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ENCURTANDO O ANTROPOCENO: CURA E REFÚGIO EM BACURAU 

Liliane Leroux1 & Michelle Sales2  

 

 

Resumo: No filme Bacurau (2019), observamos a forma sofisticada e coletiva através 
da qual a população isolada recusa as re-atualizadas formas com as quais o colonialismo 
e o imperialismo interno e externo seguem extraindo valor dos territórios e das vidas. 
Haraway (2016), ao observar o estágio atual da Terra, intitulado Antropoceno, convoca 
para que façamos com que seja tão curto quanto possível através da reconstituição de 
“refúgios”. Percebermos Bacurau como resposta a esse convite na sinergia que traça 
entre a ancestralidade e o futuro, nas relações de gênero e sexualidade não totalmente 
resolvidas, mas bastante ampliadas, e no uso blasé de tecnologias digitais. Nesta 
comunicação, analisaremos tanto o filme, como iremos propor uma digressão: pensar 
uma sequência para o filme necessária no Brasil de hoje, dois anos depois. Tanto no 
filme quanto em nossos devaneios sobre um Bacurau 2, desdobramos como entram em 
cena novas/velhas maneiras de lidar com a vida que reafirmam a ligação com a 
ancestralidade, a terra e os corpos. Propomos ensaiar Bacurau - o filme e nossa 
digressão ao pensar sua sequência dois anos depois - na chave de uma nova/antiga 
estética que tem se tornado visível no campo das artes, elaborando refúgio menos como 
resistência e mais como recusa, e cura menos como lidar, e sim como tomar de volta o 
que foi roubado, especialmente o nosso futuro. 
Palavras-chave: Cinema brasileiro contemporâneo; Cura; Refúgio; Antropoceno; 
Bacurau  
Contacto: liliane.tashi.leroux@gmail.com; sales.michelle@gmail.com 
 

 

Bacurau - o filme 

Pouco após a morte de dona Carmelita, a líder espiritual da comunidade, os 

moradores de um pequeno povoado localizado no sertão brasileiro chamado Bacurau, 

descobrem que a comunidade está sendo atacada. Aos poucos, percebem algo estranho 

na região: passam a conviver com drones que sobrevoam pelos céus, diferentes 

daqueles aos quais já estavam habituados, e observam estrangeiros chegarem à cidade. 

A forma que encontram para sobreviver é análoga aos escravizados durante o regime 

colonial no Brasil: a construção de rotas de fuga e a fortificação de um sólido refúgio. 
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Populações excedentes e o direito à opacidade 

No filme Bacurau (2019) observamos a forma inusual, sofisticada e coletiva 

através da qual a população isolada desafia e recusa as re-atualizadas formas com as 

quais o colonialismo e o tecnocapitalismo seguem extraindo valor dos territórios e das 

vidas.  

Propomos pensar Bacurau a partir da análise em torno das formas de organização 

social, material e espiritual da comunidade, pensando sobre seus personagens e suas 

ações a fim de preservar a vida, devolvendo ao filme a pergunta: Como responder com 

vida a um sistema de morte? 

Dessa forma, ao responder contra o ataque violento a que são submetidos, o 

encontro entre os moradores da comunidade de Bacurau e o grupo de extermínio 

designado para matá-los reflete a forma generosa que a comunidade encontra para 

organizar-se e preservar a harmonia do território, como na ocasião em que um dos 

personagens lança a pergunta a uma das matadoras de aluguel: Você quer viver ou quer 

morrer? 

A fim de propor relações entre o filme Bacurau e o ensaio Política do abandono 

e desobediência radical da feminista Francoise Vergès, queremos pensar a partir dos 

rituais de preparação da comunidade para o confronto, como na cena em que 

personagens de Bacurau treinam capoeira, cantam, usam psicotrópicos e preparam-se 

armados para a guerrilha. Nessa passagem, percebemos a maneira como o filme discute 

as formas sofisticadas da necropolítica e suas estratégias de eliminação e morte, por um 

lado, e a maneira como Bacurau reivindica uma forma de reexistência (Mignolo 2019) 

e a organização de um refúgio coletivo.  

Segundo o filósofo Achille Mbembe, necropolítica é um conceito que permite-

nos refletir sobre a distribuição desigual da oportunidade de viver e morrer que se 

oferece no atual regime capitalista, tendo sido este herdeiro do acúmulo de riqueza 

gerado pelo período colonial. O racismo, uma espécie de amálgama nessa 

macroestrutura da necropolítica, define uma linha abissal (Sousa Santos 2007) que 

separa aqueles a quem é permitido e protegido o direito à vida, de um lado, e aqueles a 

quem é determinado a privação da liberdade, a ausência de direitos, e a política da 

morte.  

