


UM NOVO (ANTI) 
MANIFESTO PARA AS 

AMÉRICAS

Nota da tradutora: A língua portuguesa é marcada por categorias de gênero masculino e feminino. Optei 
por duplicar o gênero (por exemplo, “o/a artista”) toda vez que o uso dos artigos ou sufixos tornaria o texto 
masculino. Além disso, e em consonância com a abertura deste anti-manifesto, optei pelo tratamento 
inconsistente da “nova”—mais-recente ortografia, como ato de repúdio às constantes políticas de reforma 
da língua portuguesa ao longo do século XX, levando aos lucrativos negócios de revisão, republicação e 
redistribuição de livros escolares e de todos os outros tipos de obras impressas. —Margie Rauen, Curitiba, 
Brasil, 2016.

“Este é um texto aberto. É apenas uma versão, entre muitas possíveis. Originalmente, 
foi escrito em 2014, para o Encuentro Hemi 2014, por mais de 40 artistas, escritores/
as & ativistas naturais das Américas. Este “anti-manifesto” é um documento vivo que 
está em constante mutação, podendo se transformar em múltiplas versões teóricas 
& performativas, em muitos outros idiomas, performances incorporadas e processos 
pedagógicos contínuos. 

Este anti-manifesto será ocasionalmente apresentado ao vivo, enunciado em rádio 
e lido em assembléias públicas, intervenções de performance em tempo real no 
espaço público, conferências, palestras e outros contextos não previstos.

Esta é somente uma versão de muitas que virão e convidamos os escritores 
colaboradores a criarem as suas próprias versões para o seu site pessoal ou causas 
com temas específicos, utilizando esta versão como novo modelo. Você não precisa 
nos pedir permissão!!! Fique à vontade para apropriar-se dela em qualquer idioma 
que desejar. O texto está em processo constante de reinvenção poética, política e 
performativa.

Este documento publicado contém 4 partes*: o manifesto em si, idéias para 
incorporá-lo, uma lista de palavras muito intensas “para abrir o imaginário” e uma 
lista de escritores contribuidores. Aprecie.”

–Gómez-Peña, García-López & Ceballos,
Cidade do México, capital da crise continental.

*As Partes 2 e 3 do manifesto podem ser acessadas na versão online da revista.

Reescrito e revisado por Guillermo Gómez-Peña, 
Saul García López & Michele Ceballos Michot, 
membros da La Pocha Nostra.
Tradução de Margie Rauen
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Acreditamos que o corpo do/da 
performer pode articular e criar novas cartografias, 
paisagens políticas e cidadanias imaginárias; cidades 
invisíveis e em expansão para além das fronteiras 
& cartografias da nossa pele,  apressando-se para buscar 
alimento no sangue que corre por nossas veias. 
O/a artista da performance caça vampiros coloniais.

We believe performance is the risk  
of “presence.” Entendemos incorporação como 
a inter-corporalidade dobrada e desdobrada e, em 
última análise, ‘pública’. O/a artista da performance 
alinha o corpo e a mente no interior e ao redor de 
espaços fronteiriços, tanto públicos, quanto privados, 
sagrados e profanos.  

Acreditamos nas culturas nativas 
(indígenas, aborígenes e regionais)      
e na vingança do corpo contra a abstração capitalista 
colonial. O corpo nativo é o lugar da resistência             
em trânsito. 



To’one’ k tukultike’, juntúul performance 
máake’ ku meyajtik u yóol, u piixan, u tuukul, 
u k’i’inam ti’ u miatsil meyaj, ba’ale’ le meyaj je’ela’ ku 
yúuchul sáansamal, tu táan máaxo’ob ch’a’ap’ektik tu 
yo’olalbix u kuxtal, ba’ax uts tu t’aan, ba’ax ku yoksaj 
óoltik, u wíinkilale’ u piix u k’i’inam, u yóol yéetel 
u kuxtal, tu juunal ku t’aan. 

Acreditamos no poder político da imaginação 
para reinventar a “realidade” e a história ocidental. 

Recordemos: Las fronteras cruzaron nuestros cuerpos/
territorios. Los indígenas plurinacionales fueron desplazados 
de sus propias tierras ancestrales. El performance nos ayuda 
a recuperarlas, even if only for the duration of the performance...

Defendemos a somatologia. Não há epistemologia sem 
corpo. Ponto! Acreditamos que os corpos, na performance, são 
ferramentas lingüísticas por um novo discurso radical, incorporando 
conceitos, lutas e pedagogias para a emancipação. 

