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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa apresenta a tese de que a ancestralidade cura, de que o mito, atualizado nas 
inscrições indígenas no mundo contemporâneo por meio de livros, filmes, pinturas, 
instalações, linguagens variadas e hibridizadas, promove um gesto de equilíbrio e de saúde 
para a terra, englobando todos os seres, humanos e não humanos, visíveis e invisíveis. Propõe, 
ainda, que a construção de espaços de tradução intercultural é o gesto que promove essa 
possibilidade de cura, assentado na escuta atenta e afetada e em um novo olhar que alcança a 
miração - a visão do que normalmente não se vê - em um lugar que não é mais indígena nem 
não indígena, mas uma terceira margem, possível a partir da criação e da fruição. Para isso, 
analisa livros e filmes dos Tikmu’un (Maxakali), povo indígena de Minas Gerais, dos Huni 
Kuin (Kaxinawá), do Acre, e um conjunto de obras plásticas de artistas indígenas latino-
americanos reunidas na exposição Mira! 

 

Palavras-chave: arte indígena; cura; interculturalidade; xamanismo; subalternidade.  

 



	

	

ABSTRACT 

 

This research presents the thesis that ancestrality cures, that myth, updated in indigenous 
inscriptions in the contemporary world through books, films, paintings and installations, in 
varied and mixed languages, offers a gesture of balance and health for the earth, 
encompassing all beings, human and not human, visible and not visible. The thesis also 
proposes that the construction of arenas for intercultural translation expresses this possibility 
of cure, based on attentive and affective listening and through a new vision that achieves a 
miração - a vision that is normally not seen – in a place that is no longer indigenous, nor non-
indigenous, but which represents a third margin, made possible through creation and fruition.  
To this end, it analyses the books and films of the Tikmu’un (Maxakali), an indigenous 
people from Minas Gerais, of the Huni Kuin (Kaxinawá), from Acre, and a series of artworks 
by indigenous Latin-American artists brought together for the Mira! exhibition. 

Key words: indigenous art; cure; interculturality; shamanism; subalternity 
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O corpo   
é meu mito  

predileto,  
a palavra  

que mais uso  
e o objeto  

mais completo. 
 

(Affonso Romano de Sant’Anna. Corpo: anatomia do mito) 
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A espreita é um recurso político de comunicação estratégica no estado arte. Estar à espreita é um 

momento de vigilância, um tempo para pensar e elaborar uma proposta de sobrevivência. Chegamos 
mais do nunca perto de um momento crítico de nossa odisseia no espaço. Vamos ver o mundo ser 
sacudido como que para tirar todos os habitantes da floresta, sem ficar nenhum, tal as máquinas 

fazem com as laranjeiras na colheita. O fim de todo um ciclo biológico e filosófico. Tudo parece muito 
complexo, mas, desenhando é mais fácil. Tudo passa pela paisagem. Tudo mudando, mas ninguém vê. 
Ninguém olha pela janela enquanto tudo muda para sempre. Uma civilização caminhando para mais 

um colapso e indo para outra condição. Não, não é exatamente o fim para todos, talvez para a 
maioria. Todos os Xamãs de todos os tempos já falam isso. Todos os líderes, mestres e poetas diziam 
a mesma coisa. E as coisas vão acontecendo cada vez mais rápido. Estar à espreita é, sim, um estado 

de guerra, de tensão milenar. A destreza do homem em conhecer muito bem o outro, a natureza 
humana é a razão. Tão completa é a espreita que também lhe cabe o esperar por isso, o quase 

inconcebível esperançoso. Estar à espreita é se dar bem com o tempo e acreditar que dá pra ser feliz 
antes do próximo ato. 

(Jaider Esbell, A arte da espreita) 
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SEGUINDO OS RASTROS 

 

Parece sem sentido o ato voluntário de escrever. Escrever a quem e para quê? Escrever aos 
parentes para falar de um mundo amplo, tão amplo que não cabe nos olhos vivos, languidamente 

desenhados, tristemente desviados. Escrever com gosto, com cheiro forte, sobre um diálogo 
apimentado em um espaço vasto, tão vasto que arrodeia toda a nossa existência e, se deixarmos, pode 

mesmo nos engolir como aquele peixe grande. 

(Jaider Esbell) 

 

O desejo de procurar apreender os processos de criação de livros e filmes feitos por 

pessoas e comunidades indígenas com as quais tenho convivência e relação de afeto foi o que 

suscitou inicialmente o tema desta pesquisa. A força de uma poética nascida de uma 

cosmovisão em que tudo está interligado: bichos, plantas, floresta, canto, desenho. O livro 

como um objeto em si, para além das palavras e histórias, para além da narrativa, sendo sua 

realização uma viagem repleta de intertextualidades, de misturas de linguagens, de um grande 

prazer em fazer o objeto, em criar a forma. E os filmes como uma consequência quase que 

natural de mundos nos quais a imagem tem um poder diferente daquele que nos sufoca em 

nosso cotidiano sobrecarregado de estímulos visuais.  

Prestando atenção em alguns desses livros e filmes, foi ficando cada vez mais clara a 

centralidade dos processos constantes e intermináveis de cura como o grande objeto (e ao 

mesmo tempo, sujeito) das narrativas indígenas, cura das pessoas, cura da paisagem, cura das 

relações, cura do planeta. Impossível separar os filmes e livros da filosofia xamânica que eles 

traduzem, criando um espaço de diálogo entre nós e eles, indígenas e não indígenas, um lugar 

que é possível existir pela graça da criação, parafraseando Maria Inês de Almeida.  

Foi acompanhando as pesquisas feitas por esta professora da UFMG que a proposta foi 

tomando vulto em meu desejo. O impacto que senti quando assisti ao recém-feito vídeo 

Shuku-Shukuwe: a vida é para sempre acabou de me jogar impreterivelmente no caminho 

desta pesquisa. A beleza do filme concebido pelo pajé Agostinho Muru como parte do Livro 

Vivo, que ele entendia como os parques medicinais existentes nos arredores das aldeias, no 
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meio da floresta, e que seria passado para o papel com a ajuda da equipe da universidade, me 

tocou profundamente. Assim como o longo processo dos estudantes Tikmu’un (Maxakali) na 

elaboração de seu livro Hitupma’ax:Curar, produzido ao longo de muitos encontros 

transdisciplinares e interculturais com artistas, estudantes, psicanalistas, médicos e 

professores, juntos no espaço possível da escuta atenta, delicada, deixando-se afetar. Os 

filmes de Isael e Sueli Maxakali entravam com força na minha antiga aproximação com esse 

povo, feita mais de lacunas que de presenças, trazendo a vida ritual daquele povo para muito 

perto, perigosamente perto, encantadoramente perto. 

A partir de minha pesquisa, durante o mestrado, sobre a arte e a vida do educador,  

intelectual e artista Kanatyo Pataxó, a questão ficava cada vez mais clara: a relação entre a 

arte praticada por essas pessoas e comunidades, assentada em uma visão de mundo que 

subverte totalmente nosso pensamento sobre natureza e cultura, entre mundo material e 

mundo espiritual, e um processo contínuo de cura, de saúde, uma medicina ampliada, feita de 

voz, cor, desenho, canto, sopro, sonho e imagem.  

O pensamento instigante de Viveiros de Castro foi um guia e, ao mesmo tempo,  um 

desafio. A leitura de Crítica e Clínica, de Deleuze, confirmou o que eu pensava - sem forma 

exata ainda - e abriu uma infinita janela para a paisagem do que começou a se formatar como 

uma pesquisa sobre os livros e filmes feitos por esses povos indígenas e uma intencionalidade 

de cura da terra, sempre presente. Devo dizer que alguns encontros com Davi Kopenawa e, 

posteriormente, a leitura de seu belíssimo livro feito em parceria com Bruce Albert, A queda 

do céu, me reafirmaram no caminho da tese que se formatava em meu desejo. 

Meu contato antigo, embora intermitente, com os Huni Kuin (Acre) e com os Tikmu’un 

(Minas Gerais) me servia de amparo para esse desejo. São relações de afeto, estabelecidas 

especialmente com algumas figuras e em momentos muito significativos. Um antigo impulso 

de me aproximar mais da poética desses povos me movia, assim como o sentimento premente 

da necessidade de buscar espaços de reverberação de sua arte e seus conhecimentos, relegados 

sempre a planos do exótico, do subalterno, do primitivo, do “naif”. Não, nenhuma arte é 

ingênua, basta estabelecer com ela uma relação porosa, permitindo-se afetar e ser afetado. 
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No início do processo da pesquisa, fui envolvida por uma experiência tremendamente 

marcante, a exposição Mira! de artes visuais contemporâneas dos povos indígenas, realizada 

pelo Centro Cultural da UFMG, em 2013. Foram dias intensos de convívio permanente com 

artistas indígenas do Peru, da Bolívia, do Equador, da Colômbia e do Brasil, imersa nas mais 

de cem obras expostas e nas mais de 40 horas de debates, conversas e oficinas criativas. 

Aceitamos o convite para entrar na “miração” e estabelecemos vínculos; aquele mundo das 

pinturas, dos desenhos, das esculturas, das instalações, reafirmava a tese da cura pelas 

inscrições indígenas no mundo.  Acompanhei a trajetória da Mira! ao longo de seus dois anos 

de exibição e tive oportunidades de conversar com alguns dos artistas envolvidos, 

estabelecendo, mesmo que na maior parte das vezes, à distância e quase que somente na 

escuta, um diálogo que frutificou em meu pensamento. 

Fui à Aldeia Verde Maxakali, onde vivem Sueli e Isael, e ali passamos dias conversando 

sobre o livro Hitupmaáx: Curar, os filmes de Isael (Fim do resguardo; Quando os yamiy vem 

dançar conosco), ao mesmo tempo que participando de um ritual de pajelança que estava 

sendo feito para uma criança; e convivendo, vivendo junto, vivendo com. Sueli e Isael me 

acolheram e me deram um jirau separado do resto da casa por uma cortina – um quarto, um 

luxo individual naquele espaço sempre coletivo. A imersão no mundo Tikmu’un, durante 

aqueles dias, foi fundamental para retomar antigas memórias e para dar pistas no rumo do que 

eu buscava entender. Estava lá na aldeia um estudante de antropologia, Roberto Romero, 

falante da língua, que foi de grande ajuda para mim.  

Com os Huni Kuin estive por três vezes, em temporadas de aproximadamente um mês, ao 

longo do período da pesquisa - e agradeço à Comissão Pró-Índio do Acre pela oportunidade 

dessas viagens. Longas conversas com Zezinho Yube fizeram parte desses momentos, assim 

como cantar, dançar, participar do ritual da ayahuasca, receber pintura corporal e me deixar 

envolver por todas essas linguagens, escutando histórias em uma língua que desconheço, 

compartilhando silêncios, comidas e risadas. Como diz a antropóloga Els Lagrou, ao afirmar a 

importância do que ela chama de “metodologia artística” para chegar a algum conhecimento, 

é necessário cantar junto, dançar junto, desenhar junto, deixar-se afetar.  
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Conversas e entrevistas com participantes não indígenas dos laboratórios interculturais 

nos quais foram elaborados os livros e os filmes, fizeram parte de minha jornada. Essas 

conversas foram especialmente frutíferas com estudantes que estavam fazendo doutorado 

(Rafael Fares) e mestrado (Carolina Canguçu) e abordando temas semelhantes ou com uma 

certa zona de semelhança com minha própria pesquisa. A coordenadora dos laboratórios 

interculturais e do Núcleo Literaterras, Maria Inês de Almeida, que viabilizou as publicações 

dos livros, foi extremamente acessível e generosa, dedicando-me muito tempo de conversas 

sempre iluminadas.  

No campo teórico, novas perspectivas foram se abrindo. O olhar atento de Rosângela de 

Tugny analisando a estética Tikmu’un deu outra qualidade à minha convivência com esse 

povo, às minhas noites de cantoria no ritual conduzido pelo pajé Mamey, jogando novos 

elementos que complementaram a análise profunda de Myriam Alvarez, a quem agradeço por 

ter-me aberto as portas da compreensão do universo Maxakali. As análises de André Brasil, 

de César Guimarães e de Rubem Caixeta sobre a filmografia indígena me ajudaram a ver os 

filmes de outra maneira. Ter acesso ao livro de memórias e entrevistas do pajé Agostinho 

Muru, a partir de uma indicação do Txai Terri Aquino e da colaboração de Luana Gonçalves, 

da Filmes de Quntal, me ofereceu um instrumento de aproximação com o pajé que já não está 

entre nós, no mundo dos corpos pensantes e viventes. A pesquisa de Els Lagrou sobre a arte 

Huni Kuin foi fundamental, assim como a reflexão de Luisa Elvira Belaunde sobre a pintura 

visionária dos artistas indígenas peruanos e o livro de Todorov, A beleza salvará o mundo.  

O trabalho de Ana Maria Netto Machado sobre A escrita em Lacan, trazendo o conceito 

de scriptologia, me possibilitou uma aproximação com o pensamento daquele mestre da 

psicanálise no aspecto que me interessava discutir nesta tese. Outra fonte instigadora sobre 

linguagem e tradução foi George Steiner, com seu livro Despues de Babel: aspectos del 

linguaje y la traduccion. Lévi-Strauss foi imprescindível para minha tentativa de me acercar 

ao mito, caminho no qual o livro de entrevistas de Joseph Campbell a Bill Moyers muito 

colaborou. A leitura do ensaio de Ítalo Calvino sobre a Leveza, em suas Seis propostas para o 

próximo milênio, foi profundamente inspiradora ao pensar nesse atributo da estética indígena 

e da filosofia xamânica. A problematização do conceito de cultura feito por Manuela Carneiro 

da Cunha em seu livro Cultura com aspas esteve o tempo todo presente como pano de fundo 
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de minhas reflexões, para as quais também colaboraram as leituras de Diana Kingler, Escritas 

de si, escritas do outro e de Walter Benjamin,  especialmente os textos A obra de arte na era 

de sua reprodutibilidade técnica e Experiência e pobreza. Os ricos debates em sala de aula, 

especialmente os promovidos pelas professoras Denise Carrascosa e Evelina Hoisel, bem 

como o acompanhamento cuidadoso de minha orientadora, professora Marinyze Prates de 

Oliveira, criaram momentos cheios de ressonância ao longo do processo.  

Descobrir as reflexões do intelectual e curador paraguaio Ticio Escobar sobre arte 

indígena e sua relação com a arte contemporânea e com a necessidade da aura como espaço 

do olhar, foi um ponto de inflexão importante – agradeço a Rafael Fares a indicação. Da 

mesma forma, a bela dissertação de Rafael Castro de Souza sobre a vida sensível do mito, 

analisando histórias publicadas pelos Huni Kuin a partir do conceito de vida sensível 

elaborado pelo filósofo italiano Emanuele Coccia, muito colaborou para minhas reflexões.  

A literatura também veio em meu socorro. Ler Cassandra, de Christa Wolf, foi 

extremamente inspirador, bem como o flerte com poemas de Affonso Romano da Sant’anna, 

Adélia Prado, Kavafis, Viviane Mosé e Drummond e o mergulho sempre renovador nos 

escritos de Guimarães Rosa. Muito especialmente, a leitura dos inspiradíssimos textos curtos 

de Jaider Esbell, publicados quase que diariamente em sua página no FaceBook, 

correspondeu, indubitavelmente, a uma fonte de inspiração, prazer e reflexão. Os momentos 

insubstituíveis de convívio com Ibã, o grande cantador Huni Kuin, foram pura poesia.  

Três eventos nos quais alguns filmes indígenas foram mostrados e discutidos, e dos quais 

participei, foram momentos iluminadores no caminho desta pesquisa: o ForumDoc (Belo 

Horizonte, MG), o CachoeiraDoc (Cachoeira, BA) e o IV Colóquio Internacional Cinema, 

Estética e Política, promovido pela UFMG também em Belo Horizonte. Nesses eventos, 

debater com os autores indígenas, com seus parceiros não indígenas e com estudiosos do 

cinema permitiu um aprofundamento significativo do meu olhar. Da mesma forma, o curso 

Cinema e Pensamento Maxakali, promovido pela UFMG sob a coordenação de André Brasil e 

César Guimarães e com a participação de Isael e Sueli Maxakali, bem como o curso sobre 

processos de cura dos Huni Kuin, sob a coordenação de Maria Inês de Almeida e com a 
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participação de Zezinho Yube e do pajé Osmar Rodrigues Huni Kuin, foram momentos 

intensos de diálogo intercultural.  

Meu planejamento original para a pesquisa envolvia mais tempo de trabalho de campo, o 

que não foi possível devido a uma situação pessoal que vivi nesse período. Ao mesmo tempo 

que escrevia sobre a cura da terra a partir das traduções indígenas dos mitos para livros, 

filmes, quadros, fotografias, eu mesma vivi um intenso processo de cura que inviabilizou 

viagens e outras aventuras por um longo período de quase dois anos. Ao tempo em que me 

sentia retomando a vida, a escrita voltava a jorrar e o período de reclusão terminou com o 

primeiro capítulo pronto, submetido à banca de qualificação. A arte e a vida, a vida e a arte. A 

escrita como caminho de cura.  

