Gallery.

CIP-Brasil. Dados Internacionais de Catalogação na Publicação. 
(Jaqueline Trombin – Bibliotecária responsável – CRB10/979)   

CIP-Brasil. Dados Internacionais de Catalogação na Publicação.

A474a     Alves-Brito, Alan
Astro-antropo-lógicas: oriki das matérias (in)visíveis / 

Alan Alves-Brito. – Porto Alegre: Marcavisual, 2021.

136 p.: il.; 16 x 24 cm
              
ISBN  digital: 978-85-89263-29-6

 Inclui referências
 

1. Antropologia 2. Astronomia das culturas. 3. História das 
ciências. 4. Diálogos interculturais I. Título. 

                  
CDU 39:52                                                                                       