Estamos procurando um novo lugar e uma nova voz no mundo. 
Acreditamos no poder da imaginação para reinventar a realidade.



Acreditamos que o corpo do performer pode servir de lugar para 
contestar, atravessar, reinventar, reimaginar, negociar, conduzir/empurrar, 
habitar... Nossos corpos empurram a linguagem e o próprio conceito para 
a fronteira, transcendem parâmetros, têm múltiplos vocabulários e idiomas, 
e nossas falas são frentes de choque para quebrar o sistema e as correntes. 
“O espírito não pode conceber o espírito sem um corpo”. Nossos corpos são 
corpos pensantes e a nossa prática intelectual é criativa.

O corpo é cheio de bocas. É a nossa língua polivocal. Somos/
estamos possuídos. Estamos falando em nossas muitas línguas o tempo todo, 
plurivocales y qué!

As palavras nascem, crescem e fazem amor, mas não no 
idioma dominante. 

De/monizamos de/nominaciones para resistir a la dominación 
de las corporaciones. 

 
Somos os pontos de conexão entre raça, 
gênero, ideologia e estética. Nós podemos ser 
a força que desafia a geração. Nossos corpos sobrevivem 
a esses monstros famintos. 

Os nossos corpos respeitam o planeta. Somos amantes da Terra; 
eco-sexuais. Salve a Terra com uma performance de cada vez, um gesto 
de cada vez.

Dançamos sem legenda. Os nossos corpos tremem, requebram, 
rebolam, arrocham, suam e sentem dor. Os nossos corpos podem descansar, 
mas não podem parar. Podemos ser ferramentas para parar a máquina. 
Podemos inclusive dançar sobre a utopia, parar inertes ou apenas aguardar. 
Mas não vemos a hora de agir, realmente não vemos a hora de parar. A nossa 
metodologia consiste em amor, aceitação, ternura radical & escuta radical. 
Essa é a nossa forma de democracia radical! 

Acreditamos que o/a artista da performance é um/uma 
ilusionista; questiona, problematiza, injeta humor e estratégias radicais 
entreativistas e educadores. O domínio do/da ilusionista é a ambivalência, 
a ambigüidade, o acaso, o efêmero e a multiplicidade... Tal qual o/a 
ilusionista, o/a artista comunica o valor da fluidez. Os/as coiotes-xamãs-
artistas-nanabushes são subversivos, criam o caos, perturbando o mundo e 
a palavra colonial, forçando uma mudança ou reconexão em um novo mundo.



Nós também podemos machucar, derrubar. Podemos 
ser os rebites afiados, enferrujados, de deterioradas 

roupas punk feitas à mão, inserindo piercings nos velhos 
valores e penetrando no mundo ancestral mágico.  

SOMOS CONTRA as Olimpíadas, 
a Copa do Mundo, os Oscars, 
os programas espaciais da NASA, 
a agência espacial na cidade de 
Alcântara, no Maranhão; a doutrina 
de descobrimento; o próprio estado; 
o mundo da arte como capital. Somos 
contra o genocídio, o Chase, qualquer 
regime baseado em crescimento 
ilimitado & dias ruins; ataques 
preventivos & ejaculação precoce; 
a violência de cartéis de droga, 
os femicidas & os feminicídios, 
o aparato militar, as distopias 
tecnológicas, todos os complexos 
industriais (o militar, a universidade 
neoliberal, o sistema carcerário, 
concursos de beleza, cosméticos 
baratos, tiranos dos noticiários 
mainstream...) o que você quiser, 
nós combatemos...

Local Dreams; 
Continental 
Nightmares.

Temos o compromisso de 
lutar com a nossa arte: 
combatemos a intolerância, 
a mentalidade fechada, 
a heteronormatividade, o sexismo, 
o racismo, todas as formas de 
violência do estado, os modelos 
binários, o jargão acadêmico 
eurocêntrico, o monolingüismo, 
a ideologia liberal, o fundamentalismo 
e todos os nacionalismos 
de mentalidade fechada… 
inclusive o nosso.

Lutamos com os nossos 
corpos. Lutamos com ternura 
radical, generosidade, imaginação, 
sensualidade, criatividade, coragem, 
estratégias xamânicas inesperadas, 
ações psicomágicas & escuta... 
a escuta foi & continua sendo 
a fonte deste texto.

Realidade mágica contra a calamidade trágica.  

