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Autorretrato © Steph Lotus 

 

Steph Lotus nasceu no interior de Pernambuco, por onde traz sua ascendência indígena 

Xukurus e Fulni-ô. Atua como artista visual e fotógrafa na pesquisa em Arte e Educação. 

Procura por vida poética Infravisual na invenção de novos modos de ler e escrever com 

a vida. Mestre em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul - UFRGS. Licenciada em Artes Visuais pelo Instituto de Artes da 

mesma instituição. Pesquisa com a mistura de peles humanas-não humanas, 

macerando-as em pleno Sol do meio dia. Trabalha com fotografia na arte e 

comercialmente. Realiza editorações textuais; criações em ambiente real e virtual; 

ministra cursos; publica artigos e participa de exposições, na sua maioria coletivas. Seus 

trabalhos mais recentes misturam arte fotográfica e literária, colocando-as em contato e 

contágio. Além da poesia, pesquisa interlocuções com outros saberes, como a 

psicologia e a medicina da floresta, a fim de pensar/inventar novos processos artísticos 

que contemplem estados de vida humana não humana integralizada.  

E-mail: stephannylotus@gmail.com   

Instagram:@Stephlotus  
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Arlinda, linha da vida, por Steph Lotus 

Ensaio-reza dedicado à memória que tentaram apagar da feminilidade selvagem 

humana não-humana de todas as pessoas que como eu, empenham-se em recordar, 

em dá corda nas mensagens ocultas inscritas nos nossos DNAs. — Quero desimpedir 

a dança selvática dos olhos e liberar os relâmpagos presos nas emissões de centelhas! 

 

Tu escolhes | se acendes mais lâmpadas | abre mais as cortinas | ou as pupilas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O nome dessa série fotográfica digital é Arlinda, linha da vida. Pertence a uma produção 

do ano de 2019, relacionando-se com a natureza do autorretrato para falar sobre uma 

fotografia que espelha a imagem do rosto da minha avó materna: vó Arlinda. Essa 

inteiração, fez da saudade que sinto de sua pele uma impressão poética, expressada 

pela pele de uma fotografia. As nuances e feições indígenas me despertam de um sono 

profundo, por onde meus olhos acendem a luz da sua vida. — Fotografar me ensina que 

objetos reflexivos podem aparentar aspectos da nossa alma ancestral. Aqui, a imagem 

fotográfica é um desses objetos espectrais ou portais ancestrais de dobras no tempo. 

Enquanto meus olhos perfazem uma trilha sagrada, farejo rastros visuais, traços, 

nervuras e perfumes que viveram e vivem nas nossas peles. Atravessando o incêndio 

florestal do tempo, deparo-me com a superposição dos pulsos: a batida rítmica dos 

nossos corações. O barulho do fogo em silêncio, o derretimento da pele e a queimadura 

exposta. Este é um processo fotográfico que cura por uma espécie arqueológica de 

memória literária. Ou, um processo que se nutre de uma escavação intuitiva da própria 
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história de vida. Assim, como se viajasse no tempo, posso recordar e viver suas 

memórias.  

Recordo que quando ela estava grávida da minha mãe, pensava nessa vida que 

esperava no ventre como a primeira flor do seu projeto de jardim. Deu a ela alma e lama 

para receber as sementes de Lótus. Li certa vez que um feto tendo apenas alguns 

meses, de 16 a 20 semanas, já possui o número máximo de óvulos para toda vida. 

Nesse sentido, a flor selvagem de poucas semanas já carregava em seu DNA as 

memórias mais profundas, compartilhadas por décadas e mais décadas. Os ovários da 

flor estavam prontos e já poderiam atirar flechas psíquicas para o futuro de outras flores, 

enquanto um punhado de lama protegia seu útero. Mais tarde essa primeira Rosa daria 

luz a outros jardins; a uma nova espécie de Rosa; Jasmins Carolina duplicados; flor de 

Mel; Dayse e um broto de Lotus crescendo do punhado de lama, passado entre ventres.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma vez, quando eu era criança, minha mãe me contou que Dayse, a flor branca e 

singela, foi embora porque precisava preparar nossas casas no plano espiritual. Neste 

dia, lembrei muito dos dois anos que vivi com ela, antes do seu encantamento. O 

suficiente para aprender o que chamei de um dos segredos visuais da flor de Lotus: o 

outro querer Infravisual que mora na palavra; o seu sutra; a abertura das pétalas que é 

também a de seu significado oculto. É como se as vogais se desprendessem, deixando 

entrar um pouco mais de luz no devenir Lotus-Lutos. É ainda a mesma palavra, sendo 

outra. É a inscrição gravada na flecha psíquica; a força da palavra em seu significado 
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mais profundo; um dos códigos ocultos do meu DNA; a raiz indígena que envia a 

mensagem da ancestralidade; o grito da alma ecoado neste mundo; a poesia lançada 

através das eras; a outra face da mesma moeda; a imagem através do espelho e o 

reflexo dos astros na noite do lago.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No retrato dela, todos os fios de cabelos aparecem negros e sua pele avermelhada de 

Sol, abrindo luz a todas as cores invisíveis e visíveis do sertão Pernambucano. Seu 

olhar profundo é um batuque, o próprio manifesto da nossa etnia Xukuru Kariri ou seria 

Fulni-ô? — Quando saberemos?! De ventas largas e ventos internos fortes, sua 

respiração é feroz. Mas, sua voz é um doce canto da floresta. Com suas mãos colhe 

águas brilhantes para alimentar seu jardim sagrado, sua família, sua alma e seus 

poderes.  

