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Comendo o país tropical

Narrativas de Brasis é um
programa web que costura
reflexões, apresenta iniciativas,
traz performances e lança
provocações importantes para
pensar o Brasil atual.

Na forma de conversações com
criadores, pensadores, ativistas,
lideranças e agentes culturais,
os episódios falam sobre temas
como
sociedade,
criação
artística, história, comunicação,
memória, estética, política
cultural, tecnologia, conjuntura,
espiritualidade e pandemia.

Em 13 episódios temáticos,
envolveu a participação remota
de 45 convidadas e convidados
de diversos lugares do país e foi
exibido entre maio e agosto de
2021 pela Mídia Ninja.

Apresentado por Aline Carvalho e Thiago Pondé, o projeto foi realizado com o
apoio da Lei Aldir Blanc do estado do Rio de Janeiro, estado da Bahia e
município de Nova Friburgo.
O programa apresenta ainda os quadros Lançamento de livros, Boca que
Come (com leitura de trechos do livro Tropifagia) e a pergunta-provocação O
que é o Brasil pra você?
Os 13 episódios temáticos e com interpretação em libras estão disponíveis
na TV da Mídia Ninja: https://tinyurl.com/narrativasdebrasis



O horizonte conceitual do projeto é o neologismo Tropifagia, que
significa "comer o país tropical". Sua proposta é pensar o Brasil
através de três marcos históricos: a Antropofagia, a Tropicália e a
Cultura Viva. Passado, presente e futuro se misturam em narrativas
de Brasis possíveis que sempre estiveram em disputa.
O programa é inspirado no livro Tropifagia: Comendo o país tropical,
publicado pela EdUFBA em 2020, de Thiago Pondé e Aline Carvalho.
Este projeto se dirige a todos àqueles que vivem e ressignificam este
“país tropical”, seja na academia, nas artes, na política ou em suas
experiências pessoais e coletivas.
Para saber mais: www.tropifagia.com


Sobre os episódios

EPISóDIO 1

Raizes da tropifagia

Um mergulho no conceito tropifagia e suas bases
histórico-conceituais: a Antropofagia, a Tropicália, e
o programa Cultura Viva. Nesse episódio, o músico
Tom Zé conta bastidores de como se deu a
concepção originária da Tropicália e a nova
inteligência que ela ativou. A cantora e performer
Letrux nos apresenta o histórico Manifesto
Antropófago. O sociólogo e ex-ministro da cultura
Juca Ferreira fala sobre cultura e política brasileira,
suas potências e desafios. Idealizador dos Pontos
de Cultura, Célio Turino reflete sobre a importância
de narrar histórias. A mestra griô Mãe Beth de
Oxum conta sobre a revolução que representou o
Cultura Viva para a cultura popular. E Thiago Pondé
e Aline Carvalho apresentam o livro “Tropifagia:
comendo o país tropical” (EdUFBA, 2020) e as
reflexões e impulsos que deram origem ao
programa Narrativas de Brasis.
Assista em: https://youtu.be/LsMPdU7Kf7Q

EPISóDIO 2
~
A invasao
de pindorama

Recontar a história do descobrimento do Brasil.
Quais histórias não são ensinadas nas escolas?
O que acontecia no dia 21 de abril de 1500?
Danielle Almeida, artivista antirracista e cientista
da educação, Kaê Guajajara, cantora e escritora,
Taíse Santos, psicóloga e escritora, Tainá
Marajoara, ativista alimentar e cozinheira, e Diego
Araúja, diretor e dramaturgo, falam sobre
racismo, apagamento histórico, desigualdade
social, concentração fundiária, e outros temas
importantes para o debate da colonialidade ainda
em voga nos dias atuais. A Invasão de Pindorama
lança ainda o livro Búzios que instigam,
percepções que comunicam, de Taíse dos Santos.
Assista em: https://youtu.be/KlWs1esO-eU