Lutamos para defender o ambiente contra o ecocídio, e as 
florestas e montanhas contra o machismo metálico; e defender 

a água contra os vazamentos de óleo, a sobrepesca e os bancos 
de areia. Mas adoramos beber, nos chaparmos e termos orgasmos.



Vivemos como esquiso-nômades, expatriados virtuais 
de fronteiras quânticas e relações interconectadas, compartilhando 
a terra em trans-harmonia e trans-identidade.
Somos los desplazados de la selva real y conceptual and ourselves, 
errantes. Queremos vivir libremente with our huge pubic hair, 
armpit hair, culo hair, ear hair, with no eyebrows or moustaches 
en desplume andrógin@ total! 

Queremos romper el gran reloj de arena que regula occidente 
y prenderle fuego a toda la ropa de la Macarena y nunca más 
seremos americanos, ni africanos, ni aborígenes, cambiando 
por completo nuestro SurName: sudaca del norte y vicio y versa 
craneal… 

Abandonamos os nossos nomes de escravos e nos 
reservamos o direito de nos renomearnos cem vezes, dia & noite. 

Nós acreditamos que toda vida é uma performance 
e exigimos o direito natural de performar as nossas vidas 
no multiverso da liberdade. 

Podem me prender, podem me bater/ podem até deixar-me sem comer
que eu não mudo de opinião./Daqui do morro eu não saio não.

Nós também denunciamos os hiper-específicos, 
como o Oleoduto Keystone, stone/pedra fundamental para 
uma política de traição do contrato social entre o governo 
e os povos indígenas.

Denunciamos todas as fronteiras como subprodutos 
das produções capitalistas do estado neocolonial e as apagamos 
dos mapas de nossos corpos, mentes e almas. Ao invés de uma 
“reconquista” convocamos uma “de/conquista” imediata de todas 
as fronteiras geográficas ou econômicas, capilares ou psicológicas, 
para sempre. 

Nós rejeitamos o imperialismo cognitivo e convocamos 
a liberação de todos os sistemas educacionais que funcionam 
como campos de concentração cognitiva. Odiamos a palavra 
cognitivo. Não podemos evitar sermos contraditórios.

          
Seja Marginal, Seja Herói. Somos heroicos, frágiles y marginales.



Nós acreditamos na salvação ao contrário. 
Nos dedicamos a salvar as pessoas heteronormativas de meia 

idade dos seus demônios internos... incluindo os nossos próprios 
colegas, parentes e membros da comunidade.

Nós não somos um “byte” aterrorizante 
de categorias. Temos múltiplas identidades e não precisamos contar uma única 
história.

Nuestra identidad constantemente se recrea, desde el pasado hacia el futuro y desde 
el futuro hacia el pasado en un tiempo cíclico que no tiene tiempo.

Nossos objetivos são subjetivos, críticos, anti-autoritários, anti-essencialistas, 
mas muito loucos, locotes, forever.

Desejamos viver como se o “Patriot Act” e a cultura do pânico 
disseminado não existissem; como se o culto à tecnologia fosse corrompido, 
como se as elites causadoras da necrose tecnocrática pós-humana tivessem sido 
atacadas violentamente por suas próprias máquinas mortíferas. 

Desejamos viver como se os/as magnatas da mídia fossem 
acionados para se auto-detonarem em três, dois, um, como se 
o tempo não percebesse que ele passa sem nós… como la bruja 
cuántica. Quebrando o olhar do ‘big brother’ em incontáveis 
fragmentos de reflexo estilhaçado.

Hoje declaramos: Estamos devolvendo a democracia às suas raízes 
na Nação dos Iroqueses.

We declare that the indigenous democracy of the Six Nations 
is in full effect, e a partir de hoje, ela substitui as imitações bastardas, plageadas, 
homogeneizadas, privatizadas, baratas e transnacionais que fingem trazer liberdade. 
E ela faz isso por todo o hemisfério!

Declaramos que as árvores votam, animais votam, que o ar e a água 
votam! E declaramos, ao mundo todo, de uma vez por todas, que as 
CORPORATIONS ARE NOT PEOPLE!!!!



Nós temos bocas abertas; 
paisagens de um grito 
silencioso; não temos dentes 
mas, temos presas y mordemos!  

Somos cuerpos en re-aparición 
permanente para existir ante los otros 
y uno mismo, mas dentes de ouro 
preto expropriados em Serra Pelada, 
somos una contaminación, mutación, 
infectando las vías satélites left by 
your deafening mutilating drones and 
your militarized avatars performing 
a human evacuated por corazón. 
Poesía impura!