De volta ao filme, a pequena comunidade do sertão nordestino esforça-se para 

garantir meios e condições para a continuidade da vida de seus moradores à revelia dos 

interesses do Estado e daqueles que o representam. Toda a organização da vida privada 
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e pública da comunidade é autogerida e pensada pelos moradores da cidade. Desde a 

garantia do acesso à água, bem como mantimentos e alimentos, vacinas, educação e 

saúde, toda a existência é permeada por um forte senso de comunidade, entreajuda e 

cooperação. Como comenta Françoise Vergès  

 

“Nos espaços e nos lugares onde a supremacia branca requer a 

performance de rituais diários de humilhação, de adestramento dos 

corpos e de todos os tipos de matéria, a prática de reivindicar um 

retiro significa criar as suas próprias formas de liberdade, de 

resistência, perseverança, fortitude, assim como de esperteza; 

significa aprender a fazer-se de estúpido, surdo e cego para recolher 

informação e distrair aqueles no poder” (Vergès 2020). 

 

A estratégia exposta em Bacurau desdobra-se na construção desse retiro de que 

nos fala Vergès, de um refúgio para os moradores da comunidade que, mesmo estando 

à mercê do abandono do Estado, revelam um intenso comando sobre as próprias vidas 

e uma forte consciência da injustiça social. Ainda de acordo com Françoise Vergès 

propomos pensar paralelos de atuação entre os moradores de Bacurau e as técnicas 

ancestrais de fuga dos quilombolas: 

 

“O abandono, fosse por horas, dias ou décadas, rompia com esta 

naturalização e afirmava existir uma alternativa. Observando desde o 

topo das montanhas, os quilombolas faziam sentir a sua presença; a 

sua simples existência ameaçava a ordem colonial. O poder colonial 

levava a cabo uma longa guerra contra eles recorrendo a caçadores 

que cortavam as suas orelhas para provar que estes tinham sido 

mortos, ou trazendo-os de volta para um castigo público: torturados, 

desmembrados, marcados na cara, enforcados, queimados vivos. 

Porém, estes nunca se renderam do seu retiro” (Vergès 2020). 

 

De forma atualizada, o horror vivido pela comunidade de Bacurau é uma dolorosa 

metáfora, um destino trágico imposto pela assimetria desenhada entre governantes e 

governados capaz de expor a violência contra aqueles que não são minimamente 

incluídos, por um lado, mas podem ser requeridos de forma extrativista como mão-de-
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obra escrava ou barata, ou exterminista, como população excedente e objeto de 

extermínio do capital. Como comenta Rodrigo Nunes: 

 

“O que o filme faz é tomar um traço do presente e estendê-lo 

até o futuro –– que é, afinal, onde ele se passa. O resultado é a 

projeção bastante lúcida de um cenário cada vez mais possível, em 

que as fronteiras e a violência que as acompanha proliferam e podem 

aparecer em (quase) qualquer lugar a qualquer hora. Em que há cada 

vez mais bolsões de pessoas deixadas às margens, sem acesso 

aos benefícios do desenvolvimento, mas sempre sujeitas a terem uma 

última gota de rentabilidade extraída de si (o abastecimento de água 

cortado, o safári humano como serviço de luxo). Em que as 

populações “excedentes” se tornaram tão numerosas que 

seu manejo é feito ao ar livre, em execuções em massa exibidas pela 

televisão. Em que extrativismo e exterminismo finalmente tornaram-

se inteiramente reversíveis” (Nunes 2019). 

 

O enredo do filme estabelece-se num “futuro próximo” em que, em meio a um 

mundo hiperglobalizado e mediado pela tecnologia, uma parcela dispersa e isolada, é 

capaz também de fabular rotas de fuga para outros mundos possíveis, como nos fala 

Ailton Krenak. Em Bacurau, o uso da tecnologia digital, desde drones a smartphones 

convive de forma harmoniosa com saberes ancestrais ligados à cura e espiritualidade. 

Não parece um acaso que apenas após a morte da líder espiritual da comunidade, D. 

Carmelita, a cidade sofra um ataque, revelando a importância que esta liderança local 

assume enquanto símbolo de proteção e reexistência (Mignolo 2019).  