EPISóDIO 2

Bananas podres poderes
Como se constituiu o poder e o Estado no Brasil?
Com o esvaziamento de políticas públicas, direitos
de distintos grupos sociais são desrespeitados e
agredidos continuamente no país. Com a
participação do ator Gregório Duvivier, do teólogo e
escritor Leonardo Boff, da yalorixá e pedagoga
Thiffany Odara, da atriz do corpo Laís Machado, do
vereador e professor de história Tarcísio Motta, e
do artista visual Heberth Sobral, o episódio aponta
opressões e omissões históricas à sociedade
brasileira, agravadas pelo contexto atual da
pandemia do novo coronavírus. Também temos o
lançamento do livro Pedagogia da Desobediência,
de Thiffany Odara.
Assista em: https://youtu.be/O-zdo6ss6cE

EPISóDIO 4

Poéticas populares e
oralidades
As expressões populares da cultura emergem
simbolicamente como força e identidade das
gentes brasileiras. A história cultural das pessoas
é a história do Brasil. Ressaltada pela mestra
coquista Mãe Beth de Oxum, o professor de
história Tadeu Cajado e o grupo Foli Griô
Orquestra, a oralidade é uma fonte milenar de
transmissão de conhecimento, carregando
consigo uma poética vocal potente e autêntica.
Nesse episódio, lançamos o livreto de cordel
Coronavírus - paciência e aprendizado do poeta
popular Antonio Barreto, com comentários da
professora da UFBA Edilene Matos, e somos
presenteados com a participação especial do
mestre reiseiro Seu Eupídio.
Assista em: https://youtu.be/F1as0rsHF5w

EPISóDIO 5

Cartografia afetiva
Neste episódio, viajamos da Chapada da
Diamantina baiana em direção à Mata Atlântica
fluminense para conhecer Lumiar, distrito rural
da cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Em
um bate papo sobre arte, educação, natureza e
espiritualidade com Maria Cristina Moraes,
Marcelo Bernardes e Marcio Carvalhal, essa
cartografia afetiva é um convite para adentrar os
cantos e encantos do lugar. Nesta teia de
narrativas pessoais e coletivas, conhecemos
também um pouco da história da Mãe Baixinha e
o Caboclo Tupinambá, do ponto de cultura Oficina
Escola As Mãos de Luz, do coletivo Grãos de Luz.
Além de uma singela homenagem à musicista
Luhli Borges, com participação especial da baiana
Illa Benício no quadro Tocando Bananas .
Assista em: https://youtu.be/ysr3mqj57Ok

EPISóDIO 6

Ensaios e memórias
A trajetória de diferentes sujeitos perpassa a
memória e os espaços físicos e simbólicos nos
quais constroem seus campos de vivências e
processos criativos. Neste episódio, o músico Tom
Zé, a chef de cozinha Regina Tchelly, a poetisa
Raiça Bonfim e o dramaturgo Diego Araúja falam
sobre memórias de infância e juventude e o
impacto delas em seus percursos profissionais,
com trilha sonora do músico Rafael Pondé.
Cidades, o mar, o solo, lembranças e esperanças
disparadoras de obras de arte e de intensas
experiências de vida. A poesia é inundada pela
memória e a criação se desdobra em ensaios e
arte com o lançamento do livro Maré Cavala, de
Raiça Bomfim e Lucas Moreira.
Assista em: https://youtu.be/6o-Hp1j_JfU

EPISóDIO 7

Estética e plástica
sonora
As emoções como passagem no rito do
sensível. Neste episódio, uma conversa sobre
complexidade, criação artística, política, e
espiritualidade: Letrux, Dai Ramos e Illa Benício
falam sobre experiências, memórias e
metodologias de seus trabalhos criativos e
como enxergam o papel da arte na sociedade. A
educadora Ana Thomaz nos conduz pelos
caminhos do sentir, pensar e agir e o livro
lançado é O Enxerto do Takaká e Outros Textos,
do projeto Desengavetando Smetak. O episódio
apresenta ainda um número musical do projeto
Atuar Música, com Thiago Pondé e João Weber,
com a canção Tempo Rei, de Gilberto Gil.
Assista em: https://youtu.be/aM8MJef4nmk