Somos bocetas futuras, 
deslocando a cooptação 
e rompendo a passividade. 

Somos vaginas dentadas que 
exigen venganza por todas nuestras 
hermanas muertas.Venimos de abajo 
y aquí nos quedamos, no en una 
posición pasiva, sino en una posición 
de máxima fuerza. Somos aqueles 
a quem você espera. 
Eternamente mutantes. 

Fazemos rituais em torno 
da confusão. Somos órfãos de 
Chernobyl, Laguna Verde e Fukushima, 
sobreviventes da escola residencial, 
crianças indígenas roubadas pelo 
governo nos anos sessenta…

Somos los repatriados que llegaron 
solitos, la sangre callada de quienes 
aún no aparecen, las voces mal 
traducidas de la memoria, los cuerpos 
insepultos o borrados por la historia 
oficial y por la guerra del narco…

Também somos 
mulheres assassinadas 
e desaparecidas; as areias 
cheias de pixe, os tumores nos peixes 
que comemos, a matança do búfalo, 
a caça ao troféu, o gigolô, o estupro, 
o saque. 

We are time travellers 
and shape shifters able to cross 
multiple dimensions made of strings 
and dreams. We believe there is no 
such thing as linear time. O tempo 
é cíclico e pluridimensional.

Nuestra rabia esconde una rabia 
mayor. Visible-seeing bodies, 
danzando en la superficie de la piel, 
empujando la tierra con cosecha 
que no es doctrina ni salvación 
pero un dissensus, inconformidad 
incómoda que nos amamanta. 
Las tetas del destino...Poesía impura!

No jugamos a ser ‘super’(héro-inas/
es). Entendemos la sabiduría de vida 
de la otra subjetividad. Trabajamos 
con y en precariedad existencial; 
en las cuerdas flojas y los intersticios 
que juegan con la ambigüedad 
del ser (in flux). 



Queremos terremotos del alma. 
Le hacemos cosquillas al material 
reprimido/represivo in-supra 
(con)/siente, para que se desaten 
movimientos sísmicos que se infiltren 
en la sociedad dislocando 
el sentido de normalidad que 
perpetúa las jerarquías y represiones 
que nos abruman en la cotidianeidad. 

Hoje, declaramos o início de um gigantesco 
movimento positivo da humanidade. Despertamos 
das guerras de sonho e começamos a viver num mundo 
de paz total e performance perpétua. Hoje, eliminamos 
a palavra MEDO dos hemisférios! 

Parecemos Shiva pintado de azul com o Césio-137 
de Goiânia-1987, dançando sobre os cadáveres de nossos 
ancestrais, pero iluminada por el poder de la danza del 
movimiento eterno, de donde nace la voluntad para poner 
en ritmo el universo.

Caminhamos e dançamos como Wovoka (profeta da Dança Fantasma) 
que acreditava receber ajuda de ancestrais (já falecidos)  que retornavam. 

Você nos incendiou e nós viramos cinzas para 
soprá-las em seu nariz e te fazer ver. Somos 
falsos e realmente estamos mentindo para você. Estivemos 
na caverna onde recuperamos a visão. Te convidamos a vir 
conosco e a ver com os nossos corpos inteiros. 

Queremos muito colocar um demônio em 
seus corações, queremos fazer um pouco de macumba, 
pajelança, estilo Caboclo Tupinambá, baile con la tierra y el 
aire, misturados com um pouco de sangue Kaiowá, Pataxó, 
Tucano, Guajajara, Kayapó, Guarani, Ashaninka, Awajún, Peyote, 
Ahunasca e Inca. 

A vingança de Galdino. [uma gota de raiva de índio 
Cree. uma tigelinha cheia de cuspe de índio Anishnabwe. 
três colheres de sopa de desgosto de índio Dene]



Como criamos o/a nosso/a novo/a nós? Onde ele/ela pode ser 
encontrado/a? Em que mapa? 