Recordo que só depois que ela adotou sua primeira filha de nome Geralda, repetindo 

assim o gesto de como fora acolhida, sentiu-se segura em gerar suas próprias flores. 

Pois, agora teria sua missão de alma vivendo ao seu lado, por toda sua vida. Seu pedaço 

de alma salvo e integralizado! A prova disso é que Arlinda deixou essa vida apenas 

depois que sua filha Geralda partiu. Eram irmãs de almas gêmeas. — Deve ser por isso 

que guardo uma foto 3x4 cm de cada uma sob uma cobertura de pétalas de rosas secas.  

O nome da mãe da minha mãe é Arlinda; o nome da primeira filha da minha avó é 

Geralda; o nome da minha mãe é Rosa e o nome da terceira filha de minha mãe é 
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Dayse. — Elas são as minhas encantadas! Os quatro cantos das canções sem palavras; 

as quatros estações na Terra do meu corpo enquanto fases da Lua. Os espíritos que 

me visitam com aromas frescos em memórias de alfazemas selvagens.  

A primeira flor nascida do jardim de Arlinda foi a Rosa fazedora de coisas. Ela brotava 

arte e era capaz de animar qualquer coisa ou objeto; a segunda é Rosemari, a contadora 

de histórias, atenta aos mínimos detalhes da fala; a terceira é Rosemira, a mensageira 

espiritual do amor incondicional; e quarta é a nobre flor Roseanna, a sábia professora 

dos abraços e das conversas amorosas. Mulheres com corpo e alma de flores, ou seria 

flores com corpo e alma de mulheres? Mulheres que exalam alma como as flores exalam 

seus aromas, num piscar dos astros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordo que quando Arlinda se sentia solitária, desenleada da vida, ouvia sempre uma 

voz cantarolando. Como se ela pudesse escutar esse som de dentro do ventre de sua 

mãe. Uma voz escoada dos Oásis, por onde sentia lhe brotar alma. Mas ela sabia que 

o canto não traria sua origem de volta em carne viva. Em carne viva, ela mesma teria 

que se realizar, pois seu passado estava arrancado de si e não passava mais do que 

uma memória onírica esmaecida. Apenas lembrava com pesar que seu pai, o Caboclo 

Bernardo, não soube lidar com a dor de perder Bárbara, sua esposa falecida do parto 

de sua filha caçula. Lembrava que, com sua primogênita Regina nos braços e a caçula 

no outro, entregou a outra filha para outra família.   
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— Aha, é a forma traduzida em palavra da canção de ninar da minha bisa Bárbara, um 

som vibracional enviado aos meus sonhos pela via corporal do meu DNA. Um canto de 

lamentação e enleamento espiritual. O cantarolar de palavras sem imagens que nossos 

parentes indígenas chamam também de canto da alma. Talvez seja assim que a 

oralidade em canto nos tenha. Melhor dizendo, nós não a temos, é ela que nos abraça 

com sua cantiga que vem de longe. Anunciada como uma manifestação vibracional de 

frequências azuláceas em estados de pura intimidade.  

Essas fotografias fotografadas, ao revelar imagens do rosto da minha vó, refletem na 

minha história suas faces mais ocultas. — Fotografar é como dobrar o tempo da palavra, 

escrever por imagens a própria história pela pele de outrem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu sou a força flor da Lotus nascida entre os Oásis de serras úmidas que circundam 

hoje a cidade de Arcoverde do estado de Pernambuco-Brasil. Sou a semente de vida 

abundante plantada na lama do útero. Minhas raízes abraçam os brejos de Ororubá e 

Sabiá; da Serra Verde; das serras Negras; da Taquaritinga; das serras das Varas; de 

Bituri e de Porção. Sou batizada nas poças naturais do vale sagrado do Catimbau. Eu 

danço com o sincretismo religioso, porém sigo apenas rituais. Sou a Lotus sertaneja do 

Catimbó (cachimbó) dos Xukurus e Fulni-ôs, da rainha Iemanjá e do sagrado coração 

de Maria e de Madalena. Das serras, das poças de alma-lama e dos céus. Eu sou mulher 

indígena, não sou parda! — Poupem-me dessa bobagem colonial!  
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Aprendo sobre a verdadeira concentração para viver os enigmas das palavras 

recebidas. Cocrio no agora, no lugar onde tempo e espaço sem beijam. — Já era 

tempo... já era tempo... Já era tempo de contar a história das flores; de curar as dores 

presas no corpo do passado ulterior; de despir o sofrimento em carne viva; de celebrar 

a vida com meus fragmentos de alma, com minhas encantadas! Ahô!  
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Agora, acendo meu cachimbo abençoado pelos meus parentes Fulni-ôs. Agradeço e 

peço para que a abundância de ter tenha a mesma direção da flecha que lanço para 

doar proteção daqui até os mais altos tempos. Agradeço a Antônia e Antônio [Tonha e 

Tonho] meus bisavôs que acolheram a história da minha vida através da história de sua 

filha Arlinda. Eles acolheram também o luto de Bernardo e com isso, estavam enleados 

intimamente nessas relações de vida. — Talvez seja assim que a linha da vida se curva 

para além de parentescos consanguíneos.  

A linha da vida se trança.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termino esse ensaio-reza de redenção, pós ato fotográfico-literário, desenleando uma 

última palavra-verbo nos sete planos da minha existência enquanto ser: 

                                                                                                             DOAR 
                                                                                                       RODA 
                                                                                                   DO AR 
                                                                                                  DOR 
                                                                                                   DAR 
                                                                                                         AR 
                                                                                                             Linda                                    
                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                           Haux, haux!  
 

 
 

Steph Lotus, outono de 2021 
 