Este documento foi se organizando naturalmente em três seções, autônomas entre si: uma, 

sobre os Tikmu’un (Maxakali), que chamei de “Mantendo a vida viva” e que trabalha com o 

corpus de dois livros (Hitupma’ax: Curar e Livro Maxakali conta sobre a floresta) e três 

filmes (Fim do resguardo, Quando os yamiy vem dançar conosco e Caçando capivaras); 

outra, sobre os Huni Kuin, com o título “Quem pode trocar de casca e nascer de novo?” 

aborda as pesquisas feitas pelos próprios Huni Kuin e seus resultados em livros e filmes: o 

Livro Vivo:Una Hiwea, conjugado com o filme Shuku-Shukuwe: A vida é para sempre, feitos 

sob a batuta do pajé Agostinho Muru; os filmes Xinã Benã: Novos tempos e Já me 

transformei em imagem, de Zezinho Yube; o livro Nixpu Pima, de Norberto Tenê e tema do 

documentário de mesmo nome feito por sua filha Panteani; e a pesquisa de Ibã Isaías Sales 

sobre “as ervas perfumosas da floresta” e os cantos do Nixi Pae (publicados em livro do 

mesmo nome), no projeto chamado O espírito da floresta (filme-documentário com o mesmo 

nome); finalmente, na parte intitulada “Espiral de areia, espiral de sangue: o umbigo do 

mundo”, analiso obras de artistas indígenas participantes da exposição Mira! de artes visuais 

contemporâneas. Nessas distintas seções, dada a ocorrência de certa autonomia de cada uma 

delas, categorias de análise podem se repetir, porém em movimento espiralado, ou seja, 

sempre voltando em outro ponto, sempre correspondendo a um novo deslocamento.  

A ideia principal que guiou a pesquisa foi a de tradução intercultural e intersemiótica 

realizada na passagem do mito e da floresta para as textualidades de livro, de filme, de 
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pinturas e instalações, inscrevendo nesse gesto a possibilidade de cura: das pessoas, das 

coletividades, das relações, da terra. O debate sobre autoria transparece na pesquisa, 

indicando uma relação diferenciada da ocidental: se há um autor específico, nominal, do 

objeto produzido, seja o livro, o filme ou o quadro, há ao mesmo tempo uma convicção de 

que o conhecimento e a habilidade pertencem ao coletivo e estão a serviço de um projeto de 

futuro que é político, de autodeterminação, de defesa de um modo de vida diferenciado e 

específico.  

Os espaços de criação envolvendo indígenas e não indígenas, de forma colaborativa e 

respeitosa, demonstram a possibilidade da transdisciplinaridade e do diálogo intercultural em 

uma terceira margem, aonde a escuta é a chave para se navegar. A palavra, o risco, a letra, o 

pensamento dos artistas e sábios indígenas, de alguma maneira presentes neste trabalho, 

pedem para ser ouvidos com uma escuta atenta e delicada, vistos com olhos preparados para 

enxergar além do visível e espera-se que esta pesquisa contribua para que “o recado da 

mata”1, dos índios, chegue mais perto de ouvidos e olhos mais abertos e acolhedores, já que as 

poéticas indígenas têm muito o que dizer no debate sobre arte e cultura. Da mesma forma, 

entendemos que a arte indígena tem muitos pontos em comum com a arte contemporânea, 

especialmente em seu caráter de experimentação, de aproximação entre arte e vida e de crítica 

e enfrentamento de seu próprio tempo. Uma arte que não está pautada pelo mercado, mas por 

projetos coletivos de futuro, inscritos na diferença de visão de mundo, de percepção das 

relações entre humano e não humano, visível e invisível, tem certamente algo a dizer no 

debate da contemporaneidade. O estranhamento que a arte indígena provoca é outro ponto de 

diálogo com as experimentações da arte contemporânea, assim como a mistura de linguagens 

e de materialidades, a arte vivida no corpo e o lugar do círculo sagrado do ritual como o 

espaço que auratiza pessoas e objetos, o lugar da cura por excelência.  

  

																																																													
1 Menção ao título do prefácio de Viveiros de Castro para o livro A queda do céu, de Bruce Albert e Davi 
Kopenawa Yanomami.  
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MANTENDO A VIDA VIVA 

“Gente recém-chegada das fronteiras diz que não há mais bárbaros.  

Sem bárbaros o que será de nós? 

Ah! eles eram uma solução”.  

(Kavafis, “À Espera dos Bárbaros”)  

Os Tikmu’un  

Chamados de Maxakali pela literatura e pelos vizinhos brasileiros, os Tikmu’un (“nós, os 

humanos”) são um povo que vive no nordeste de Minas Gerais, no Vale do Mucuri, com uma 

população estimada em duas mil pessoas2, mas que chegou a ser de apenas 54 indivíduos na 

década de 60 (VIEIRA, 2006). Ocupam atualmente quatro territórios, sendo que até 2005 

viviam em duas áreas: Água Boa (município de Santa Helena de Minas) e Pradinho 

(município de Bertópolis), separados por uma faixa de fazendas. Uma vez conseguida a 

reintegração do território e a retirada dos fazendeiros, em 2005, conflitos internos pela 

ocupação territorial levaram à migração de partes do grupo de Água Boa, que hoje estão em 

duas outras Terras Indígenas cedidas pela União: Apne Nixu (Aldeia Verde), no município de 

Ladainha, e Cachoeirinha, no município de Teófilo Otoni (VIEIRA, 2006; RIBEIRO, 2008). 

São falantes da língua Maxakali, tronco linguístico Macro-Jê, e mantêm “o nomadismo 

político e o sistema de caça e coleta” (ALVARES, 2006), embora em territórios devastados.  

O nome Maxakali bem pode ter sido uma denominação dada a partir de fora para 

significar “reunião de tribos”, conforme argumenta Maria Hilda Paraíso (1994, p. 185), 

considerando a história da ocupação do sul da Bahia e do nordeste de Minas, entre as bacias 

do Rio Doce e do Jequitinhonha, onde viviam muitos grupos indígenas coletores e caçadores, 

habitantes da Mata Atlântica. De todos aqueles grupos, hoje sobreviveram os Pataxó, cuja 

aldeia-mãe, Barra Velha, situa-se na faixa litorânea entre o Monte Pascoal e o mar, no sul da 

Bahia, e os Maxacali, que se refugiaram nas cabeceiras do Umburanas, em Minas. A 

pesquisadora argumenta que os Pataxó e os Maxacali seriam os atuais sobreviventes de uma 

mesma nação, os Tikmu’un, cujo fracionamento derivou do aldeamento compulsório e do 

																																																													
2 Dados censitários do DISEI, 2014, população total 1983 pessoas 
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confinamento em áreas limitadas. Hoje, os Maxacali ocupam as quatro Terras Indígenas 

citadas e os Pataxó, dezessete Terras na Bahia e três em Minas Gerais3, para onde parte do 

grupo migrou, sobretudo na década de 80. Os Pataxó estão presentes na vida ritual Maxacali 

quando os Putuxop, espíritos-povo-papagaio, aliados dos Tikmu’un, vêm cantar na aldeia.  

Ainda de acordo com Maria Hilda Paraíso (1994), um levantamento dos aldeamentos 

Maxacali na década de 60 registrou a existência de apenas 80 indivíduos. O brutal extermínio 

– ou reiterada tentativa de – dos Maxacali foi levado adiante por meio de assassinatos 

constantes de índios, invasão de fazendeiros, roupas contaminadas dadas aos índios, epidemia 

de sarampo, desmatamento ilegal do território e gado colocado em suas terras.  Nada, porém, 

os demovia; nada desse processo brutal, que até hoje persiste, os fez desaparecer ou ser 

“assimilados à sociedade nacional”, “integrados”, como queria o governo militar e como 

ainda hoje desejam o agronegócio e o desenvolvimentismo homogeneizador de que adoece o 

país. Ao contrário: aumentaram de número e sua pujança cultural é estonteante para quem vê 

com olhos ocidentais - e não entende:  

O contato com os brancos, de quase três séculos, tem acontecido numa série de 
camadas, desde as primeiras frentes extrativas de poaia, garimpeiros de ouro e 
pedras semipreciosas, até a posterior extração de madeira, ampliação da fronteira 
agrícola e transformação da mata em pastagens para criação de gado (Rubinger 
1963, 19804), até a demarcação das terras, e relação constante com a Funai e outras 
instituições, por meio de projetos de diversas índoles.”(BOLÍVAR-URUETA, 
2009)  

Os Maxacali são monolíngues (ALVARES, 1996), embora nos últimos quinze anos a 

presença da escola e a própria formação de professores tenha levado a algum aprendizado e 

uso do português5. Porém, em sua vida diária na aldeia, é exclusivo o uso de sua própria 

																																																													
3 Dezessete aldeias no Extremo Sul da Bahia, localizadas nos municípios de Prado, Porto Seguro, Santa Cruz de 
Cabrália e Itamaraju, e três em Minas Gerais, nos municípios de Carmésia, Araçuaí e Itapecerica, com uma 
população total de aproximadamente doze mil índios (dados da Funasa, de 2010, no site do Instituto 
Socioambiental). DUTRA, 2012. 
4 O texto de Marcos Rubinger “Maxakali, o povo que sobreviveu: estudo de fricção interétnica em Minas 
Gerais”, é na verdade de 1965, e foi publicado postumamente no ano de 1980.  
5	 No início do processo de formação dos primeiros professores indígenas, João Bidé Maxacali, quando 
perguntado sobre por que queriam aprender português (eram monolíngues em Maxacali), afirmou: “Português é 
língua escura. Eu quero português língua clara”. Língua clara pode ser entendida de diversas formas, inclusive 
como “aquela atingida pelo clarão da literatura”, pelo “fulgor que o poético, com seus dispositivos, imprime na 
língua e que a retira - intermitentemente a desvia - do português, como língua do poder, língua escura”. 
(ALMEIDA in Subalternidades em Perspectiva, 2015, p. 222).  
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língua e a alfabetização é também exclusivamente em Maxacali. Sua resistência física, 

cultural e linguística sempre impressionou antropólogos, indigenistas, missionários e agentes 

do Estado que entraram em contato com eles.  Por outro lado, a etnomusicóloga Rosângela de 

Tugny (20156) revela como considerou “impressionante” a forma como o indigenismo se 

refere aos Maxacali – como “impossíveis”, alcoolizados, sem conversa possível. E como essa 

visão, o discurso sobre eles, a “falência do estado nas aldeias”, onde “nada dá certo”, o grau 

alarmante de desnutrição infantil, era “contrastante com as noites de cantos e cantos e cantos e 

produção ritual, imagens, corpos que se davam a ver” (TUGNY, 2015).  

Conheci os Maxacali em 1978, na Aldeia de Água Boa. Cheguei lá após uma viagem 

iniciática na qual me joguei tendo como guia apenas o desejo de conhecer “os índios”, as 

referências lidas na narrativa de viagem do Príncipe Wied-Neuwied7, algumas informações 

fragmentadas que vazavam pelos muros selados da ditadura militar e um vago sentido de 

caminho, numa época em que não existiam a internet e o google. De mochila nas costas e com 

o coração confiante da juventude, aproveitei um feriado de semana santa e fui atrás dos 

índios. Na cidade de Maxacalis me mandaram para Bertópolis e dali para Santa Helena, então 

um pequeno povoado, onde me indicaram uma estrada na qual a noite me surpreendeu. 

Pernoitei num quartinho que pertencera ao filho do vaqueiro, criança que um boi brabo 

matou. O menino da porteira entrava na minha história da busca pelos índios. 

Cheguei em Água Boa de manhã cedinho e fiquei por ali dois ou três dias, depois de ter 

sido ameaçada de retirada pelo chefe do Posto da Funai. Tudo me impressionou. Ninguém, 

aparentemente, falava português. As mulheres, curiosas com minha presença, me apalpavam, 

experimentavam meus óculos. A Funai sabia quantos bois havia no pasto, mas não tinha 

dados confiáveis sobre a população indígena. Muito capim e pouca árvore. Vi, no fim de 

tarde, uns rapazes bem jovens chegarem com um rato do campo morto, que o grupo familiar 

imediatamente se reuniu para assar e comer. Voltei da aldeia para Santa Helena caminhando 

com uma fila de índios que iam para a feira no povoado. Antes de pegar o ônibus, já pude ver 

muitos deles bêbados e sendo objeto de chacota dos brancos, que provocavam, oferecendo 
																																																													

6 Comunicação no IV Colóquio Internacional Cinema, Estética e Política, UFMG, 2015.  
7 Leituras feitas em incipiente pesquisa cultural para subsidiar roteiro de espetáculo multimídia do Grupo Curare 
de Pesquisa e Divulgação Artístico-Cultural, chamado Brasil Século V e que versava sobre a ocupação do 
nordeste de Minas Gerais.  
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cachaça em troca de exibições como tiros de arco e flecha. Um evento de puro 

desentendimento, de nenhum diálogo, de subjugação, toda a narrativa da colonização 

acontecendo ali, naquela praça, naquela feira. Os Maxacali, vizinhos de Santa Helena, não 

podiam ser mais distantes, desconhecidos, extraplanetários, considerados apenas como 

espetáculo do subalterno:  

Enquanto dormimos nas cidades, lá, em suas aldeias, no meio de descampados 
cobertos de colonião, os Tikmu’un fazem vigília e cantam frases como: corruíra 
sentado no galho reto ua ua uẽẽ, deixou o rastro na beira do rio; xô xôxô ê ê, sabiá-
laranjeira de máscaras brancas; surucuás-de-coleira entre as frutas colorem colorem 
hai ai hai ai. Quando saem de suas aldeias percorrem longas distâncias, desde os 
limites do estado de Minas Gerais com Bahia até o litoral. Andam por estradas, 
acampam em praças, procuram os restos de rios. Para nós, atravessam campos de 
desolação. Os animais, as frutas, as cores e os perfumes dos seus cantos não estão 
mais ali. Seus primos, tios, cunhados, amigos e inimigos que ali viviam 
desapareceram. Ao ver estes bandos com seus rostos marcados pelas desordens que 
o uso intenso do álcool, os embates físicos, a desnutrição e mesmo a vigília, e ao 
constatar os poucos objetos que carregam consigo ou ainda as roupas que cobrem 
seus corpos, somos tomados pela compaixão, como uma comum avaliação de 
quem vive em um conforto social, físico. Os Tikmu’un se dão a ver, assim, quando 
atravessam os espaços das cidades, dos carros, das velocidades. No entanto, 
prezam ser vistos diariamente pelos seus yãmiyxop8, cruzar suas miradas e fazer 
ressoar seus corpos com esta multitude de seres que permitiu sua vibrante, vigorosa 
e mística sobrevivência, ali onde tudo nos faz pensar que suas imagens estão se 
esvaindo. (TUGNY, 2015).  

Outras imagens que tenho dos meus primeiros encontros com os Maxacali: numa ida às 

aldeias de Água Boa e de Pradinho, em 1985, dois jovens rapazes, na fumaça da manhã, se 

preparavam para sair de casa: rostos pintados, arco e flechas na mão. Iam caçar? O quê? 

Aonde? Naquele território desmatado9, puro pasto, com pequenas manchas de matas ciliares? 

Mesmo com toda a adversidade, eles se prepararam e saíram cedinho, guerreiros e caçadores. 

Uma espécie de absurdo aos meus olhos “ocidentados”10. Vi também muitas crianças com os 

rostos pintados de uma cor roxa, diferente. Perguntei o que era e a resposta veio como uma 

																																																													
8	O panteão de espíritos dos Maxacali é chamado de Yãmiyxop e subdivide-se em vários grupos relacionados aos 
elementos da natureza (ALVARES, 1992). São coletivos chamados por Rosângela de Tugny de povos-espírito.  
9 Minha pesquisa na época revelou que o desmatamento e a conversão da área em pasto tinha sido em sua maior 
parte obra da própria Funai no periodo do governo militar, que mantinha ali um rebanho bovino cuidadosamente 
registrado. Para onde foram as árvores? A madeira?  
10 Referência ao título do livro de Maria Inês Almeida, “Desocidentada” (2009) 
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revelação: era a tinta do stencil do mimeógrafo a álcool da escola da Funai11. Uma novíssima 

serventia para aquele material, precioso porque possibilitava a pintura corporal. 