Somos coyotas jogando futebol com a sua cabeça. Se 
lembra dos 111 prisioneiros do Carandiru? Foi Caramuru 
o primeiro assassino assim chamado. Você se lembra dos 
decapitados no presídio de Pedrinhas? Aí vem a polícia 
para prender Urutau Guajajara trepado na árvore em greve 
de fome na Aldeia Maracanã. Aí vem a tropa de choque 
nos escaldar com armas sonoras e novos coquetéis de 
matar devagar. Somos coyotas e brincamos de fogueira 
na Central do Brasil. Somos coyotas e cagamos nos 
seus santos. Somos coyotas cunhatãs, curumins, 
travestis, misturas, mexemos com os sentidos, pasta 
de amostras de corpo. Telúricas,  somos estivadoras 
de sonhos em estado larval. Somos coyotas e somos 
Cláudia da Silva Ferreira, Amarildo Dias de Souza, 
Rigoberta Menchú, Subcomandante Ramona, María 
Salamanca Huenchullán, Gloria Trevi, Rigo Tovar…

Vamos brincar de arte da performance voodoo com os cinco 
últimos Akuntsu. Vamos ficar de pé nos quatro cantos ou na beira de uma 
cratera & gritar: “Aqui está um/a artista da performance; darei meu sangue por 
comida; morrerei por uma idéia.” 

We belong nowhere and everywhere. Somos 

Não somos um lugar para 
o qual se aponta. Sendo índios, sempre, escapamos 
de lá ... Viemos de uma intimação, submetidos à opressão, 
mas também fugimos de lá. Sendo índios, podemos ser radicais 
no exterior, fora, longe, opacos e perdidos.   

live artists, mex-plico?

Queremos te presentear com os espíritos mamaés para rasgar 
a sua alma. [temos o poder da cura. mas não temos permissão para revelar isto]



Desejamos reconhecer Dani D’Emilia, Daniel Brittany Chavez e Roberto Sifuentes, membros principais 
da Pocha Nostra, que ajudaram a revisar e MC a primeira versão deste (anti) manifesto durante o HEMI, 
em 2014.
Colaboradores online e presenciais (HEMI Montreal): Alex Wilson, Ashok Mathur, Carolyn Vera, Dani 
d’Emilia, Daniel B. Chavez, Elle Mehrmand, Elyla Sinvergüenza, Fabio Salvatti, Hector Canonge, Inti Naxhielii 
Barrios, Karina Vargas, Leyneuf Tines, Lucero Medina, Marina Barsy, Peter Kulchyski, Roberto Sifuentes, 
Srgeu, Tony Bravo e Victor Payan. Colaboradores online: Alessandra Santos, Benvenuto Chavajay, Dra. 
Catherine Walsh, Emma Tramposch, Dr. Emilio del Valle Escalante, Filipe Espindola, Heather Igloliorte, 
Isaac Carrillo, James Luna, Jeff Marley, Julia Antivilo, Kency Cornejo, Ligia Marina, Peter Morin, Praba Pilar, 
Sara Panamby, Sergio Andrade, Steven Loft, Walter Mignolo e Terrance Houle. 

Nós também, e acima 
de tudo, dançamos! 
Somos Iemanjá e Oxum. Guerreiros, 
xamãs e pajés, Ogum e Xangô, 
Heyoka/clowns, Ogitchida (guerreiro), 
Ogitchida-kwe (guerreira mulher).

Um (Anti) manifesto pode ser 
prático e agir no presente imediato. 
Devemos atrapalhar, sem agüentar. 
Anti não somente como contra, 
mas como fora do caminho, em outra 
dimensão onde existe o que é mais 
importante: ser. 

Tripatupe kom taiñ pu weichafes..¡¡¡¡
Libertad para todos los guerrerros
Amulepe taiñ weinchan 
...Que siga nuestra lucha!!!!
Marichi weu !!!!!!!!!!!!!!!!!!
… Diez veces venceremos

Hay un dicho que reza “el Perú 
es un mendigo sentado en un banco 
de oro” por la pobreza de nuestro 
pueblo frente a la riqueza de nuestros 
recursos naturales: oro, plata, 
petróleo, gas… Y por esa riqueza han 
matado, desplazado, contaminado y 
encarcelado a los indígenas. Nosotros 
los indígenas somos la verdadera 
riqueza del Perú, somos el banco 
de oro y somos todo el oro del Perú.  

Podemos escrever sem 
tradução.

Podemos escrever sem letras 
maiúsculas e pontuação e 
ainda assim seremos entendidos sem 
precisarmos ser contidos nos idiomas 
coloniais que não nos pertencem ;-)

Os corpos de mulheres são 
o lugar do recurso: extração, 
estupro, exploração. A terra é o corpo 
do planeta Terra. 

Terra, terra, 
Por mais distante o errante navegante. 

Mulher, mãe. 
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