A performance de fuga (Harney e Moten 2019) dos personagens desenha 

caminhos entre a visibilidade e a invisibilidade, como nos momentos em que a 

comunidade de Bacurau está presente/ausente em seu próprio espaço, ou mesmo na 

presença/ausência de Lunga em torno da pequena cidade, criando uma forte simbiose 

entre os personagens e o território que ocupam. Parecem sempre cientes de que “a 

visibilidade não nos protege”, como tem alertado a artista visual Jota Mombaça em 

inúmeros trabalhos. E também nos lembra Glissant ao reivindicar o direito à opacidade, 

pois estar protegido do olhar do sistema, tornando-se invisível, é uma das estratégias 

possíveis para a construção do seu retiro e do seu refúgio.  
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Bacurau 2 anos depois - imaginando novas cenas  

Ao devolvermos à Bacurau a pergunta “Como responder com vida a um sistema 

de morte?” partimos da premissa que em um mundo estragado como o nosso isso 

envolveria tanto a necessidade de cura quanto a criação de refúgios (premissa que está 

em Anna Tsing, Donna Haraway, Denetem Touam Bona, Tabita Rezaire, Françoise 

Vergès, entre outras).  Se na primeira parte nos aproximamos dessas noções no contexto 

do filme, queremos agora ampliar esses dois conceitos ao ensaiar o que aconteceria 

depois da cena final de Bacurau. 

Se em 2019 Bacurau lavou um pouco a alma da classe média, no momento em 

que testemunhávamos com pavor o primeiro ano do governo Bolsonaro, no Brasil de 

2021, frente à nossa desesperança atual, precisamos de mais do que o final do filme nos 

deixa. Precisamos de mais do que atrelar Tony Jr. de cuecas a um jegue e contar com o 

resultado de outra eleição; precisamos de mais do que, seja com um novo prefeito de 

esquerda ou de direita, seguir esperando pela próxima cesta de comidas e remédios 

(nesses rituais diários de humilhação, dos quais fala Françoise Vergès), enquanto a água 

segue sendo represada e as terras expropriadas por latifundiários do agronegócio seja à 

força ou por pactos políticos.  Precisamos de mais do que esperar pelos próximos 

matadores. Precisamos enterrar nossos mortos em Bacurau, mas precisamos acordar 

cedo no dia seguinte para começar a construir refúgios mais sólidos. 

Pedimos licença para explicar a razão dessa nossa digressão. Somos duas 

brasileiras há mais de um ano trancadas aqui no epicentro da pandemia graças a um 

governo genocida e precisamos da arte para imaginarmos um horizonte para além da 

nossa desilusão cada vez maior com o que a fotógrafa Pernambucana Ana Lira chama 

de nossas “enunciações que não conseguimos praticar”,  ou seja, as frases de efeito que 

gritamos nos protestos e que não se consolidam na prática, gerando esvaziamento e 

frustração, enfraquecendo nossa possibilidade de construção de um outro campo 

social”. E podemos dar vários exemplos aqui dessa frustração: “Não vai ter copa”, “Não 

vai ter olimpíada”, “Fora Temer”, “Quem matou Marielle?”, “Ele não", " Vidas negras 

importam”, “Fora Bolsonaro.”  

A mesma fotografa Ana Lira, que percebeu esse esvaziamento, conta em uma de 

suas falas recentes que entrou em contato com Mestre Nego Ray, fundador do Espaço 

Cultural “Coisas de Negro” e do Grupo “Carimbó de Icoaraci”, de Belém e, faz a ele o 

seguinte pedido: “Eu queria que você ensinasse pra gente como, no Carimbó, se dança 

a coletividade” (Lira 2020). Mestre Ray respondeu, não necessariamente com palavras, 
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que “não se dança a coletividade simplesmente fazendo uma roda, colocando a mão no 

outro e dançando. Para dançar a coletividade, você precisa primeiro entender o que ativa 

a coletividade.” (Lira 2020), e pegou um tambor. 

Simbolizado em Bacurau tanto pelo psicotrópico - o “doce” que ativa a 

comunidade -, como pelo tambor na roda de capoeira (da qual já falamos), ao ouvir e 

tocar o tambor na roda de Carimbó, Ana Lira diz que “girou uma chave” e que sua 

busca passou a ser por entender  

 

“a potência do segredo e entender que os povos dos quais 

fazemos parte sobreviveram até hoje porque de alguma maneira eles 

guardaram o segredo e criaram estratégias para fazer esses segredos 

caminharem (Lira 2020). 

 

E é exatamente porque esses povos que guardaram o segredo e criaram estratégias 

para outras formas de viver e morrer na Terra existiram e seguem re-existindo que 

Donna Haraway é uma das que recusam a expressão “Antropoceno” para denominar o 

período em que habitamos e umas das que acreditam que tudo ainda pode mudar. 

Então, voltando à nossa digressão, lá se vai Tony Jr. de cuecas amarrado ao jegue, 

a procissão canta Réquiem para Matraga do Geraldo Vandré, enterramos nossos 

mortos, sobem os créditos. No dia seguinte, porém, acordamos cedo e aceitamos o 

convite que uma das moradoras fez aos sudestinos no filme:  aceitamos visitar o museu. 