Outro episódio de meus primeiros encontros com os Maxacali foi quando, em 1985, 

convidamos um grupo de Água Boa para vir a Belo Horizonte para um encontro com Pataxós, 

Krenaks e Xacriabás - um encontro inaugural, pelo menos nesses novos tempos - e os 

Maxacali não dormiam durante a noite porque estavam na mesma casa, no quarto ao lado, dos 

Krenak, últimos dos Botocudos, povo contra o qual guerrearam tradicionalmente. Foi também 

nessa época que Zezinho, o único dos Maxacali daquela turma que falava português, me 

explicou o segredo da sobrevivência – mais que isso, da teimosia em viver – de seu povo: 

“quando branco mata parente nosso, quando a gente fica muito triste, a gente faz religião a 

noite inteira e no outro dia está bom de novo, alegre, a gente vive de novo”. Foi a primeira 

pista. Brilhante:  

Os Putuxop formam então um desses povos com os quais os Tikmu’un mantêm 
alianças. Grandes cantores, seus cantos parecem estar entre os mais apreciados nessa 
aldeia. Além de uma grande história de nomadismo, guerras, canibalismo e alianças, 
estes Putuxop foram importantes aliados dos Tikmu’un em suas guerras contra os 
uyipkoxxeka, os antigos povos denominados como Botocudos. Hoje, dizem eles, 
vivem em maior número que os descendentes dos botocudos por terem espíritos 
aliados mais fortes que estes últimos. Quando vêm às aldeias dos Tikmu’un, os 
Putuxop são acompanhados de seus inimigos ancestrais, uma vez que os mataram, os 
comeram e os incorporaram como yãmiy mutix, “espíritos que andam junto com os 
homens”. Quando os Putuxop não logram com suas flechas consumar a morte do 
bezerro, seus amigos uyipkoxxeka os ajudam com suas bordunas. Se as mulheres em 
suas brincadeiras ofendem os Putuxop, são os uyipkoxxeka que virão para puni-las. 
Esses antigos inimigos que os ancestrais dos Tikmu’un mataram com a ajuda dos 
Putuxop são hoje seus amigos. No entanto, os uyipkoxxeka, embora tenham um 
nome que pode ser traduzido como os “orelhas grandes” (uyipkox = orelha, xeka= 
grande) não possuem memória-canto. Escutam, mas não têm cantos porque não os 
guardam. (TUGNY, 2011, p XIX).  

A incrível resistência dos Tikmu’un aos vários “mecanismos de integração” (TUGNY, 

2011, p. XII) utilizados pela sociedade nacional nesses mais de trezentos anos de contato tem 

“arrebatado” (Ibidem, p. XII) antropólogos e indigenistas: sua capacidade não apenas de 

seguir vivendo, apesar da devastadora destruição de seu território, apesar das doenças, do 

alcoolismo, da desnutrição, da mortalidade infantil, das diversas tentativas, por meio de 

																																																													
11 Uma escola que era apenas a sala, fechada e sem uso, uma vez que os Maxacali se recusavam a frequentá-la.  
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projetos de distintas naturezas, de convertê-los em criadores de gado, em agricultores 

convencionais, em pobres12, mas de seguir sendo Tikmu’un em toda a sua extensão. Com a 

“vitalidade e potência de suas estruturas sociais e simbólicas” (Ibidem, p.XII) e uma enorme 

capacidade de “ir contra o Estado” (CLASTRES, 2003). 

Sua resistência insiste em fazer longas noites de vigília e canto, numa “relação amorosa” 

quando “tudo parece dizer que eles não vão cantar mais, nem produzir essas imagens, eles 

continuam e continuam” (TUGNY, 201513). Onde os brancos vêem mendicância, o que há é a 

busca dos Tikmu’un por comida para ofertar no “banquete dos espíritos”14. A questão do 

alcoolismo, muito enfatizada em estudos e projetos sobre os Maxacali, costuma ser analisada, 

assim como a questão do suicídio (especialmente no caso dos Kayowá Guarani), como algo 

relacionado à perda de território e/ou à perda social e cultural de um povo. No caso dos 

Maxacali, o território é exíguo e desmatado e seus limites demarcados não correspondem à 

territorialidade real da vivência Tikmu’um, mas não há sinais de perda social ou cultural. Ao 

contrário: além de sua língua “viva e forte”, há mais doze léxicos presentes nos cantos 

(Ibidem). Portanto, “não há sinais de decadência cultural ou de perda de aparato simbólico” 

no caso dos Tikmu’un. Eles saem em busca de comida para os espíritos, como caçadores e 

coletores que são, e sabem muito bem o preço que pagam pelo uso do álcool. Hipocrisias à 

parte, que conselhos teríamos a lhes dar, como pergunta a pesquisadora15? Eles sabem a 

história que viveram e vivem nesses séculos de relação desigual de poder com os “brancos”. 

Nas palavras de Marilton Maxacali16: “Eu falo muita história de povo meu mais velho, eu fico 

triste. Por isso falo pouquinho só. Minha sogra não morreu de velha, de doença. Foi 

assassinada pelos não indígenas”. 

No centro dessa resistência, dessa incrível capacidade, a chave dada por Zezinho pode ser 

decodificada pelo que Tugny (2011) chamou de “sua colossal arte da memória” (p. XII). Uma 
																																																													

12	 “Na lógica do explorador, o ideal seria transformar todos em pobres, moradores das periferias das cidades, 
dependentes de programas de governo. Nesse lugar, geográfico e simbólico, nenhum privilégio seria colocado 
em risco. E não haveria nada entre os grandes interesses sem nenhuma grandeza e o território de cobiça." 
(BRUM, 2014). 
13 Trabalho apresentado no IV Colóquio Internacional Cinema, Estética e Política, UFMG, 2015 
14 Parafraseando o título de um vídeo com os Enawenê-Nawê realizado por Virgínia Valadão, de tão saudosa 
memória, nos primórdios da experiência que depois se tornou o Vídeo nas Aldeias. 
15 Palestra no IV Colóquio Internacional Cinema, Estética e Política, UFMG, 2015  
16 Ibidem  
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memória que se realiza a cada noite de cantos, de rituais, e que é um exercício constante de 

vigília. Memória como acontecimento (ALMEIDA, 2009), não como volta ao passado, mas 

como “partilha de um dom” (ALMEIDA, 2009) que acontece nos momentos de ritual, nas 

noites de canto, na elaboração de livros, na realização de vídeos, “e cujos efeitos são 

imprevisíveis” (ALMEIDA, 2009). 

A nova literatura indígena  

Os livros, filmes, desenhos produzidos pelos Tikmu’un em situações de laboratórios 

interculturais, que se definem, para os pesquisadores não indígenas, como um grande 

exercício de escuta, foram uma proposta de “estender suas práticas de memória a outros 

suportes” (TUGNY, 2011, p. XIII), aventura na qual os Tikmu’un entraram alegremente e de 

corpo inteiro. Literalmente. Para Maria Inês de Almeida (2009), em sua experiência de 

produzir livros com diferentes povos indígenas no Brasil, estes “são tão aptos à escritura 

porque suas civilizações não permitem a fixidez”. 

Os primeiros livros surgiram com o movimento de formação específica de professores 

indígenas e a criação de escolas indígenas diferenciadas, iniciado na década de 80 pela 

Comissão Pró-Índio do Acre, inaugurando o fundamento da nova literatura indígena: o 

projeto de autoria17. O conceito de autoria, trabalhado por Nietta Monte (2002), vinha 

agregado ao princípio político da autodeterminação e seu sentido era o de buscar dar 

“visibilidade (ou audibilidade) às vozes, concepções e práticas de sujeitos quase sempre 

silenciosos e inaudíveis na produção e investigação educacional” (MONTE, 2002, p.105), 

possibilitando a emergência da voz e da palavra dos sujeitos indígenas, silenciados pela 

história colonial. 

A experiência trouxe também outra aproximação ao conceito de autoria, que, no caso dos 

livros indígenas, é sempre coletiva. O “apagamento da autoria ou sua diluição em 

subjetividades múltiplas” (TUGNY, 2011, p 137) é um traço distintivo das estéticas 

ameríndias. Mesmo quando o autor individual de um objeto pode ser identificado, ou quando 

																																																													
17 Concebido e coordenado por Nietta L. Monte, autora do livro Escolas da Floresta: entre o passado oral e o 
presente letrado, 1996.   
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há um indivíduo que faz o filme, ou que pinta o quadro, ou que escreve o texto, estes são 

considerados escribas18 e são unânimes em afirmar que a verdadeira autoria é sempre 

coletiva, um processo no qual a “assinatura de uma obra reconhecidamente coletiva, cujo 

sujeito, sempre em desaparecimento, deixa antes de tudo emergir e inscrever o saber de uma 

comunidade, a sua tradição” (BAETA, 2008, p.24819).  

Na esteira daquela experiência inicial, livros começaram a ser produzidos pelos 

professores-pesquisadores indígenas, inaugurando uma nova literatura feita pelos índios, com 

autoria coletiva e em processos interculturais - o livro como processo de sua feitura mesma. 

Para Maria Inês de Almeida (2014), a literatura indígena contemporânea, que é sempre uma 

experiência tradutória, “entra na cultura do impresso com a força de projeto gráfico”20. 

Voltaremos a essas ideias ao longo do capítulo, ao analisarmos dois livros elaborados em 

contextos de laboratórios interculturais, reunindo professores Maxacali estudantes da UFMG 

no curso Formação Intercultural de Educadores Indígenas, entre 2007 e 2011, e o núcleo 

Literaterras, da Faculdade de Letras da UFMG, composto por uma equipe multidisciplinar de 

professores e alunos.  

Os professores indígenas, em suas comunidades, são chamados a ser agentes dessa nova 

situação de interação com o mundo não indígena, de constante atualização das tradições de 

seus povos, da relação entre a memória e os registros em diferentes suportes; são 

pesquisadores de suas próprias culturas e tradições. Seus livros, como gostam de dizer, são os 

mais velhos, com quem aprendem. Também a floresta. Também os espíritos. Também o 

sonho.  

Essas pesquisas foram a base dos livros que começaram a ser produzidos e o primeiro 

deles, feito no Acre, é curiosamente um livro de geografia. O território e a cosmologia 

indígenas como material de sua literatura primeira. O livro como rastro dessa territorialidade; 

																																																													
18 “Escribas” no sentido de que traduzem ou atualizam conhecimentos que são de todo o povo ou grupo étnico. O 
sujeito, nas culturas indígenas, é visto em termos de suas relações com os outros sujeitos, não de forma 
independente ou individualista; o tempo mítico, coletivo, é atualizado no tempo presente (SOUZA, 2006). 
DUTRA, 2012. 
19 Posfácio ao livro Hitupma’ax: Curar, 2008.  
20 Citação retirada do documento de projeto de pesquisa de Maria Inês de Almeida junto ao CNPq, Os livros de 
autoria indígena na ampliação do espaço literário, 2014. 
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o livro que vem da terra, que é a terra, com cartografias e poemas feitos pelo conjunto dos 

professores indígenas em formação naquela época. Mas não seria a literatura sempre uma 

cartografia? Escrever é cartografar, mais que significar (Deleuze, 1995). 

A entrega total com a qual os professores indígenas, desenhistas, agentes agroflorestais, 

dedicam-se à tarefa da escrita demonstra que esta não é uma novidade. Sim, são novos o 

alfabeto, a escrita alfabética, e seu desejo de aprender a escrever é de aprender como se faz, e 

não o que se faz – não é um pedido para que a escola lhes ensine o que escrever, mas lhes 

apresente os materiais: o papel, o lápis, a câmera, os meios de produção21. Talvez isso seja 

assim porque os índios são grandes contadores de histórias, cantores que contam. Cantam e 

contam incansavelmente. Os mitos sempre contados e recontados, atualizados, presentes. Nas 

palavras de Maria Inês Almeida (2009), “a escrita já está lá no momento em que tem alguém 

que ouve, para transmitir, a genealogia. Esse puro devir das histórias nos explica porque os 

índios se entregam tão prontamente à tarefa de fazer livros, como se a escrita e a impressão 

lhes fosse a coisa mais natural do mundo”. Talvez porque fazer livros seja somente mais uma 

extensão do que eles, os índios, sabem “muito melhor do que nós, ocidentados: o canto, a 

dança, a leitura” (ALMEIDA, 2009).  

Contar é um gesto primordial da memória. Na experiência de Mia Couto22, não existem 

fatos, mas vivências, as quais precisam se converter em histórias para que a memória as adote 

como coisa sua. Nesse sentido, memórias e histórias seriam “duas margens líquidas de um rio, 

o rio do tempo, nosso tempo interior”. E o mito, o que os índios nos contam, é a terceira 

margem, fora do tempo linear, fora do pensamento lógico cartesiano, mas o que vai sempre 

sendo, sem nunca terminar de ser ou chegar ao fim.  

Os professores indígenas trabalham com registros incessantes – diários, registros variados, 

textos que nunca estão totalmente acabados porque “participam da natureza do contato ou da 

relação” (ALMEIDA, 2009) e que podem transitar entre suportes os mais diversos. A escola 

																																																													
21 Olhando uma biblioteca, o pesquisador Huni Kuin Ibã Sales exclamou: e são apenas 23 letras!  
22	Aula Magna na UFRS em 2014 com o tema Guardar memórias, contar histórias e semear o futuro.  
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indígena hoje pode ser pensada como um espaço de trânsito, de passagem, em que aspectos da 

cultura seriam incessantemente traduzidos, não de uma língua a outra, nem de uma cultura a 

outra, mas dentro da própria cultura, como espaço e exercício de tradução, possibilitando a 

produção de textos visuais, sonoros, verbais, impressos ou não. Assim vista, a escola seria um 

agente de revitalização das tradições pela via da tradução, como desvio, deslocamento: “Na 

escola dos índios, algo teima em não progredir” (ALMEIDA, 2009). Essa escola, 

antropofagicamente, não é o lugar da fixação de tradições, nem da sistematização e da síntese, 

mas “o da deriva e das perdas”, “da tradução e da mudança”(ALMEIDA, 2009).  

Uma situação extremamente significativa ocorreu quando os Tikmu’un foram perguntados 

sobre que escola queriam, na época da formação dos primeiros professores indígenas de 

Minas Gerais23. Eles foram categóricos: queriam uma escola que ensinasse língua maxacali 

(são majoritariamente monolíngues em sua língua materna) e cultura (ou religião, nas palavras 

com que eles se expressaram) maxacali, que basicamente seria o conhecimento que se 

transmite no admirável sistema educativo tradicional. Queriam a escola com o que seu aparato 

trazia e significava, mas uma escola “maxacalizada”, domesticada por eles (ALVARES, 

1999). Queriam a escola – uma instituição estrangeira – para basicamente permanecerem os 

mesmos, domesticando a diferença.  

O processo das escolas indígenas inaugurou assim um período de registros que se 

ampliaram para fora da escola e para outros atores, realizadores indígenas de vídeos, artistas, 

agentes agroflorestais, lideranças políticas, que, juntamente com os professores, passaram a 

ocupar-se de escrever, em diversos suportes, sua memória, sua história, sua cosmologia, seu 

olhar.  

Essa literatura indígena que emerge como um fenômeno novo e potente – uma reversão da 

literatura do Ocidente como uma reflexão do homem branco sobre si mesmo (WOLF, 2007, p. 

225) - não se restringe à folha impressa, mas é “forte aliada das novas mídias, dos meios 

digitais, da poesia experimental” (ALMEIDA, 2009), sendo as palavras apenas mais um 

elemento entre o desenho, a disposição na página, a composição gráfica, a construção 

																																																													
23 Programa de formação realizado pela UFMG em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, a Fundação 
Nacional do Índio/ FUNAI e o Instituto Estadual de Florestas, entre 1996 e 2004.  
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concreta do objeto livro, resíduo da passagem mítica, paisagem. Maria Inês de Almeida 

argumenta que os livros de autoria indígena, que tratam de áreas do conhecimento como 

geografia, biologia, medicina, tendo a narrativa mítica como estrutura, trazem para a literatura 

brasileira uma ampliação para além da escrita alfabética, assim como para além do ficcional. 

O ritual, o canto, o sonho, a miração – que fazem parte sempre dos processos de cura – são o 

que os autores indígenas colam nas páginas dos livros, como verdadeiros bricoleurs. Essa 

seria a base das textualidades extra-ocidentais, conceito trabalhado pelo Núcleo Literaterras 

da UFMG para referir-se às formas escriturais feitas de “grafias outras” que não apenas a 

escrita alfabética. Os livros são movimento, metamorfose, performance (ALMEIDA, 2014, p. 

27), processos intensos de bricolagem, nos quais a escrita é uma paisagem, uma “potência de 

agir e uma alegria de conviver”. A escrita é o “lugar que viaja”, processo tradutório não por 

transportar algo que se quer dizer, mas porque uma forma se dispõe à aniquilação em favor de 

outra24. Um processo incessante em que, nas inspiradas palavras de Maria Inês de Almeida, “a 

natureza do conhecimento passa pelo amor da diferença”25. Uma experiência tradutória 

porque poética. “A forma que se transforma: é isto que está em jogo, na passagem do 

pensamento ao papel, da fala à escrita, da aldeia ao livro” (ALMEIDA, 2009).  

