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Resumo:  

O recente período de isolamento social em combate à pandemia do Coronavírus (Co-
vid-19), em todo o mundo, também deixou reclusa a população do município de Parin-
tins, uma ilha fluvial no interior do Amazonas, coração da Amazônia brasileira. E esse 
período de clausura tornou ainda mais evidente e notória uma intimidadora presença 
observada através das frestas, portas, janelas e sacadas das casas-abrigo: os urubus. 
Este ensaio, produzido durante o período de quarentena na ilha, constitui-se de qua-
torze fotografias (sete de cada autor) e um relato escrito a partir de experiências troca-
das por correspondência eletrônica. Sobre ilha, quarentena e urubus, reflete sobre a 
condição de isolamento geográfico e social, sobre o humano e as relações com o lugar 
e o animal. 
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A situação atual de confinamento faz-nos reviver a primeira imagem que 

tivemos desta ilha, pouco antes de aqui vivermos. Ver no mapa aquela porção 

de terra alagada no enorme Rio Amazonas, que corresponde ao território de 

Parintins, causava certa inquietação. Decidir morar numa ilha fluvial na Amazô-

nia brasileira, sem qualquer hipótese de acesso terrestre, pode indicar uma 

pré-disposição para o exercício do auto-isolamento? 

Inquietude maior sentimos ao chegar e nos depararmos com tantos uru-

bus a sobrevoar a ilha ou transitando despreocupadamente, em solo, por ela. 

Tais aves, habitantes exclusivos do continente americano, planam em círculos 

nas correntes de ar quente — enquanto fazem a digestão da matéria animal 

em estado de decomposição que habitualmente consomem.  

Para os recém-chegados, pode ser um motivo de apreensão relacionar a 

imagem da ilha isolada (vista no mapa) ao sobrevoo constante das aves de 

rapina. Nós, matéria viva, instintivamente tememos aquela ciranda desenhada 

no céu de todos os dias à procura de cadáveres.  

 

 

 

Fabiana Wielewicki. Vista 1 (casa) 

 

 



    Sobre ilha, quarentena e urubu   
Fabiana Wielewicki e Marcelo Rodrigo 3 

    
 

Revista Dobra, nº 6   ISSN: 2184-206X 

 

 

Marcelo Rodrigo. Vista 1 (apartamento) 

 

A premissa para a realização deste ensaio visual foi a captura de imagens 

a partir dos nossos espaços de isolamento domiciliar procurando incluir um 

elemento comum: os urubus que circulam e vivem em nosso entorno. A noção 

de confinamento parece convocar um nível extra de tensão num cenário assim, 

onde a ideia de morte parece se avizinhar pelo convívio tão próximo com estes 

animais. Urubu, em tupi-guarani, quer dizer ave grande e negra. Ignorar sua 

presença aqui obviamente é uma empreitada impossível. Então, antes que o 

convívio com os urubus se tornasse habitual e invisível para nós (moradores 

recentes), procuramos “inverter” a cadeia alimentar capturando, por meio da 

fotografia, imagens daqueles que rondam nossas moradas durante o período 

de confinamento imposto pela pandemia mundial do coronavírus. Uma emprei-

tada visual pouco cômoda: trocar a fuga do olhar pelo enfrentamento e procura 

do elemento considerado perturbador por nós.   

Capturar a imagem de uma ave em pleno voo é também uma forma de in-

terromper o ato daquele que voa. Tal operação de captura pode revelar uma 

intenção secreta vingativa: reflexo do desejo impotente de voar. Para os confi-

nados, como nós, voar livremente em grandes altitudes talvez seja motivo de 

recalque ainda maior. Assim, a tentativa de fixar a ciranda negra no céu azul 

numa fotografia resulta em uma imagem insuficiente e frustrante.   
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Marcelo Rodrigo. Vista 3 (apartamento) 
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Quando a chuva se aproxima, os urubus costumam procurar pela cidade 

telhados, postes de eletricidade, antenas e terraços. Ali permanecem imóveis 

aguardando condições climáticas mais favoráveis ao voo. Postura curva e ca-

beça levemente baixa, como quem aceita um castigo do céu: a imagem da pa-

ciente resignação. Assim que o sol regressa, abrem suas grandes asas negras 

permanecendo imóveis por um bom tempo — favorecendo a secagem de suas 

penas. A postura resignada converte-se em imponência; parecem estátuas 

guardiãs da cidade.   

No xamanismo os urubus são considerados animais de poder. São res-

ponsáveis pela limpeza dos resíduos tóxicos, realizando a transmutação e o 

renascimento. Ensinam sobre o valor da morte como transformação. Nunca 

matam as suas presas, ocupam-se apenas da matéria morta, simbolizando a 

purificação e a regeneração. Utilizam as energias da Terra — assim como o 

xamã — a seu favor para deslizar nas correntes de ar.   

Enquanto dura o toque de recolher obrigatório (imposto pelo governo) as 

ruas daqui estão ainda mais tomadas por urubus à procura de alimento. A au-

sência de pessoas e a quantidade de aves negras evocam um cenário digno de 

filme pós-apocalíptico. Nós espreitamos de casa o avanço gradual dos nossos 

vizinhos alados a pousar nos muros e postes — cada vez mais perto. Já não é 

possível lembrar bem como era antes da pandemia, a noção de tempo-espaço 

vai ficando remota.   

Apesar de vivermos relativamente próximos, nós, autores do ensaio, obe-

decemos aos apelos das autoridades governamentais e trocamos estas ima-

gens dos nossos respectivos confinamentos domiciliares pela internet — que 

sempre foi precária e agora ainda pior, uma vez que todos aqui na ilha estão a 

usar as redes para suprir a necessidade de contato e diálogo. A troca de foto-

grafias permitiu-nos ver outros muros e janelas, outra paisagem. Uma paisa-

gem confinada, mas, ao menos, outra. As imagens revelaram um tempo que 

passa muito devagar, sem acontecimentos dignos de importância. As fotogra-

fias denunciam que os espaços transitados por nós, enquanto buscávamos 

capturar o “lado de fora”, são limitados.   

Os elementos se repetem: as grades do edifício em frente, a antena, a ja-

nela basculante, os muros e o poste da rua degradada. Não existe mais nada 

para ver, nada que o olhar alcance. Mas foi por meio do ato fotográfico que na-

turalizamos a presença, até então, sinistra dos grandes pássaros negros. Nos-

sas imagens os domesticaram, permitindo a digestão do convívio. Nenhuma 

presença ameaçadora, apenas meros vizinhos.   
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Fabiana Wielewicki. Vista 5 (casa) 

 

 

Marcelo Rodrigo. Vista 5 (apartamento) 
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Fabiana Wielewicki. Vista 6 (casa) 

 

Marcelo Rodrigo. Vista 6 (apartamento) 

E quando a luz de fim de tarde refletida na janela aquece e conforta o 

olhar para a cidade, lembramos que quem transita e socializa são os urubus. 
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Nós, os confinados, nos comportamos como presas. Espreitamos com cuidado 

o lado de fora para ver se ainda está tudo bem, se a cidade ainda é a mesma 

(e nós também).   
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Marcelo Rodrigo. Vista 7 (apartamento) 