EPISóDIO 8

pachamama
Em tempos de pandemia, é importante
questionar qual o cuidado que temos tido com
a mãe Terra enquanto humanidade. Neste
episódio, a ativista alimentar Tainá Marajoara, a
feminista e ecossocialista Lana de Hoanda, a
chef de cozinha Regina Tchelly e a cantora
Tereza Raquel falam sobre super-exploração
de recursos naturais, o desperdício de
alimentos e o adoecimento social que
experimentamos. Mesmo diante desse
quadro, há possibilidades de modos de vida
mais justos, humanos e respeitosos, como
nos mostra o Relatório de Impacto
Socioambiental Transforme seu Mundo, da
comunidade Inkiri Piracanga e apresentado por
Jana Riccioppo e Maíra Sagnori.
Assista em: https://youtu.be/s_-n8D_ZZ9c

EPISóDIO 9

Se eu quiser
falar com deus
Com a participação do teólogo Leonardo Boff,
das yalorixás Mãe Beth de Oxum e Thiffany
Odara, da educadora Ana Thomaz, da dançarina
Moara Ananindeua, do Ponto de Cultura Jongo
de Pinheiral, nossos convidados conversam
sobre a relação entre espiritualidade, religião,
pandemia, autoconhecimento e como
vivenciam suas crenças no dia a dia. Diferentes
narrativas para nos lembrar que se eu quiser
falar com Deus tenho que me aventurar. O
episódio conta ainda com a performance do
projeto Atuar Música, com Thiago Pondé e João
Weber apresentando a música Se eu quiser
falar com Deus, de Gilberto Gil.
Assista em: https://youtu.be/H0PCttlVcY4

EPISóDIO 10

Narrativas do
conhecimento
Produção de conhecimento, universidade,
educação, extensão, fake news, negacionismo
e sociedade. A pró-reitora de Extensão da UFRJ
Ivana Bentes, a cientista da educação Danielle
Almeida, a pedagoga Thiffany Odara, o educador
popular Márcio Carvalhal, e o professor e
músico Leonardo Boccia falam sobre os
desafios da universidade pública brasileira, fake
news, o papel da extensão, problemas
estruturais da educação e narrativas históricas
importância da arte para as sociedades
humanas e para a educação.
Assista em: https://youtu.be/3RGs1A7jfL0

EPISóDIO 11

Cratividade coletiva
Processos criativos, comunicação, arte, política,
universidade, e metodologias para a
coletividade. As artistas Letrux, Dai Ramos e Laís
Machado apresentam alguns de seus
trabalhos artísticos e os processos criativos e
políticos em torno deles. Os professores da
UFRJ Milton Campos e Gustavo Machado,
comentam sobre teorias e metodologias
importantes para a atuação social da
universidade. Esse episódio conta com
imagens dos clipes Abalos Sísmicos, Dèjá Vu
Frenesi, e Eu estou aos prantos (Letrux) e as
performances Obsessiva Dantesca (Lais
Machado) e Os Desertos de Laíde (Dai Ramos).
Assista em: https://youtu.be/2vFDccungEI

EPISóDIO 8

HACKEANDO A
DISTOPIA
No início do século XXI, no auge das políticas
públicas do Ministério da Cultura para o
campo do digital, acreditávamos estar
fazendo uma verdadeira revolução cultural
e tecnológica com a olítica brasileira para
cultura digital. Neste episódio, a. professora
da UFRJ Ivana Bentes, o ex Ministro da
Cultura Juca Ferreira, os midiativistas
Dríade Aguiar e Pedro Jatobá e a
empreendedora em tecnologia Sil Bahia
comentam sobre como chegamos no
cenário atual de algoritmos, vigilância e fake
news, e quais as brechas, precauções e
oportunidades encontramos hoje para
sobreviver em um mundo culturalmente
digitalizado.
Assista em: https://youtu.be/MhnkKKrhbwg

EPISóDIO 11

SOCIEDADE TRAGICÔMICA

Um olhar tragicômico sobre o Rio de Janeiro e
o Brasil de 2021. Contradições, paradoxos, mas
também potências e brechas de uma
democracia que, embora limitada, ainda é
nosso campo de disputa por uma sociedade
mais justa, humana e igualitária. Um papo
com o ator Gregório Duvivier, o sociólogo Juca
Ferreira, a assessora parlamentar Lana de
Holanda, o vereador Tarcísio Motta, a
midiativista Dríade Aguiar e o artista visual
Heberth Sobral sobre o papel do humor no
processo político, atuação parlamentar, frente
ampla progressista e uma esperança de que
outros Brasis são possíveis.
Assista em: https://youtu.be/6K-vb9Feyug
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