As estéticas  

No caso dos Tikmu’un, assim como nos Nambikwara, retratados por Levi-Strauss no belo 

Tristes Trópicos, é imperativo falar da estética da precariedade, do mínimo. Os Nambikwara, 

com quem convivi por cerca de três anos e meio, muitas vezes me davam a impressão de que 

seriam os únicos capazes de sobreviver a qualquer hecatombe planetária – os únicos que 

talvez pudessem continuar existindo no dia seguinte, por sua absoluta simplicidade de bens 

materiais e de dependências externas a si mesmos ou ao seu ambiente natural, fosse este o 

cerrado de transição ou a floresta amazônica. Da mesma forma, os Tikmu’un. Uma 

“contenção ao mínimo” (TUGNY, 2015) que salta aos olhos e que é, ao mesmo tempo, uma 

grande força. Tudo é reduzido ao pequeno, ao pouco. Na observação de Rosângela de Tugny, 

as casas são mínimas, os fogos são mínimos, monstros são contidos por finos fios de 

embaúba. A pesquisadora identifica precariedade e liminaridade como categorias estéticas 
																																																													

24 Ibidem, p. 27 
25 Ibidem, p.6 
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Tikmu’un e exemplifica com situações de “quase acontecimento” de que estão cheios os dias 

na aldeia: uma panela quase caindo, uma vela quase incendiando uma casa, uma criança quase 

caindo ou se machucando... Tudo no limite, um quase desastre que não acontece porque, ao 

mesmo tempo e de forma impressionante, a situação está sempre controlada, existindo assim, 

à beira. No quase.  

Fluidez e permeabilidade são outros aspectos que compõem a estética indígena de forma 

geral e muito certamente a estética Tikmu’un. Fluidez é um princípio da vida social indígena, 

onde a fixidez não tem lugar. Isso é observável em vários aspectos da vida na aldeia: um 

plano feito à noite para ir a uma roça distante arrancar mandioca pode ser totalmente alterado 

de madrugada, pela notícia de um rastro de caça que se torna o grande acontecimento; o 

compartilhamento dos sonhos, no pátio central da aldeia, no caso dos Krahô, traz os 

elementos que definirão a atividade do dia. Tudo sempre aberto, fluindo, sendo. As noites de 

canto nas aldeias Tikmu’un compartilham com os textos dos professores indígenas a mesma 

característica de obras abertas, transitórias, provisionais. Noites de canto que são rituais, os 

quais, por sua vez, são o acontecimento mesmo, a atualização do mito, não uma simbologia 

ou representação e, na análise da etnomusicóloga Rosângela de Tugny (2011), “sempre um 

modo comportamental oscilante entre instantes de fluidez e adensamento” (p. 208).  

A relação entre os mundos visível e invisível, entre pessoas e plantas, pessoas e animais, 

acontece porque há permeabilidade entre eles; isso possibilita a troca, a mudança, a 

transformação. Viver com o mínimo, viver sem acumular, viver absolutamente o 

acontecimento, vigiando para não cair nos perigos do desvio e do excesso são temas 

recorrentes em muitos mitos indígenas.  O excesso leva ao perigo da fixidez, da não 

transformação, do fim – do fechamento do trânsito entre corpos, o perigo do xamã quando 

alterna a agência com um animal, por exemplo. Na visão Tikmu’un, o maior perigo é virar 

inmoxã26, monstro canibal, ser predatório que tem a pele dura, impenetrável. E os não índios, 

os brancos ou ãyuhuk, nascidos desse monstro canibal, são seres impermeáveis, seres do 

acúmulo e do excesso, insaciáveis, seres de extermínio. Não possuem cantos, não se 
																																																													

26 Inmoxã é o monstro predatório e canibal em que se transformam os corpos mortos quando não são 
devidamente cuidados na passagem pelos Tatakox, povo-espírito-lagarta, yamiy responsáveis por cuidar do 
correto apodrecimento do cadaver e também de outras situações de passagem, como o ritual de iniciação dos 
meninos, quando deixam as mães e passam a conviver com os homens na casa de cantos, o kuxex.  
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transformam, não têm devir – são corpos onde tudo acaba (TUGNY, 2011). Davi Kopenawa 

Yanomami (KOPENAWA E ALBERT, 2015) também fala assim dos brancos (napë) que têm 

repetidamente assaltado os territórios de seu povo para arrancar ouro da barriga da terra: 

“espectros canibais que esqueceram suas origens e sua cultura,  (…) que vivem em altas e 

cintilantes casas de pedra amontoadas sobre um chão nu e estéril, em uma terra fria e chuvosa 

sob um céu em chamas”, gente que  “sonha, assombrada por um desejo sem limites — sonha 

com suas mercadorias venenosas e suas vãs palavras traçadas em peles de papel” (VIVEIROS 

DE CASTRO in KOPENAWA e ALBERT, 2015, p. 1327). A cristalização desses seres que 

são impermeáveis ao sonho verdadeiro, à transformação, à vida, é diretamente relacionada ao 

seu desejo de excesso, à acumulação desmedida. Impermeáveis à transformação que é a vida 

mesma. Assim são os inmoxã que assombram os Tikmu’un e assim são os ãyuhuk, os 

brancos.  

Analisando os cantos Tikmu’un, a pesquisadora Rosângela de Tugny fala da condição de 

vicinalidade como “motivo e motor de deslocamento” desses cantos, um ponto de 

proximidade funcionando como conexão para outro, relações que permitem conexões diversas 

porque os cantos se relacionam em uma zona de vizinhança uns com os outros. Da mesma 

forma, os textos e desenhos que compõem os livros. Há uma proximidade, uma vizinhança 

entre mundos, que não é da ordem da distância física ou da extensão, mas da intensidade. Um 

canto de pássaro, um zunido de marimbondo, podem ser passagens para grandes 

acontecimentos. O limiar é sempre tênue, as passagens são delicadas e perigosas e os perigos 

dos desvios e dos excessos estão sempre à espreita no que está sempre em transformação, o 

que é da ordem do vivo – que não separa vida e morte. Vivos e mortos estão separados não 

por distâncias físicas, mas por intensidades, ou distâncias intensas (TUGNY, 2011). A 

etnomusicóloga lembra o mito de Orfeu, personagem que vai em busca de Eurídice no reino 

dos mortos e tem que caminhar uma longa extensão para libertar sua amada, presa no mundo 

que já não se comunica com o dos vivos, mundos excludentes entre si, e compara com a 

forma como os Tikmu’un vivem a relação entre os vivos e os mortos, cuja separação é da 

ordem da intensidade. Nos rituais, os yãmiy dos filhos que já morreram vêm à aldeia visitar os 

vivos, que os alimentam e cantam com eles. O canto, no caso Tikmu’un, é intensidade, “uma 

																																																													
27 Do texto O recado da mata, prefácio de Viveiros de Castro ao livro A queda do céu, de Albert e Kopenawa.  
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instância de acontecimento”, enquanto que no mito de Orfeu, o canto é um veículo que lhe 

permite entrar no mundo fechado dos mortos. Eurídice o acompanha como uma sombra; os 

yamiy, quando vêm à aldeia, participam da ordem do vivo - tomando o conceito da escritora 

Maria Gabriela Llansol, a ordem do vivo que é de continuidade, de contiguidade, que não 

separa vida e morte, visível e invisível. Esta é outra questão tratada de maneira muito 

diferente pelas culturas ameríndias e pela cultura ocidental. O que para nós, ocidentais, é o 

invisível, para os ameríndios é uma questão de “troca de lugar” entre o visível e o invisível e 

não um problema ou uma impossibilidade ditada pela racionalidade científica que separa o 

mundo em natureza e cultura e daí em diversas outras polaridades, excluindo a possibilidade 

de existência do que não se vê, da mesma forma que exclui a possibilidade de relação de 

parentesco entre plantas e gente, entre animais e gente, vivenciadas pelos povos ameríndios. 

Kanatyo Pataxó fala de sua aldeia, Muã Mimatxi, como um lugar destinado a eles porque 

guardado por seus compadres angicos (DUTRA, 2012).  

Não apenas a separação entre vivos e mortos, entre visível e invisível, é da ordem da 

intensidade, mas a condição de intensidade é que possibilita os acontecimentos, reportando-

nos ao pensamento de Deleuze (1995), e é um jeito indígena de viver e de conviver, de fazer 

seus rituais, de plantar uma roça, de produzir um livro, de fazer um filme. O livro, o filme, a 

imagem, o canto, a voz, são eventos, não coisas, produtos ou objetos. Fazer os livros, 

escrevendo, desenhando, formatando, dispondo na página, é um gesto que continua o que os 

povos indígenas fazem tão bem: a dança, o canto, as pinturas corporais. As trocas com os 

yãmiy, para os Tikmu’un, continuam nesses outros suportes com igual intensidade. Uma 

observação recorrente nos textos, assim como nos cantos indígenas de uma forma geral e 

especificamente nos dos Tikmu’un é a repetição, dando a impressão de que a cada repetição 

do nome, ou da imagem, a intensidade vai aumentando, como se se formasse maior 

densidade. Consideram fundamental que os cantos não sejam interrompidos nas edições dos 

filmes, por exemplo, porque o acontecimento não fica completo, perde em intensidade. Os 

desenhos nunca mostram os acontecimentos em sucessão, mas em simultaneidade – por 

exemplo, ilustrações de cantos que se referem a listas de pássaros, de animais, de plantas, ou 

do que seja, tendem a ser feitos como imagens empilhadas e não sucessivas. Tugny (2011) 

observa que a intensidade, no conceito Tikmu’un, tem relação direta com a verdade – esta 
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seria um estado de intensidade, embora transitório, porque fluido. Para os Tikmu’un, a mesma 

palavra xeengnang significa intenso e verdadeiro. Se “é a diferença na intensidade que 

constitui o limite próprio da sensibilidade” (DELEUZE, 1988, p.378), pode-se pensar na 

sensibilidade indígena aos quase acontecimentos, a tudo que está na vizinhança do 

acontecimento e que tem com ele pontos de conexão, como uma exposição e uma vivência ao 

intenso, ao verdadeiro. Os Tikmu’un sabem que muitas subjetividades estão atuantes ao 

mesmo tempo no mesmo espaço e que o acontecimento, sempre nesse limite, revela-se mais 

ou menos de acordo com a intensidade. “Liminaridade como modo de ação, como conduta 

ética, e intensidade como evento estético: ambos fazem parte de um mesmo modo de perceber 

e agir sobre o espaço” (TUGNY, 2011, p. 191). 

Rosângela de Tugny, observando a pintura do mimanam28 (mastro ritual, pau-de-religião) 

feita pelos yãmiy (espíritos) na frente da Casa dos Cantos, em uma aldeia Maxacali, ressalta a 

noção de brilho como significativa na estética Tikmu’un, aliado à intensidade, ambos 

observáveis tanto na pintura corporal (uxex = pintado, intenso) como no mimanam. Ela 

caracterizou intensidade e brilho como “qualidades intercambiantes, ao mesmo tempo eventos 

acústicos e luminosos” (Ibdem, p.191). A ideia de brilho está presente na análise de Maria 

Inês de Almeida sobre literatura indígena, na qual fala de uma “estética do fulgor” com a 

potência da claridade e do brilho. Um fulgor cheio de pujança, de vitalidade, porque nascido 

da convivência entre os “reais não existentes” e os “existentes não reais”29, entre os visíveis e 

os invisíveis, entre as pessoas e os bichos, entre as pessoas e as plantas, entre os micróbios e 

as estrelas, numa “dimensão de virtualidade que permite a contemporaneidade e abole o juízo 

de valor” (ALMEIDA, 2009). Nessa estética, que é também uma ética – nunca é demais 

lembrar o que já nos havia ensinado Levi-Strauss em seu último livro Olhar, escutar, ler 

(1997): para os povos ameríndios estética, ética e moral andam juntas e em muitas línguas 

																																																													
28 Pau-de-religião, como chamado pelos Maxakali. Trata-se de um mastro que é fincado na frente da Casa de 
Cantos (kuxex) e que pertence ao yãmiy (povo-espírito).  
29	Maria Gabriela Llansol, escritora portuguesa, utiliza em sua obra os conceitos de reais-não-existentes e de 
existentes-não-reais, a partir da visão de que em geral se confunde realidade e existência. “Há muito real que não 
consegue existir, e há muitíssima existência que não tem (nem nunca teve) realidade alguma. A maior parte do 
que existe é miséria alucinada” (LLANSOL, Maria Gabriela. Entrevistas/Maria Gabriela Llansol. Belo 
Horizonte: Autêntica Editora, 2011, p. 31-34). Lúcia Castelo Branco, estudiosa da obra de Llansol, refere-se aos 
existentes-não-reais como o território das forças virtuais.  
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indígenas a mesma palavra significa bom, belo e certo – cada subjetividade pode permanecer 

em seu lugar de pertencimento e haverá espaço para todos, porque a estética é a da 

convivência e da liberdade. 

Isso foi um dos aspectos que mais me chamou a atenção em meus períodos de vida em 

aldeias: a possibilidade de convivências sem cobranças, sem forçar nada nem ninguém, com 

espaço para todos existirem de acordo com suas possibilidades, seus dons, seus desejos, 

conforme ocorria com o rapaz bobo que ficava com as crianças muito pequenas enquanto as 

mulheres iam arrancar mandioca e os homens iam caçar, na aldeia Nambikwara, e do qual não 

se esperava mais do que isso e que tinha seu espaço de reconhecimento... Mas também a 

centralidade dos yãmiy no cotidiano Maxacali, que vivenciam o espaço como completamente 

habitado por esses espíritos que, inclusive, fazem morada em seus cabelos. A ordem do vivo 

abarca a todos os seres e todos têm espaço para ser o que são e nisso perseverar. Isso seria a 

cura, o equilíbrio, a não redução de um ser a outro, mas a permanência no que se é, com 

espaço para ser, na convivência da ordem do vivo.  

Essa estética da convivência, esse outro jeito de se abrir à experiência do mundo, 

normalmente não é compreendida no embate social. Os moradores das regiões onde vivem os 

Maxakali não compreendem suas linguagens. Não é só a língua Maxakali que é estranha para 

seus vizinhos brasileiros, mas as múltiplas linguagens Tikmu’un não são vistas, nem ouvidas, 

nem percebidas. Como bem disse Rosângela de Tugny, eles são no máximo considerados 

“povos cantores” para melhor cumprir seu papel de índios, de gente que não tem o que dizer, 

que quanto mais cantam, menos são ouvidos. Por isso, a “propriedade essencialmente política 

de sua estética: saber-se em constante vigília” (TUGNY, 2011, p.211). Ou, nas palavras de 

Maria Inês de Almeida: “os Maxacali sabem da difícil existência numa terra devastada, 

habitada pelos que não compreendem suas linguagens” (ALMEIDA, 2009).  

A escritura Tikmu’un, seja em que suporte for, traz a marca dessas linguagens, um projeto 

estético e ético fundado na convivência, na vida em comunidade, na autoria coletiva. A vida 

em comunidade não necessariamente significa um espaço fechado, não corresponde a um 

território demarcado, mas a uma compreensão universal, a uma convivência sem fronteiras 

com a paisagem, com o território sonhado, com as subjetividades todas que povoam o mundo, 
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a partir sempre dos ensinamentos dos mais velhos, “os que vivem pelas histórias, mas aquém 

da História” (Almeida, 2009). Os livros e filmes Tikmu’un trazem a narrativa dos mitos vivos 

com uma estética “do fulgor, da pujança, da repartição dos dons”, uma “estética orgânica” que 

permite “espaços de fulguração de textos outros”30, textualidades extra-ocidentais, no 

conceito utilizado pelo Núcleo Literaterras da UFMG.  

Delicadeza é a primeira palavra que me ocorre quando penso na estética indígena. Uma 

delicadeza que transparece nas miúdas coisas do cotidiano e que muitas vezes custamos a 

perceber. Há uma etiqueta indígena muito elaborada e ao mesmo tempo muito sutil. Tem a ver 

com a estética do mínimo, com o jeito de falar baixinho, de não gritar, de não confrontar, de 

educar livremente as crianças, de respeitar o que cada um está vivendo e sentindo. Viver à 

beira-abismo, na liminaridade, no fio tênue entre o visível e o invisível, é viver num mundo 

de extrema delicadeza. Muitas vezes tive essa sensação em meus tempos de aldeia, sentindo-

me como a figura do elefante na loja de porcelana. O jeito do jovem Nambikwara que veio me 

encontrar no caminho, à noite, quando, despertada pelo som das flautas, eu seguia até o local 

onde estava havendo o ritual. Não sabia que não podia assistir, por ser mulher, apesar de 

minha condição híbrida de mulher e de chefe de posto da Funai. Tereko, o jovem irmão do 

cacique Fuado, veio me encontrar no caminho, me contou uma longa história sobre o ritual e 

ao final eu compreendi que não deveria ir até lá, sem que ele precisasse dizer isso 

diretamente. Mexer nas delicadezas do mundo que nós não vemos é grave. A mexida mal-

feita numa delicadeza qualquer interfere no equilíbrio de tudo e pode ser muito perigoso. A 

beira do abismo, de novo. Há muito perigo no caminho. “Viver é muito perigoso”... 