E o que encontramos no museu e, mais ainda, se procurarmos para além dele, não 

são lendas ou ilusões. São registros da força da aliança preta, indígena, popular 

organizada fora de construções eurocêntricas, contra as instituições e o poder do Estado, 

por entenderem que a solução não viria dali.  

Indo além do museu, é possível mergulhar de forma bem mais profunda na 

história e legado das alianças, marronagens, quilombagens, desses modos sofisticados 

de organização e de luta que aconteceram aqui e cujo legado existe ainda hoje em forma 

de ações concretas, mas ainda bem pouco conhecidas e divulgadas pela mídia ou 

cinema. 

Bacurau certamente relembra a luta dessas experiências apagadas pela história e 

pela violência colonial e do capital, mas ainda de forma incompleta, pois o ponto 

principal que o filme termina sem mostrar, mas que as lutas do museu nos ensinam, é 
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que não se constroem refúgios sólidos dependendo da comida, de carros pipa e da boa 

vontade do prefeito e suas alianças. 

Palmares, para quem não sabe, durou 130 anos juntando pretos, indígenas, 

brancos pobres, judeus e muçulmanos. Caldeirões durou de 1889 até 1937 porque, 

como lembra Nego Bispo, soube desenvolver  

 

“…rapidamente um processo territorial e organizativo que lhes 

garantia auto suficiência e emancipação. Durante a seca de 1932, uma 

das maiores da história do nordeste, a comunidade abrigou mais de 

cinco mil pessoas, e nunca sofreram fome. Em 1937 o exército 

brasileiro, usando aviões, bombardeou toda a comunidade de forma 

covarde. Atearam fogo no que restou de corpos, casas e plantações, 

para que todos os símbolos daquele modo de vida fossem eliminados 

(Bispo dos Santos 2019). 

 

Não se trataram apenas de lutas, levantes, rebeliões pontuais, mas de todo um 

modo autônomo de vida e de organização social e política. Construíram um poder 

político paralelo que atacou o poder instituído e que chegou, por vezes, a ser um entrave 

à economia. Isso foi possível por perceberem que autonomia de visão de mundo e de 

modo de viver só é possível com soberania de terra, água, com soberania alimentar, 

energética e pedagógica e por perceberem, como em Bacurau que, infelizmente, a 

segurança e a vida nem sempre são garantidas pelas vias institucionais. 

Essas alianças existem ainda hoje e são pouco conhecidas, mas falam por si, a 

refletem, teorizam, escrevem sobre suas experiências, e usam as redes de comunicação 

para ampliar o seu alcance. Uma delas, chamada Teia dos Povos, articula quilombos, 

terreiros, aldeias, quebradas que se organizam e lutam de forma desatrelada da política 

eleitoral e das instituições do Estado. Como afirma o historiador Erahsto Felício 

(responsável pela comunicação da Teia dos Povos) em seu texto “ Como parar uma 

máquina de matar e esconder corpos?": 

 

“Governos de direita e governos de esquerda seguiram e 

seguem matando povos no Brasil, porque o problema nosso não é a 

cor da bandeira do partido, mas de suas alianças com os inimigos dos 

povos: latifúndio e, agora, os bancos. Esta engenharia social de 
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assassinato e descarte é um contrato social desde cima. Qualquer 

governo só tem direito de governar o país se referendar esta violência, 

qualquer desacordo gera um golpe. E olha quantos golpes tivemos por 

estas e outras razões? O desenvolvimentismo aqui é filho de um 

colonialismo sem qualquer disfarce” (Felicio 2020). 

 

Refúgios são os quilombos, comunidades, terreiros, assentamentos, povos 

originários como os Tupinambá, Pataxó e outros… Refúgios são territórios que, para o 

bem viver, tomam posse de suas próprias vidas, inventam suas táticas, ativam o coletivo 

traçando e refazendo ritmos nos quais seja possível a recuperação biológica, cultural, 

política e tecnológica da qual fala Donna Haraway. Territórios com toda uma tradição 

de luta que Bacurau transporta para aquele futuro tão presente, reforçando a perspetiva 

de gênero e inaugurando a de sexualidade.  

Continuando de onde termina Bacurau, lidar ou resistir é apenas o começo, mas 

ainda não é curar. Curar é tomar de volta o que foi roubado: terra, água, corpo, 

dignidade, histórias, desejo, paz…  futuro. 

Quando Ailton Krenak fala que “o futuro é ancestral” ele fala desse espírito de 

aliança entre povos e entre tempos (do qual também fala Denetem Touam Bona em suas 

Cosmopoéticas do Refúgio, Nego Bispo e todas e todos que participam da Teia dos 

Povos). 

Um futuro ancestral que chama por memória e coragem.  
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