(Guimarães Rosa, Grande sertão: veredas). 

Esse tipo de delicadeza é uma marca das relações dos índios entre si e com o mundo, e 

certamente é um aspecto central de sua estética. A delicadeza de falar baixo, de não impor, de 

não gritar, de evitar os excessos e seus perigos: “a delicadeza caminha por uma genealogia 

distante do excesso”, como afirma Denilson Lopes (2014, p. 161), ao tratar da necessidade da 

delicadeza como “sensibilidade que tenta apreender as coisas que constantemente se 
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rarefazem, um olhar estético em direção ao pequeno”31. Nada mais indígena, nada mais 

Tikmu’un. Por exemplo, as palavras de Isael Maxacali falando sobre o resguardo, no processo 

de elaboração do livro Hitupma’ax: Curar: “quando a pessoa está de resguardo, tem que 

acordar antes do beija-flor banhar no sereno da folha da bananeira”. Ou quando explica: “para 

nós, chorar é sagrado” Onde delicadeza maior?  

Lopes ressalta a leveza da delicadeza como possibilidade de criar uma dimensão de 

pertencimento com o “mundo das coisas” e com os espaços, “mundo em que pessoas, objetos 

e animais parecem coexistir em pé de igualdade” (LOPES, 2014, p. 166). Sem aparentemente 

ter convivido com os Tikmu’un ou com outros povos indígenas, Lopes sem dúvida fala de 

uma estética indígena, ameríndia, Maxacali, Huni Kuin, Nambikwara... Identifica a “atitude 

de permeabilidade” como condição para se viver a leveza da delicadeza em uma comunidade 

na qual “a experiência dos sentidos se espraia em diferentes modos e objetos” (Ibidem, p. 

166), apontando para uma “subjetividade-paisagem formada pelos fluxos do mundo” (Ibidem, 

p. 168).  Para o autor, “falar em beleza é revalorizar as sensações das pequenas coisas, algo 

que talvez tenhamos desaprendido a valorizar (...)  Aprender novamente coisas básicas como 

ouvir e prestar atenção antes de falar”32. Essa é a atitude dos povos indígenas: ouvir, ouvir, 

ouvir, antes de falar. Ouvir com intensidade. Falar com densidade. E o gesto intercultural, o 

exercício tradutório, realizado nos laboratórios de produção dos livros e dos filmes tem como 

base, por parte dos não indígenas, a escuta. Atenta e afetada. 

A escuta 

O livro “A queda do céu: palavras de um xamã Yanomami”, de Davi Kopenawa, líder e 

xamã Yanomami, em parceria com o antropólogo Bruce Albert e recém-lançado em 

português, vem juntar-se, com destaque, a uma nova literatura que traz para o mundo não 

indígena o pensamento dos índios, considerando a urgência de que este seja escutado, uma 

premência cada vez maior por causa do avanço sobre as terras e as vidas indígenas e da 

situação ambiental global catastrófica. Todo esforço, porém, baseia-se em uma atitute: 

escutar. Escutar de verdade. Levar a sério, como propõe Walter Mignolo (2007) no que ele 
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chama de paradigma da coexistência, que pressupõe a transformação da geografia do 

conhecimento e a interrupção da linearidade do pensamento ocidental. Tal coexistência seria 

possível não com a inclusão, mas com a interculturalidade, levando a sério que o 

conhecimento não é uno e universal, mas marcado pela diferença colonial. A 

interculturalidade, assim colocada, seria um projeto comum com raízes nas diferentes origens 

para enfrentar a ferida colonial e vencer os interesses imperiais e nacionais.  

Para tentar um diálogo, primeiro é necessário considerar que o outro tem algo a dizer, e se 

propor a de fato escutá-lo. Uma escuta atenta foi a base para as situações de diálogo 

intercultural nas produções conjuntas, índios e não índios, de livros e de filmes. Mais que 

atenta, uma escuta afetada, no sentido de deixar-se afetar, não procurando interpretar o que 

eles, “os nativos”, “querem dizer”, mas de fato escutando o que dizem e permitindo que essa 

escuta coloque o pesquisador à beira do abismo, tire seu chão de apoio cultural e filosófico. 

Uma escuta que permita “derrubar a marteladas”, para ficarmos com Nietzsche, o pensamento 

racional ocidental e aceitar outras formas de conceber o mundo, a natureza, a cultura. Admitir 

que a atividade simbólica indígena emite proposições verdadeiras por si mesmas, que não 

necessitam ser substituídas ou interpretadas por outros símbolos. Escutar sem pressa de 

compreender, passar pelo exercício do que Vânia Baeta, psicanalista que trabalhou com o 

Núcleo Literaterras na produção do livro maxacali Curar, chamou de “escuta impossível”33, 

experiência de ficar angustiosamente à borda do abismo, conscientemente nesse lugar e 

suspeitando que talvez não haja outro lugar. Não procurar compreender depressa demais para 

reduzir o risco da escuta colonial, da escuta deformada, da escuta que não se deixa afetar por 

verdades outras que uma alteridade tão radical como a dos Tikmu’un propõe.  

Escutar o canto das sereias: o que nossa mente racional recusa, o que encanta mas é cheio 

de perigo, de tal forma que Ulisses se fez amarrar ao mastro do navio para resistir. Esse mito 

talvez esteja na raiz de nossa profunda incapacidade ocidental de ouvir o que não 

compreendemos, o que nos poderia encantar, o que nos provoca intensidade, desejo e medo, 

“um conhecimento profundo e inacessível aos mortais” (TUGNY, 2011, p. XXV) e nos leva à 

destruição – de um modo de ouvir, de um tipo de pensamento, de uma base de compreensão 

																																																													
33 Entrevista feita no dia 15 de setembro de 2015 para esta pesquisa 
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do mundo. Mas também a possível abertura para outras compreensões, o possível mergulho 

em outros mundos, a possível troca com outros seres, outras subjetividades:  

O desvio da nau de Ulisses na ilha das sereias retrata o desvio do pensamento 
ocidental que desqualifica a voz, o trabalho acústico e conduz os homens ao 
heroísmo da negação do conhecimento sensível. (...) Assim quanto mais (os 
Tikmu’un) cantam, mais são inaudíveis diante da sociedade nacional, mais 
cumprem seu papel de “ índios” e perdem sua humanidade” . (TUGNY, 2011, p 
XXV) 

Nossa incapacidade ocidental de ouvir de fato os índios tem como um dos seus resultados 

uma enorme lacuna no que diz respeito a registros da poética indígena (ALMEIDA, 2009; 

TUGNY, 2011), de uma “desconhecida literatura de inestimável valor poético e filosófico” 

(TUGNY, 2011, p. XXIX). Escutar essa poética, acessá-la, talvez seja um primeiro passo para 

diminuir nossa ignorância em relação a seus conhecimentos sobre si mesmos e sobre o 

mundo; para tirá-los do “domínio que nossa ciência ocidental se compraz em denominar “da 

natureza” onde ficam depositados pelo imaginário ocidental, e enfim para que se produzisse 

uma clivagem nas configurações de poder entre os que escutam e os que não escutam”34.  

Como vem insistentemente dizendo Viveiros de Castro (2007), é mais que hora de 

levarmos a sério o saber indígena: 

O saber indígena, se está fundado, como o nosso próprio, em uma teoria instrumental 
das relações de causalidade, está visceralmente associado à imagem de um universo 
comandado pelas categorias da agência e da intencionalidade, isto é, depende de uma 
experiência sociomórfica do cosmos: a ‘fisica’ e a ‘semântica’ indígena são 
ontologicamente co-extensivas e epistemologicamente co-intensivas. A natureza não é 
‘natural’, isto é, passiva, objetiva, neutra e muda — os humanos não têm o monopólio 
da posição de agente e sujeito, não são o único foco da voz ativa no discurso 
cosmológico. (VIVEIROS DE CASTRO, 2007, p. 7) 

A escuta como método, como caminho, guiou as pesquisas e as convivências entre os 

Tikmu’un e seus aliados na produção dos livros, dos filmes, dos registros que continuam 

sendo feitos. A escuta que possibilitou aos não indígenas se deixarem afetar compartilha a 

mesma natureza da relação Tikmu’un com os sons, as palavras, as imagens, em que nada 

substitui nem “quer dizer”, nem simboliza nada, mas é o que é: “comida, potência curativa, 

forças afetantes, agentes de poder”. (TUGNY, 2011, p XXVI) Porque toda escuta, assim 
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como toda enunciação, relaciona-se ao poder: “poder de curar, enunciar, enfeitiçar, mapear, 

perscrutar, auscultar, penetrar, deslocar”35. A escuta não é passiva. Afeta.  

Deixar-se afetar é assim uma condição para a escuta verdadeira no espaço de convivência 

entre índios e não índios. Ser afetado ao ponto de sentir-se angustiosamente sem chão, 

vertiginosa e delirantemente à beira do abismo, como relata Vânia Baeta, ao ponto de “ver, a 

cada instante, seu projeto original de conhecimento se esvair” (TUGNY, 2007, p. XXVI). Ser 

afetado a ponto de permitir que o trabalho seja guiado pelo afeto como caminho para a 

amizade e não para a dominação. Uma possível convivência em um “jardim do pensamento 

selvagem”36, no qual cada ser persevera no que é, em um constante movimento tradutório. A 

tradução como método, como propõe Maria Inês de Almeida.   

Traduzir, produzir uma textualidade indígena, é potencializar uma forma de escrita. 

Escrever o que poderá ser lido. Nesta linha de raciocínio, a escrita não seria vista como uma 

determinada marca, mas como a potência de marcar, de afetar o leitor (ALMEIDA in 

Subalternidades em perspectiva, 2015, p. 217). 

Os xamãs 

Segundo Alvares (1992), a pessoa Tikmu'un é composta da transformação da palavra em 

canto. O ser está sempre em formação; o aprendizado é iniciado na infância, mas segue pela 

vida afora, até a morte. Uma pessoa com o dom para tal, receberá uma formação específica, 

sigilosamente guardada, para transformar-se em xamã, com grande conhecimento e poder. No 

universo espiritual maxacali, os yãmiy são “seres cantores, donos do canto, das belas 

palavras” (ALVARES, 1992). Para possuir um canto – e, portanto, seu yãmiy – é preciso o 

conhecimento, e a aquisição de conhecimento toma toda a vida da pessoa. Todo conhecimento 

pertence aos yãmiy, que o trazem aos humanos, num “processo contínuo de recriação e 

reordenamento da própria tradição” (ALVARES, 1992, p. 183).  

Os pajés e os xamãs, nas diferentes culturas ameríndias, são aqueles que por excelência 

transitam entre mundos, que trocam de lugar – de ponto de vista, de agência - com os não 
																																																													

35 Ibidem, p. XXIX 
36 Imagem retirada por Maria Inês de Almeida (2007) da obra de Maria Gabriel Llansol, escritora portuguesa.  
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humanos; que visitam o mundo dos mortos; que vivem no tempo fora do tempo, no tempo 

mitológico, e, em suas viagens e trocas com os espíritos, os yãmiy, trazem os cantos, as 

informações, a cura. Os xamãs são, assim considerados, diplomatas (VIVEIROS DE 

CASTRO in KOPENAWA e ALBERT, 2015, p. 22) – aqueles que fazem as pontes entre os 

mundos, que transitam entre diferentes mundos, todos reais. Escutar de fato o que eles têm a 

dizer, aceitar a realidade dos diversos mundos, tem como pressuposto a desconstrução de um 

pensamento que separa “a matéria sensível das inteligências agenciadoras”. (TUGNY, 2011, p 

211). Grande desafio para o pensamento científico ocidental, que tem na centralização em 

torno do logos “talvez a mais profunda das superstições do ocidente” (WOLF, 2007, p 163).  

Guardo uma lembrança de um acontecimento que me revelou o tamanho de minha 

cegueira epistemológica, lá por meados da década de 80, na aldeia Mamaindê (subgrupo 

Nambikwara)37. Transcrevo o que registrei na época:  

Era noite na aldeia e do meu quartinho eu ouvia um som de flauta, bonito, vindo do 
pátio. Eram muitas flautas tocando juntas, um som gostoso de bambu, uns mais 
agudos outros mais graves. E havia uma flauta que liderava as outras, puxando o som. 
Levantei devagarinho e comecei a andar em direção ao pátio. Nossa aldeia era aquele 
pequeno ponto aberto na mata, uma clareira de onde se podia ver o céu completamente 
carregado de estrelas, um peso que nem se podia entender como que não fazia o céu 
cair. 
Nem bem eu dei uns poucos passos, veio chegando Paulinho, vindo da direção oposta. 
Sentei num tronco feito banco debaixo do pé de goiaba, vi que ele queria falar. Ele 
chegou manso, falou: “bonito noite, né?”. Demos um tempo. Devagar, ele continuou: 
“Você escuta música de flauta? Acha bonito?”. “Sim, é muito bonito”. “É flauta de 
espírito, mulher não pode ver. O espírito está falando, oh: ele agora está falando pra 
Creuza... Escuta, escuta. Mulher não pode ir ver, senão morre”. Entendi, sosseguei o 
coração dele: “Vou ficar daqui escutando, não vou lá”. O diplomata respirou, aliviado. 
Ele tinha sido mandado especialmente para me prevenir de não ir lá, mas eles jamais 
me diriam que eu não podia ir, eu sendo branca e chefe de posto, representante da 
Funai na área, cheia desse tipo de poder. Ele chegou delicadamente para me impedir 
de ir. E começou a contar história: 

“Você escutou notícia no rádio?”. “Que notícia?”. “Um notícia muito grande 
mesmo, acontecimento em São Paulo, televisão falou, rádio falou, tudo falou. Mas 
nosso cantador Jaci hoje conversou com espírito e espírito contou história pra ele, a 
verdade. Foi assim que aconteceu: tem um índio que não é bem só índio, ele é espírito, 
é... é... é o Jesus dos índios, você entende? Ele é forte e poderoso como o Jesus dos 
brancos. Ele está lá da casa dele vendo o povo dele sofrer, ele resolveu vir pra 

																																																													
37 Essa aldeia ficava dentro da mata, a uns bons 90 quilômetros da estrada que liga Cuiabá a Porto Velho, sem 
energia elétrica, sem televisão, sem rádio. Naquele tempo, não havia celular nem internet, apenas um posto de 
radiofonia da Funai, acessado por bateria recarregada com placa solar, e no qual falávamos uma vez por dia em 
uma transmissão nem semrpe clara. 
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conversar com o povo, ensinar coisa boa pro povo dele, ajudar. Mas ele errou de 
caminho e desceu no meio de São Paulo. Ele queria descer numa aldeia de índio, do 
povo dele, mas desceu no meio da cidade grande. Ele estranhou o movimento, muito 
carro, muita gente. Ele sentou num banco de praça. Todo mundo reparava nele, ele era 
pessoa muito diferente, os brancos começaram a reparar nele. Ele falava língua de 
índio, língua dele mesmo, ninguém entendia. Ele falava muita coisa importante, mas o 
povo não entendia porque era outra língua. Então os brancos ficaram com medo dele e 
resolveram prender ele para matar, porque ele era muito diferente e falava coisa que 
ninguém entendia. Ele também estava assustado, assim meio com medo dos brancos 
que eram muito com raiva. Ele também estava cansado de andar pela cidade, cansado 
de não encontrar o povo dele, ele queria beber chicha e comer beiju com carne de 
caça, mas não podia. Os brancos falaram: ah, vamos matar esse cara. E começaram a 
correr atrás dele, mas branco muito burro, como que pode agarrar espírito? É como ar, 
não tem jeito de prender, não tem jeito de segurar. Branco não sabia, eles tentavam 
agarrar o espírito, ele tinha corpo e carne assim como nós, mas era só espírito, 
ninguém conseguia segurar ele. Então ele ficou muito triste com aquela perseguição 
toda e resolveu voar de volta pra casa dele no céu. Mas os brancos estavam muito 
bravos, todo mundo em São Paulo estava correndo atrás dele. Então os brancos 
pegaram avião, muito avião, pra perseguir ele no ar. Mas ele sumiu e os brancos 
procurando ele com avião feito doidos começaram a fazer muito movimento no céu e 
a fazer uns buracos no céu. Muito perigoso, fazer esses buracos no céu. Você vê essa 
abelha grande, essa amarela, essa não é da terra, ela não existia antes. Ela é moradora 
do céu, ela é uma parte dos moradores do céu. Ela escapou por esses buracos que os 
brancos estão fazendo no céu com tanto movimento de avião, e agora ela desceu pra 
terra e tem essa quantidade dela. Mas é perigoso. Ela é o primeiro morador do céu, 
tem muitos mais outros, se os buracos foram aumentando muitos outros bichos do céu 
vão descer pra terra e o mundo pode acabar. Branco está destruindo tudo, porque 
branco não sabe. Mas o espírito conversou hoje com nosso cantador Jaci, Jaci hoje foi 
na casa do espírito e o espírito convidou, todos os curadores de todas as aldeias de 
índios do mundo hoje visitaram o espírito. Ele pediu pra nós cantar para os brancos, 
pra melhorar cabeça dos brancos, pra acalmar os brancos. Porque nós temos que 
ajudar, branco não sabe o que está fazendo. Então esta noite todos os índios do mundo 
estão cantando nas aldeias pra fazer força pra melhorar cabeça dos brancos”. 
As flautas tinham parado e agora a cantoria corria solta no pátio da aldeia. As 
mulheres chegavam para cantar também, com os caldeirões de chicha para oferecer no 
centro do círculo. Era chicha de mandioca brava e chicha de milho, tempo de colheita. 
Cantamos até amanhecer o dia; no meio da madrugada, dormi no quentinho da roda do 
fogo, ainda escutando o povo cantar. 
Daí a uns dias fui à cidade levar um índio doente. Enquanto esperava na sala do 
médico, abri uma revista atrasada e dei de cara com uma reportagem sobre as recentes 
denúncias sobre os buracos na camada de ozônio e as preocupações de cientistas e 
ecologistas. Espantei. Os Mamaindê, no meio da floresta, sabiam disso há muito 
tempo... 

O desafio da escuta é levar a sério o que dizem os xamãs, os pajés, os cantadores, os 

curadores, inclusive quando dizem que os cantos são coisas objetivas e que o sonho é um 

método de pesquisa, um portal de conhecimento. Para Manuela Carneiro da Cunha (2009), o 

conhecimento, no mundo indígena, é sempre fundamentado nas experiências visuais, 
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auditivas, sonoras, sempre resultado da experiência direta, do mundo sensível, e o sonho é 

uma fonte “perfeitamente legítima” (CUNHA, 2009, p. 367) desse conhecimento. Isso 

também é o que afirma Kanatyo Pataxó, educador, pensador e artista indígena, quando explica 

que busca informação e sabedoria ancestral nos sonhos (DUTRA, 2012). Na acuradíssima 

crítica de Davi Kopenawa Yanomami, “Os brancos não sonham tão longe quanto nós. 

Dormem muito, mas só sonham consigo mesmos” (KOPENAWA e ALBERT, 2015, p. 390). 

Na análise de Viveiros de Castro, a “desvalorização epistêmica do sonho” está diretamente 

relacionada à falta de capacidade do pensamento ocidental para “discernir a humanidade 

secreta dos existentes não-humanos” (VIVEIROS DE CASTRO in KOPENAWA e 

ALBERT, 2015, p. 37). Comentando as palavras de Kopenawa, Castro diz que os que apenas 

são capazes de ver no “espaço de exterioridade e de verdade” que são os sonhos, reflexos e 

simulacros de si mesmos, não conseguem se abrir à “inquietante estranheza do comércio com 

a infinidade de agências, ao mesmo tempo inteligíveis e radicalmente outras, que se 

encontram disseminadas pelo cosmos” (Ibidem, p.38). E essa cegueira nos impede de alcançar 

a filosofia ameríndia, que é “essencialmente um onirismo especulativo, onde a imagem tem 

toda a força do conceito, e onde a experiência ativamente ‘extrospectiva’ da viagem 

alucinatória ultracorpórea ocupa o lugar da introspecção ascética e meditabunda”38. 

As viagens alucinatórias podem ser feitas a partir dos cantos, da dança, do uso de plantas 

de poder, várias possibilidades de alcançar um estado alterado, ou de devaneio, que permite o 

“devir animal”, a extensão do espaço da aldeia para outros espaços, a reversão da flecha do 

tempo. As formas de socialidade indígenas não rejeitam a experiência da animalidade, pelo 

contrário, interessa aos que narram os mitos e aos que vivem os rituais o devir animal. Nas 

palavras de Tugny, o perigo, nesses casos, “não é um retrocesso à ‘natureza’, uma 

antissocialidade, e sim o excesso de humanidade” (TUGNY, 2011, p. 71). O universo 

xamânico é a transformação.  

Deslocamento, transformação, desvio, resistência ao procedimento único. “Quem mais 

fora do centro e do Um, da fumaça das cidades e do brilho assassino do metal, do que um 

índio, um ‘selvagem’ do fundo do mato que firmou um pacto xamânico com as legiões de 
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duplos invisíveis da floresta?” (VIVEIROS DE CASTRO in KOPENAWA e ALBERT, 2015, 

p. 42). Dos índios, do pensamento xamânico, de sua literatura, a possibilidade levantada por 

Maria Inês de Almeida: e “se ao invés da metáfora pensarmos na metamorfose como princípio 

da literatura?” (ALMEIDA, 2009).  

O mito 

Os mitos tratam sempre da metamorfose, “mimetizam a experiência de homens na terra, 

traçando geografias” (Almeida, 2009). Ao fazerem seus livros e filmes, os Tikmu’un religam 

a escritura ao sagrado, ao tempo da festa em que deuses e homens se encontram, em que 

pessoas e animais trocam de lugar. Um tempo de “sair da História e ir viver no mundo de 

seiscentos milhões de anos” (Almeida, 2009).  

Temos dificuldade em escapar do conceito de mito como insulto à razão, como algo 

contrario à autonomia do pensar humano, desprezando e denunciando o pensamento 

mitológico como algo inferior. Viveiros de Castro39 propõe a recuperação e a renovação do 

conceito de mito levando totalmente a sério a proposição de Lévi-Strauss de que o mito não 

pode ter sentido, pois é o sentido que é mítico. Portanto, não é possível tentar dar um sentido 

ao mito a partir de um lugar não-mítico, pois o mito é o doador do sentido.  

O caminho do conhecimento ocidental tem sido o de desconsiderar o mito, o de separar o 

mito do logos, o de carregar o mito com um significado de infantilidade, irracionalidade, 

falsidade. No entanto, essa separação entre o mito e o logos pode ser historicamente traçada. 

Não era assim na Grécia antiga, mesmo nos pós-socráticos. O conhecimento do mundo era 

permeado e permeável ao sagrado. Com o avanço do racionalismo, especialmente a partir do 

século XVIII, a separação foi cada vez mais acentuada e, no intuito de “salvar Deus do mal”, 

este foi retirado da natureza, ao contrário do que dizia Spinoza (em sua Ética, 1983), para 

quem Deus era a natureza mesma. A prevalência da unicidade do pensamento cristão, fora do 

qual tudo é heresia, impregnou o pensamento ocidental. Com a “morte de Deus”, surgem 

																																																													
39	Eduardo Viveiros de Castro, FaceBook, 18 de março de 2014.		
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outros deuses e ganha força “um dos maiores mitos da defesa contra a vida da nossa época: a 

‘cientificidade’”, nas palavras de Christa Wolf (2007, p 227). A tentativa de desconsiderar o 

mito, de desvalorizá-lo, de dessacralizar a vida, acabou sendo apenas o gesto de substituir um 

mito por outro, ou por outros (como já nos ensinou Roland Barthes, em seu livro Mitologias), 

e empobreceu a perspectiva do nosso olhar. Nós, filhos dessa civilização, herdeiros desse 

mundo dessacralizado, temos dificuldade para ver, ouvir e viver o que só a arte algumas vezes 

é capaz de nos mostrar, a religação com o sagrado, o mundo além de nós e de nossa limitada 

autocentralidade. Lembrando o mestre Levi-Strauss, o estético nos aproxima do sagrado, a 

arte cumpre esse papel que, nas culturas dos povos indígenas, não é separado: “Nós, que não 

vemos mais o sobrenatural de frente, colocamos em seu lugar símbolos convencionais ou 

personagens enobrecidos” (LÉVI-STRAUSS, 1997, p. 121) e, ao vivermos a experiência da 

arte, experimentamos a relação com o sobrenatural. A arte talvez seja uma passagem que 

permita aquele “jardim do pensamento selvagem” no qual há possibilidade de encontros das 

absolutas e irredutíveis diferenças.  

O pensamento científico é uma narrativa do mundo, assim como o mito. Mas a diferença é 

que o mito não desconsidera o mistério, o que não se vê; e a perna quebrada da ciência é 

desconsiderar o espiritual. A narrativa científica quer ser a única verdade sobre o mundo e é aí 

que se torna limitada. Aprender a ler os mitos, a escutar o que os xamãs, artistas, escritores, 

cantadores indígenas estão dizendo, é ampliar as possibilidades de conhecer o mundo feito de 

tantos mundos, aceitar a não centralidade humana na natureza, aventurar-se para fora do 

tempo e para o mergulho em universos muito mais povoados.  

Lévi-Strauss, em suas Mitológicas, nos ensina que todo mito é por natureza uma tradução, 

uma vez que sempre se situa no ponto de articulação dentro de uma cultura e de uma língua e 

entre estas e outras línguas e culturas, na “terra redonda da mitologia”40. Fala da imagem da 

espiral na investigação e na análise dos mitos, da inexistência de um término dessa análise e 

da própria narrativa mítica, cujos temas, que “se desdobram ao infinto”, tendem a se reagrupar 

“atraídos por afinidades imprevisíveis”. Os mitos e os rituais são in-termináveis. Ele nos 

adverte que a mitologia não tem função prática evidente e que os mitos pensam nos homens, 

																																																													
40 Expressão utilizada por Beatriz Perrone-Moisés na introdução de O Cru e o Cozido, 2004. 
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mesmo à sua revelia, e se pensam entre si. Para o pai do estruturalismo, a busca por um 

caminho do meio entre o pensamento lógico e a paercepção estética leva à proposição de que 

a música é a linguagem mais próxima do mito, ambas podendo ser consideradas “máquinas de 

suprimir o tempo” (Lévi-Strauss 2004, p. 34), a superação da antinomia “de um tempo 

histórico e findo, e de uma estrutura permanente” (Lévi-Strauss, 2004, p 35). “Ao ouvirmos 

música, e enquanto a escutamos, atingimos uma espécie de imortalidade” (Ibidem, p. 35). Os 

mitos, como a música, se atualizam “através do ouvinte e por ele”, sendo que os mitos não 

têm autor e suas origens são consideradas, nas diversas tradições em que se encarnam, como 

sobrenaturais. Para Lévi-Strauss, a linguagem da música tem as características de ser ao 

mesmo tempo inteligível e intraduzível, ouvida e desfrutada por muitos, mas produzida por 

poucos, sendo esses criadores considerados “próximos dos deuses” (Ibidem, p. 36). Ambas as 

linguagens, música e mito, têm forte poder de provocar comoção, especialmente por estarem 

imbuídas de um “sortilégio” que pode emocionar especialmente porque não se trata de 

compreender, mas de experimentar o que permanece incompreendido:  

Aprender a ler um mito é uma arte à parte. Essa arte pressupõe uma transformação 
paulatina, uma disposição para aceitar as ligações, aparentemente fáceis, entre fatos 
fantásticos, tradições adaptadas às necessidades de grupos sociais que as 
alimentaram, desejos e esperanças, experiências e técnicas de magia, em suma, um 
conceito de “realidade” totalmente diferente”. (Christa Wolf, 2007, p 197) 

A escritora alemã Christa Wolf, autora de Cassandra, livro no qual a autora mergulha na 

personagem trágica em sua busca por tornar-se sujeito a partir de suas condições de mulher, 

de princesa troiana e de sacerdotisa dotada do dom da visão do futuro, narra sua própria 

viagem de descobrimento que a levou a perceber o mergulho no mito como a verdade da 

história (LEVI-STRAUSS, 2004).  

Viver a partir do mito questiona nossa noção de tempo. Para os Tikmu’un, essa noção 

seria “como eventos que se acumulam, se coagulam e se dissolvem segundo suas 

intensidades” (TUGNY, 2011, p. 189), e não uma flecha linear, sempre para adiante, de 

acontecimentos sucessivos. Intensidade, vicinalidade, permeabilidade – características da 

estética Tikmu’un que lhes permitem viver em mundos contíguos e complexos. Para eles, a 
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origem não é uma produção, mas uma conversão à visibilidade41. Nós ocidentais, nas palavras 

de Mia Couto (Aula Magna, 2014), temos medo da complexidade e “não sabemos fazer 

paredes vivas e permeáveis em nosso pensamento”, de maneira que pensamos que os que 

pensam diferentemente de nós nem sequer pensam. O desprezo pela epistemologia indígena 

nos faz surdos aos mitos, ao tempo mítico referido em nossas fábulas como “o tempo em que 

os animais falavam” (Mia Couto, Aula Magna, 2014). Compartilhamos esse fundo 

(imanente?) com os índios, uma memória de um tempo em que pessoas e animais viviam 

juntos e se comunicavam. No entanto, para o pensamento ameríndio, não é o homem que se 

separou do animal e nesse sentido “evoluiu”, mas o animal é uma transformação do humano – 

não éramos todos animais e depois nós, os humanos, nos destacamos deles, mas ao contrário: 

éramos todos humanos e os animais são humanos que se transformaram. Para o 

perspectivismo indígena, não há uma natureza e várias culturas, mas uma só cultura e várias 

naturezas, que se manifestam de acordo com a agência, com quem está no lugar do agente – a 

onça vê o sangue como cauim ou cerveja, por exemplo:  

O perspectivismo ameríndio é a concepção segundo a qual as diferentes 
subjetividades que povoam o universo são dotadas de pontos de vista radicalmente 
distintos. Tal concepção, extremamente difundida nas culturas ameríndias, sustenta 
que a visão que os humanos têm de si mesmos é diferente daquela que os animais 
têm dos humanos, e que a visão que os animais têm de si mesmos é diferente da 
visão que os humanos têm deles. (VIVEIROS DE CASTRO, 2002, p. 467-468) 

Mia Couto (Ibidem) fala de uma experiência em uma aldeia moçambicana, a qual um leão 

rondava. Fechados em suas casas, todos ouviam a respiração do leão e aos poucos aquele já 

não era um território dominado pelos homens: eram os homens que ali já não sabiam falar. A 

voz era a do leão. A fronteira entre bichos e gentes é bem menos rígida do que parece, como 

já sabia Guimarães Rosa quando escreveu Meu tio o Iauaretê (no livro Estas Estórias). Um 

homem pode ser leão e um leão pode ser homem, no pensamento dos moçambicanos daquela 

aldeia, conforme compreendido vivencialmente por Mia Couto, com a sensibilidade da escuta 

afetada, da intensidade, da permeabilidade. Ele argumenta que a ciência não sabe quem 

somos, uma vez que somos feitos sobretudo de células não humanas e que, portanto, a 

fronteira entre o animal e o humano precisa ser redesenhada. “Precisamos de novas fábulas 

para nos reconciliarmos com esses que vivem dentro de nós” e sairmos do “estado de guerra 
																																																													

41 Ibidem.  
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com essa alteridade que existe dentro de nós e dos outros” (Mia Couto, AulaMagna, 2014). 

Para o escritor, precisamos “repensar o pensamento”, viver em um mundo com mais aldeias e 

vê-lo com o respeito e a delicadeza da luz do luar, feminina, íntima. “Necessitamos não do 

nascer do sol, carecemos sim do nascer da Terra”42.  

Os filmes  

Quase ao mesmo tempo em que foram feitas as primeiras experiências de produção de 

livros pelos professores indígenas, a experiência de registro em vídeo, que resultou no projeto 

Video nas Aldeias, também começava. No início, os vídeos eram feitos pelo criador do 

projeto, Vincent Carelli, de acordo com o que queriam os mais velhos e as lideranças 

indígenas. Com o tempo, o projeto tornou-se uma escola de cineastas indígenas, a câmera 

passou para a mão deles e as produções começaram a surgir em uma progressão rápida e 

pujante. Em Minas, a câmera também entrou junto com o processo de formação de 

professores indígenas. Logo, muitos começaram a registrar, a experimentar, a fazer. A câmera 

passou a fazer parte da pesquisa, fosse esta iniciada pelos próprios professores indígenas, 

fosse provocada ou proposta por pesquisadores não indígenas, sempre como espaço de 

produção, de “proliferação de imagens” (TUGNY, 2011). Horas e horas de registros feitos e 

vídeos finalizados em situações de colaboração e edição conjunta43.  

Nas palavras de Isael Maxacali, cujos vídeos têm sido premiados em festivais pelo Brasil 

afora, ele faz “filme para nós ficar clareando – maxacali tá no escuro, escondido – quero 

mostrar nossa cultura diferente para todas escolas, universidade” (Isael Maxakali, entrevista 

para esta pesquisa, 2014). É a mesma fala de Marilton Maxacali, que quer, com os filmes e os 

livros, mudar a forma como as cidades da região os veem: como motivo de chacota ou 

considerados pessoas que falam uma “gíria atrapalhada” porque “não sabem falar”, ou como 

“comedores de criança”, usados para amedrontar meninos levados. No IV Colóquio 

Internacional Cinema, Estética e Política, foram mostradas imagens de Toninho Maxacali 

tentando “amansar a brabeza das crianças da cidade” pelo canto, cena filmada por Marilton, 

que também registrou a noite de um grupo Maxacali que havia se abrigado na praça da cidade 
																																																													

42 Ibidem. 
43 Video nas Aldeias, Instituto Catitu, Filmes de Quintal, Pajé Filmes, todos esses coletivos participaram de 
experiências de realização de videos com os Maxacali.  
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de Almenara e, junto com as imagens, fez um discurso para as crianças da escola, explicando 

porque os índios estavam ali, o que aquela região significa para eles, porque andam nessas 

longas peregrinações. Ele termina o vídeo pedindo à prefeitura que separe um espaço na 

cidade para receber os Tikmu’un, que assim não vão molestar nem amedrontar os habitantes 

daquela região que é território tradicional deles, onde vão em busca das lembranças dos 

antepassados, dos parentes mortos, dos animais, do rio... Sueli Maxacali, uma das fotógrafas 

autoras do livro Koxuk Xop: imagem (2009), também fala da importância dos filmes e dos 

livros para que a cultura Tikmu’un seja conhecida e repeitada e o preconceito, diminuído. E 

usa a categoria que lhes poderia dar mais legitimidade frente aos brancos, lembrando que ela, 

Isael, Marilton e tantos outros são professores das escolas indígenas: “somos também 

estudados, somos professores!”. Nessa tentativa de “ficar no claro”, os filmes indígenas têm 

circulado em festivais e outros eventos, mas também em escolas – houve um esforço do MEC 

nesse sentido, ainda que insuficiente; entre os povos indígenas, que têm criado uma grande 

rede de troca de filmes e de livros, como já faziam com artesanato, com cantos, com padrões 

de pintura. E, em cada aldeia onde é feito um filme, o material bruto é visto sem cortes, com 

grande prazer e repetidamente.  

A estética e a ética não andam separadas para os índios, como já sabemos. Assim o 

cinema indígena, segundo Ruben Caixeta de Queiroz (2012), não é feito de apenas belas 

imagens ou movimentos de câmera, ou por meio de clichês e de exotização dos corpos e das 

falas indígenas, mas vai além do sentido que nós ocidentais damos à imagem, à fotografia, à 

memória; transita pela floresta dos existentes-não-reais, pela relação entre vivos-mortos e 

entre humanos-animais-espíritos, pelos cantos como criação e transformação do mundo e dos 

seres, sejam humanos, sejam animais, sejam espíritos. Os filmes indígenas fazem parte dessa 

textualidade não-ocidental que é uma outra inscrição na paisagem do mundo – e o exercício 

de tradução dessas poéticas é uma prática de saúde, no sentido mais extenso da palavra.  

Koxuk, Imagem 

Koxuk é a palavra maxacali para imagem, mas também para fotografia, para alma, para 

sombra. Koxuk não é uma representação, a aparência de algo, um aspecto visível que esconde 

ou significa algo mais verdadeiro, mas é “o corpo verdadeiro que se dá a ver em toda sua 
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plenitude” (TUGNY, 2011, p. 88). Como já dissemos, a questão do visível e do invisível não 

é colocada pelos Tikmu’un como é para nós; não existe a questão da representação tal como a 

entendemos, porque a realidade, e portanto a verdade, são de outra ordem, da ordem da 

intensidade, da vizinhança entre mundos que não são excludentes, entre dimensões que se 

alternam e se dão a ver. Não há portanto a dicotomia entre verdadeiro e falso, aparência e 

essência, mundo material e mundo imaterial. Isso era uma das coisas que mais me 

impressionava no meu dia-a-dia com os índios, o fato de que eles estavam o tempo todo 

vendo e convivendo com muitas coisas, subjetividades outras, não apenas nos momentos de 

pajelança, mas na vida cotidiana. Um olhar que, certamente, não era como o meu; viam coisas 

que eu definitivamente não via. O pensamento indígena para o qual tudo é fluidez e 

transformação é, para nós, enorme desafio porque nos exige outros parâmetros. Por exemplo, 

para os Maxacali, a mesma expressão, yãy hã, é utilizada para “parecer com”, “assemelhar-se 

a” e “transformar-se em” (TUGNY, 2011, p 89). Koxuk, o “evento de aparição”, a abertura da 

visão, é um evento relacional, no qual os corpos se dão a ver e as visões se afetam 

mutuamente. 

Koxuk – imagem, sombra, alma, fotografia - é mais facilmente compreendida, como já 

dissemos, se a tomarmos como evento e não como coisa. Evento de extrema intensidade, no 

qual há a possibilidade de ver e de dar-se a ver “entre corpos que estão próximos mas nem 

sempre acessíveis ao olhar”, nas palavras de Tugny (Ibidem, p. 89), que argumenta que Koxuk 

e Xok (morrer, guardar dentro) participam de um mesmo campo semântico, o que sugere que 

o corpo morto saiu do campo visual, mas não se acabou, podendo-se tomar o corpo animal 

como o corpo dos ancestrais Tikmu’un; e o evento no qual eles se deixam ver nas aldeias, 

quando dos rituais, é quando desvestem seus corpos animais, suas roupas, e se dão a ver – 

koxuk - com o mesmo corpo dos humanos.  

Dentre os yãmiy, o que tem o mimanam (mastro ritual, pau-de-religião) mais comprido, 

mais alto, o que completa os rituais de cura, o que traz mais visões, é o xunin, morcego. 

Talvez justamente porque ele não vê com os olhos, já que a qualidade da imagem é ser 

intensidade, é afetar. Por isso, o Xunin é “o protótipo do visionário” (TUGNY, 2011, p. 94). 

Os yamiy, como podem ser vistos no filme Quando os yamiy vêm dançar conosco, e também 

nas fotografias do livro Koxuk Xop feitas pelas mulheres Tikmu’un, têm os olhos vendados. 
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Os meninos, quando fazem seu ritual de iniciação, recebem mel de fumo nos olhos: “são 

quase cegados para aprender a ver, ouvir e cantar. É vendo menos que podem ver as imagens 

que devem ver”. (Ibidem, p. 95). No canto Tikmu’un da zabelê, aparece a ideia de “imagem 

no olho ouvindo”, de olhar “apenas ouvindo”, não vendo diretamente, uma qualidade interna 

da visão. Os yãmiy caçadores são excelentes flecheiros, de olhos vendados, cegos. Nas belas 

palavras de Rosângela de Tugny, seus olhos são suas flechas que viajam para afetar aquilo 

que veem. Índices que devem nos ver para que possamos vê-los:  

O que define os espíritos, em certo sentido, é indexarem os afetos característicos 
daquilo de que são a imagem sem, por isso, parecerem com aquilo de que são a 
imagem: são índices, não ícones. (...) uma imagem é algo-para-ser-visto, é o 
correlativo objetivo necessário de um olhar, uma exterioridade que se põe como 
alvo da mirada intencional; mas os (espíritos) são imagens interiores, “moldes 
internos”, inacessíveis ao exercício empírico da visão. (VIVEIROS DE CASTRO, 
2006, p. 325).  

Algumas mulheres Maxacali fizeram uma oficina de fotografia44 que resultou na 

publicação do belo livro Koxuk Xop, no qual impressiona a captação das imagens dos yãmiy, 

sobretudo considerando que entre estes e as mulheres há uma série de interdições, inclusive a 

de que elas não podem olhar os espíritos diretamente. Como explicar as fotos 

impressionantemente fortes, próximas, íntimas, que elas fizeram deles? Talvez apenas com a 

perspectiva do “olhar interno”; na interpretação de Tugny, “o alvo da objetiva que elas 

carregavam residia já dentro dos olhos das fotógrafas Tikmu’un”. (TUGNY, 2011, p 97). 

Talvez aqui pudéssemos lembrar Lacan quando explica que a imagem, no inconsciente, é a 

coisa mesma; e talvez o que os índios não tenham é o recalque da não tradução do que está 

vivo no inconsciente e no mundo sensível; a não divisão entre visível e invisível, entre real e 

imaginário, a possibilidade de troca de lugar com outras subjetividades e de experimentar o 

mundo de outro ponto de vista. Quando mostram os koxuk dos rituais, nos filmes ou nas fotos, 

os Tikmu’un estão se referindo a eventos nos quais eles e o yamiyxop estão trocando 

mutuamente de lugar45.  

Cinema e pensamento mítico 

																																																													
44 Com o Instituto Catitu e a pesquisadora Rosângela de Tugny no projeto Corpo-Imagem-Verdade: trânsito de 
saberes Maxakali. 
45 Ibidem, p. 89.  
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Rubem Caixeta (2008) se pergunta até que ponto o cinema indígena, feito em colaboração 

entre índios e não índios, é efetivamente indígena. Para ele, a beleza do cinema indígena é que 

é feito com a ontologia e o pensamento indígenas, mas ao mesmo tempo carrega o olhar do 

branco, que ensina a lidar com câmera e faz a edição, geralmente de forma conjunta com o 

realizador indígena. Tomando como base a proposta de que o cinema é a revelação do outro, a 

imagem do outro, os filmes indígenas revelam esse “outro” sem o meneio do exotismo, 

praticando de fato uma “filosofia da alteridade” (CAIXETA, 2008, p. 100). Jean Louis 

Bernadet, referindo-se aos filmes do Video nas Aldeias, citado por Caixeta (2008, p. 104) fala 

da atenção “cuidadosa e afetuosa” da câmera com os gestos das pessoas, ressaltando a 

delicadeza dessa câmera que busca ser uma “observação atenciosa” do acontecimento como 

um todo. Para Caixeta, a câmera nas mãos dos cineastas indígenas traz uma potência de 

imagens que permite uma “verdadeira antropologia nativa”, cuja base é o pensamento 

selvagem no sentido de Levi-Strauss, ou seja, o pensamento que se constroi a partir das 

qualidades sensíveis. Situa os cineastas indígenas, assim como Maria Inês de Almeida faz 

com os escritores, como “bricoleurs”, no sentido de que organizam “resíduos, pedaços”, mas 

também no sentido de um pensamento “rebelde e imaginário que não se deixa domesticar” 

(CAIXETA, 2008, p.117). Pensamento selvagem que se constitui a partir de pedaços do que 

foi destruído e sempre mais pelo corpo que pelo intelecto, pela experiência sensível que pela 

razão. Selvagem porque “esquivo à instituição e ao poder”, como já nos ensinou Pierre 

Clastres em seu livro A sociedade contra o Estado (2003). Nesse sentido, o cinema indígena é 

muito mais dos corpos que das palavras, suporte para o pensamento mítico que também se 

expressa mais pelas imagens e gestos que pela gramática da linguagem – muito mais pelo 

corpo da palavra que pela palavra mesma (CAIXETA, 2008, p.118). A memória, a tradição, 

nas sociedades indígenas, estão presentes e atualizadas o tempo todo no corpo das pessoas e 

nos objetos que são, eles também, sujeitos, subjetividades, com agência no mundo. Como 

Maria Inês de Almeida já havia relatado sobre a facilidade dos professores indígenas para 

fazer livros, os realizadores de vídeos também demonstram a mesma facilidade para manusear 

a câmera e as imagens. Talvez o cinema seja uma linguagem mais próxima da mitologia e do 

sonho e, por isso, mais próxima do pensamento indígena, “selvagem e não domesticado” 

(Ibidem, p.119), da filosofia onírica amazônica, tal como analisada por Viveiros de Castro 

(2015).  
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Da mesma forma que os livros, os filmes indígenas têm a marca da dimensão coletiva do 

ato de filmar, da autoria coletiva. Ruben Caixeta nos conta dois interessantes episódios 

ocorridos nas aldeias Maxacali, durante o processo do projeto Imagem-corpo-verdade: 

trânsito de saberes Maxakali, coordenado por Rosângela de Tugny e do qual participaram o 

Video nas Aldeias, o Instituto Catitu e a Filmes de Quintal. A partir da oficina de vídeo em 

uma das aldeias, foi realizado um primeiro filme, Caçada da capivara. Quando as equipes 

externas haviam ido embora, Isael Maxacali, na Aldeia Verde, resolveu filmar sozinho um 

ritual, o Tatakox, que mostra a vinda à aldeia desse povo-espírito-lagarta, que são os 

cuidadores das passagens: trazem os filhos que morreram ainda crianças para serem vistos por 

suas mães e ao mesmo tempo levam os filhos pequenos vivos para a Kuxex, Casa de Cantos 

ou Casa de Religião, onde ficarão reclusos em seu ritual de iniciação. São também os 

responsáveis pelo apodrecimento correto dos cadáveres para que não se transformem no 

monstro canibal inmoxã. O filme de Isael, editado com a colaboração da Pajé Filmes, 

impactou o público do ForumDoc em 2007, pela beleza das imagens, pela força com que todo 

o ritual foi mostrado, com Isael comentando o que estava acontecendo à medida que mostrava 

o que só o olhar de um Tikmu’un poderia expor com tanta força, tanta sensibilidade. Ao final 

do filme, há uma longa cena em que o pátio da aldeia vai se esvaziando até ficar 

completamente sem ninguém e, quando se pensa que o filme acabou, e quando provavelmente 

qualquer cineasta não indígena cortaria a cena, os yãmiy saem da Casa de Religião, que fica 

de costas para o pátio da aldeia e voltada para a mata, e dirigem-se para lá, para fora do 

círculo da aldeia, para a natureza de onde vieram. Aí sim, tanto o filme como o ritual acabam. 

Só um Tikmu’un saberia esperar até esse final... E o curioso, observa Caixeta, é que o pessoal 

de outra aldeia sentiu-se estimulado a fazer novo filme sobre o mesmo ritual, não tendo 

gostado daquele feito por Isael, e assim produziram seu próprio Tatakox. Isso, para Caixeta, 

mostra bem como o cinema indígena é sempre uma obra aberta, inacabada, um filme dando 

início a outro, sempre passível de vir a ser outro.  

O filme Quando os yãmiy vêm dançar conosco 

O filme Quando os yãmiy vêm dançar conosco foi feito em 2012, na Aldeia Verde, como 

resultado de uma oficina de vídeo realizada pela Filmes de Quintal, sob a coordenação de 

Renata Otto. Assinam a direção Isael Maxacali, Sueli Maxacali e Renata Otto e, segundo 
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apresentação feita no ForumDoc de 2012, o filme foi feito a partir das escolhas e imagens de 

Isael. Ele se identifica como professor indígena, aprendeu português durante sua formação na 

UFMG, considera-se “um professor de letra”, gosta de escrever e, após uma oficina de vídeo 

no projeto coordenado por Rosângela de Tugny em 2007, começou a fazer filmes. O primeiro 

deles, premiado no ForumDoc de 2007, foi Tatakox. Sua filmografia, até o momento, é 

composta dos seguintes trabalhos: Xupapoynãg; Kotkuphi; Yãmin; Mimanan; Dia do índio na 

Aldeia Verde; Yiax Kaax, O fim do resguardo e Quando os yãmiy vem dançar conosco. 

Geralmente conta com a participação intensa da fotógrafa e tradutora Sueli Maxacali, com 

quem é casado.  

Quando os yamiy vêm dançar conosco foi realizado com a colaboração da Filmes de 

Quintal, tendo Roberto Romero, antropólogo, como assistente de produção e com montagem 

de Carolina Canguçu. A codireção entre Isael, Sueli Maxacali e Renata Otto foi objeto de 

intenso debate no ForumDoc de 2012, quando se colocou em questão a autoria do filme e o 

compartilhamento dessa autoria entre o casal maxacali e a cineasta não indígena. Um pouco 

da genealogia do filme ajuda a compreender a situação. Com recurso do projeto Corpo-

Imagem-Verdade: trânsito de saberes Maxakali, havia sido comprada uma câmera para a 

Aldeia Verde. Esta, no entanto, foi roubada enquanto Isael estava em Belo Horizonte e então 

Renata Otto se mobilizou para fazer novo projeto com a finalidade de comprar equipamento 

para a aldeia. Assim nasceu a nova proposta, que resultou não apenas na compra da câmera, 

mas também na realização de uma oficina de vídeo na aldeia. Quatro pessoas maxacali, dois 

homens e duas mulheres, filmaram, mas ao final a proposta de Isael, suas imagens, foram 

escolhidas para serem editadas como produto final. Ao longo da filmagem, Isael fez escolhas, 

intermediou tensões, dirigiu. Ao final, a equipe se deparou com nove horas de material bruto. 

Todo esse material foi traduzido e correspondia a imagens de cinco diferentes rituais, alguns 

registrados de forma mais completa, outros parcialmente. A equipe montou os rituais em 

ordem cronológica e optou por montar aqueles que estavam registrados de forma mais 

contínua. Na edição, segundo Renata Otto, todas as ecolhas foram de Isael, sendo as 

indicações dela apenas técnicas. Para Isael, era um momento de aprendizagem: “estou 

aprendendo agora a dirigir, a fazer edição, a montar. Tenho ainda muita dificuldade de fazer 

sozinho, preciso acompanhamento de (para lidar com com a) tecnologia” (Isael Maxakali, 
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2012, Fala no ForumDoc). Para Renata Otto, assinar a co-direção era deixar claro seu lugar de 

mediadora, embora com consciência de um lugar assimétrico de autoria, mas como proposta 

de explicitar a tentativa de diálogo e de criar uma narrativa conjunta. Essa questão da 

assinatura do filme, da autoria, é pensada de forma diferente por Isael e Sueli. Esta explicou 

que coordenar projeto, ter posição de destaque no mundo dos não indígenas, é algo perigoso 

para os Tikmu’um, porque “fica desconfiado pelo povo” que pensa que eles estão recebendo 

dinheiro para fazer aquilo e podem ser vistos com desconfiança pelos próprios yãmiyxop, ao 

parecer estarem “sovinando” o que estão pretensamente recebendo.  Isael tem muita clareza 

de que o que ele pode ou não filmar é uma negociação que envolve todas as pessoas da aldeia, 

os yãmiyxop e os pajés e, nesse sentido, é um processo coletivo, tanto quanto o ritual. Ele 

explica que quando quer filmar algo, tem que primeiro conversar com o pajé, com os 

“professores de cultura”46 (geralmente, os mais velhos), “não pode filmar assim rápido”, tem 

que negociar primeiro, saber o que pode e o que não pode, respeitar o que não deve ser 

mostrado, filmar não muito de perto, à distância estabelecida pelo pajé, tomar “muito cuidado 

(para) fazer filmagem” (Isael Maxakali, entrevista para esta pesquisa, 2014).  Conta que 

quando quis filmar o ritual do Tatakox, primeiro perguntou para o pajé, que olhou para o alto 

e ficou um tempo, depois olhou para os pés, e só então respondeu que não poderia usar o 

celular com câmera para gravar dentro do kuxex o som das madeiras batendo, mas que se Isael 

colocasse o celular quieto no chão, sem mexer, gravando, podia. Sueli explica que as 

mulheres não podem entrar na kuxex porque lá é o lugar do segredo e, se elas contarem o 

segredo, ou violarem a interdição, são vistas e ouvidas pelos yamiy que moram dentro dos 

seus cabelos, andam sempre com os Tikmu’un e aos quais não se pode, portanto, enganar.  

Isael escolheu começar o filme com o yãmiyxop, que é “o chefe”, o povo-espírito-gavião, 

que comparou com as pessoas “de Funai, de Funasa”, chefes; e terminar com o tangarazinho, 

que é o menor de todos. O filme conta a visita de vários povos-espírito à Aldeia Verde. 

Começa poeticamente mostrando a aldeia ao amanhecer com a voz de Isael narrando, 

explicando que aquela é a Aldeia Verde. Mostra um homem fazendo e tomando café, com 
																																																													

46 Figura criada pela escolar indígena, que são geralmente os mais velhos, os que detêm muito conhecimento 
sobre as tradições, e que são contratados para dar aula nas escolas, reafirmando o espaço escolar como mais um 
espaço da educação tradicional admirável que as comunidades indígenas sempre tiveram. Os Maxacali têm 
enorme respeito pela figura dos professores de cultura, que são apontados pelas comunidades para ocuparem 
esse lugar. (ALVARES, 1999).  
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uma criança pequena, e comenta a mudança de hábito alimentar: antigamente tomávamos 

caldo de batata, mas se dermos isso hoje para as crianças, não vão querer. Depois de 

evidenciar essa mudança de hábito, a câmera se desloca para o mimanam (mastro, pau de 

religião) do xunin, o povo-espírito-morcego, o que voa mais longe e traz mais visões, o 

visionário por excelência, o grande xamã e curador. O mimanan fica na frente do kuxex, casa 

de cantos ou casa de religião, que por sua vez é voltada de costas para a aldeia e de frente para 

o mato. Ouve-se um canto longe e Isael, narrador, alerta: “Escuta! Onde?” E aí começam a 

chegar os yãmiy, o povo-espírito-gavião que havia sido mostrado salgando a carne que 

caçaram, ainda no mato. Começam a chegar com suas roupas de folhas e com os rostos 

cobertos, olhos vendados, corpos pintados de vermelho e preto. O último deles traz um arco e 

umas flechas. Isael vai narrando o que está acontecendo. Os yãmiy carregam as crianças 

pequenas para o kuxex e vêm buscar comida que as mulheres lhes oferecem. O pajé pergunta 

se todas já ofereceram a comida e alerta que não pode faltar a oferenda de nenhuma mulher. 

Em outro corte, o pajé conta para a câmera o que está acontecendo, fala da alegria que é a 

visita dos yãmiy para a aldeia. Isael comenta a fala do pajé e deixa claro que não é porque os 

brancos chegaram à aldeia que tem yamiyxop (ritual), que “sempre tem”. A cena seguinte é já 

em outro dia, com os yamiy. Nesse caso o xunin, povo-espírito-morcego, rostos cobertos, 

pintando o mimanam de desenhos em vermelho e preto, observados pelo pajé. Pintam com os 

olhos vendados. Isael vai comentando o que significa cada elemento da pintura do mastro. 

Quando os yamiy entram no Kuxex, a câmera mostra apenas o que o olhar das mulheres – e de 

todos que não são iniciados, que não são homens Tikmu’un – pode ver. Preserva o segredo. A 

nova cena registra os dois pajés cantando de frente para a câmera, sem no entanto olhar 

diretamente para ela. O olhar deles viaja com o canto, que dura até o anoitecer. Os pajés 

narram o que ainda vai acontecer no ritual. E a próxima cena já traz os yãmiyhex, espíritos 

femininos, cantando. São homens vestidos com as roupas das mulheres. Isael narra um mito 

enquanto a câmera mostra imagens da aldeia e fala dos diferentes tipos de yãmiy: “o gavião é 

o governo”, é grande e poderoso, manda nos outros. O narrador, que é sempre Isael, explica 

que os yãmiy estão repetindo o que os antepassados faziam: o povo-espírito-tangarazinho, o 

povo-espírito-pica-pau, todos os yãmiyxop, os povos-espírito. Os animais e os antepassados, 

na narração de Isael, são um único e mesmo povo. Os yãmiy continuam as atividades dos 

antepassados, caçando no mato grande, mimãtxi, a floresta. A câmera mostra os yãmiy 
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tangarazinhos bebendo água do rio e Isael comenta que, embora a água esteja suja e barrenta, 

não vai fazer mal a eles. Novamente a cena do pajé explicando o que ainda vai acontecer. Vê-

se os yãmiyhex pedindo socorro às mulheres, solicitando comida – o que nossos olhos 

ocidentados vêem são homens vestidos de mulher e pedindo com voz de mulher. Para os 

Tikmu’un, são os yãmiyhex, espíritos femininos.   

Isael comentou, no debate realizado no ForumDoc, que a comunidade sempre quer ver 

tudo que é filmado, “tudo completo” e que as pessoas lá não gostam quando são feitos os 

cortes, a edição. Então ele sempre faz duas edições: uma para a aldeia, sem corte, com tudo 

que foi filmado, e outra para o “pessoal não índio”, que não pode ser completa porque fica 

muito longa, sendo necessário diminuir, promover cortes. Uma preocupação tanto de Isael 

quanto de Marilton e dos demais Tikmu’un que estão filmando é fazer um registro para sua 

própria gente. Nas palavras de Isael, para as crianças verem quando crescerem, porque “cada 

ano nosso costume muda um pouquinho”. A cultura sempre cambiante, sempre obra aberta, 

sempre fluida.   

Renata Otto, que co-dirigiu com Isael o filme Quando os yãmiy vem dançar conosco, 

observa uma semelhança entre o ritual e o ato de filmar, que ela chamou de “o ritual do 

cinema”, entendendo ritual como estrutura repetitiva que mantém o tempo, que é “pura 

repetição com intervalos mínimos” (fala de Renata Otto no ForumDoc 2012) e sempre 

recriação: um jeito Tikmu’un de viver. Os índios, de forma geral, têm essa grande vantagem: 

a potência de viver o momento presente, intensamente, aqui e agora. No caso do cinema, a 

imagem – koxuk – é sempre performativa, uma vez que atua na ação imediata, afeta. Afeta os 

corpos, já que, como nos ensinou Bruno Latour, ter um corpo é aprender a ser afetado 

(LATOUR, 2008). E a imagem como performance, acionadora do evento, acontecimento, 

transborda e “toma” o real – os yãmiy são chamados pelo ritual e pela imagem. Os filmes 

indígenas, de uma forma geral, são muito marcados pelo contexto, que na realidade é o que os 

move. O filme vai acontecendo de acordo com tudo que está se passando ali, naquele 

momento, naquele ritual, naquela situação.  

Ver (a si, ao outro) 
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Tenho uma forte lembrança de um dos primeiros filmes do Vídeo nas Aldeias, talvez o 

primeiro, chamado A festa da moça, que foi filmado por Vincent Carelli na aldeia Mamaindê, 

onde eu então vivia. Os mamaindê estavam realizando uma grande festa para celebrar o fim 

do resguardo da “moça presa”, a menina que atingiu a puberdade. Esse ritual há algum tempo 

não era feito, e convidaram todas as demais aldeias e subgrupos Nambikwara. Caçaram 

durante muitos dias, moquearam muito jabuti, as mulheres prepararam muita massa de 

mandioca para fazer beiju, muita chicha, de sorte que todos tiveram um grande envolvimento 

nos preparativos para a festa. Foram chegando os demais Nambikwara, uns mais próximos, 

aliados, outros menos, todos acampando na aldeia que os recebia com generosidade. A 

proposta de Carelli era filmar todo o ritual, de acordo com o que lhe havia solicitado Capitão 

Pedro, o velho cacique. O ritual durou vários dias e, a cada noite, Carelli projetava, numa 

televisão movida a energia de um gerador trazido especialmente para isso, as imagens feitas 

durante o dia. Os mamaindê foram se vendo e não gostaram. Comparavam-se com as imagens 

dos Krahô, trazidas por Carelli, comentando que  viam a si mesmos “feios” porque estavam 

com roupas de branco, sem pinturas, sem enfeites suficientes. A cada dia retomavam o ritual 

com maior beleza e pediam para ver as imagens à noite. Esse ciclo gerou um desejo de 

realizarem novamente o ritual da furação de lábios e septo nasal dos meninos e homens, que 

não se fazia há mais de uma geração. Homens adultos, jovens, adolescentes e meninos acima 

de oito anos participaram do ritual, que foi todo preparado com uma condição: a câmera tinha 

que filmar cada rosto, cada pessoa, ao ter o lábio e o septo furados. Foi um belíssimo 

momento na pequena cachoeira da aldeia – os corpos banhados, a fila dos homens, os 

visitantes escolhidos para serem aqueles que faziam a furação. O primeiro da fila, Donaldo 

Mamaindê, homem adulto, olhou fixamente para a câmera e, quando teve seu lábio e seu 

septo furados, não moveu um músculo, mas rolou uma lágrima por sua face. Todos estavam 

profundamente modificados pela experiência da câmera, de ver sua imagem num exercício 

tradutório dentro da própria cultura, um evento levando a outro, um ritual puxando outro, a 

câmera mediando esse processo. Esse procedimento encontra-se presente em vários dos 

filmes indígenas e no próprio movimento do cinema indígena: a situação de as pessoas 

filmadas verem a si mesmas, a outros ínidios e culturas e refletirem sobre isso, retomando 

imagens de um filme em outro, emprestando imagens uns dos outros, brincando com o ritual 
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alheio, tudo mediado pela câmera, é o que André Brasil47 analisou como uma categoria do 

“ver juntos”- aparecer, comparecer, reaparecer. Para o pesquisador, ver os filmes sobre si 

funciona como “grau zero da política, tradução ininterrupta da cosmopolítica, momento em 

que a comunidade se constitui”. Expor-se ao aparecimento de nós mesmos e dos outros 

através do cinema é esse “grau zero da política”, uma forma de comparecer que ele define 

como comparecer ao aparecimento do entrelugar, do outro e de nós mesmos como forma de 

explicitar uma relação na qual o comparecimento é mútuo, a imagem sendo fruto do 

entrelaçamento entre história e cosmologia, entre o momento vivido agora e o tempo fora do 

tempo, mítico, espiral. O cinema indígena funcionando como uma contranarrativa nos 

colocando diante de nossa própria mirada, um olhar que historicamente não vê nem o outro 

nem a si próprio, numa “dupla indiferença: ver indiferentemente, ver sem se diferir em 

relação a meu próprio olhar”. Mas em seus filmes e livros, os índios são os que contam a 

história, a narrativa é do seu ponto de vista e os papeis são invertidos – nós é que somos 

narrados por eles. Portanto, podemos pensar, como provoca André Brasil, em uma narrativa 

indígena que começasse assim: “um dia, encontramos uns brancos isolados...” 

A alteridade nos afeta e é ao mesmo tempo construída pela “pragmática do olhar” (André 

Brasil, 2013), por fazer parte daquele que olha, de tal forma que o ato de ver cria o que se vê. 

Se a alteridade é o produto de uma relação, é sempre possível a alteração de seus termos. As 

relações são encontros, troca de olhares, de pontos de vista. Nas palavras de Viveiros de 

Castro, “os parceiros de uma relação estão relacionados porque são diferentes entre si, e não 

apesar de o serem” (2002, p. 422). No perspectivismo ameríndio todos, humanos e não-

humanos, olham da mesma forma, o que muda são as coisas olhadas. A ideia é que olhamos 

como agentes, quem olha está na posição de sujeito e esse é um olhar universal, uma só 

cultura; o que muda é a natureza das coisas olhadas. O sujeito é o agente, aquele que está em 

um ponto de vista, um lugar com cosmologia própria, a partir do qual aciona o mundo. Mas o 

que é olhado – humano ou não-humano – também nos devolve o olhar, tornando a relação 

reversa. O que é olhado responde ao agenciamento, volvendo o sujeito visível a si mesmo e ao 

mundo (BRASIL, 2013). No entanto, a perspectiva com a qual somos olhados pelo outro é 

sempre irredutível, sendo que apenas os xamãs têm a prerrogativa de trocar de lugar com o 

																																																													
47 Trabalho apresentado no IV Colóquio Internacional Cinema, Estética e Política, UFMG, 2015.  
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outro, de agência, assumir a perspectiva do outro: “‘vestir’ olhos de seres naturais e 

sobrenaturais, assumir seus corpos, ou seja, subjetivar-se como outrem”48. Se a diferença nos 

move em direção ao outro, esse encontro com a alteridade é sempre impossível, exceto para 

os xamãs. Os filmes indígenas atualizam esse “embate entre o desejo de fusão e sua 

impossibilidade”. Assim como a arte, assim como o amor. Ver os filmes indígenas é menos 

tentar entender objetivamente o que aquele olhar “quer dizer”, é menos tentar traduzir – 

tradução sempre impossível – do que deixar-se envolver por aquele olhar, “entrar em fase” 

com ele, nas palavras de André Brasil. O cinema indígena, tanto quanto a literatura e as artes 

visuais contemporâneas dos povos indígenas, tratam de um outro tipo de conhecimento, de 

saber: aquele que é xamanístico, no sentido que toma conhecer por subjetivar, personificar, e 

não objetivar:  

Quando o dispositivo do cinema se aproxima desse saber dos xamãs, quando a câmera é 
tomada por este olho mítico, quando todos os objetos são potencialmente sujeitos, 
digamos que os enunciados se desprendem e a enunciação se complexifica, tornando-se 
coletiva, transita pelos corpos, atualizando-se em um e em outro, estes que, por sua vez, 
se metamorfoseiam uns nos outros. (BRASIL, 2013, p. 85). 

Esse agenciamento é real e as imagens dos filmes desatam forças reais nos vários mundos. 

Um caso conhecido é o do maracá agitado por um cantador indígena na cena filmada, que faz 

mal à mulher Waiãpi grávida que estava assistindo ao filme O espírito da TV, do Vídeo nas 

Aldeias; por sua vez, toda a cena da mulher sentindo-se mal é filmada. Ou o que vi nos 

Nambikwara, que retesaram seus arcos com flechas envenenadas, apontando para a imagem 

do maior seringalista da região, que os escravizou em determinada época, e cuja imagem 

estava sendo exibida na aldeia por Vincent Carelli, que o havia entrevistado. Ou ainda quando 

o velho xamã Lídio Nambikwara veio me dizer que a imagem de sua filha Heleninha, morta 

de malária, não poderia mais ser exibida no filme A festa da moça. Penso ainda na morte do 

índio Guarani Kaiowá que fez o papel do cacique Lídio no filme Terra vermelha, no qual é 

violentamente morto pelos latifundiários, e que pouco tempo depois, foi assassinado “na vida 

real”. Crônica de uma morte anunciada. É tudo tênue, delicado, perigoso; piscadelas, 

vagalumes, bruxuleios, lampejos, a fronteira entre os mundos sempre à borda, sempre no 

quase, liminaridade. Delicadeza.  

																																																													
48 Ibidem.  
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Os filmes dos índios nos convocam para sermos tomados, transformados, 

metamorfoseados, numa relação na qual todos somos sujeitos, agentes, múltiplos pontos de 

vista que o tempo todo se transformam uns aos outros. Trata-se de uma outra escrita, de um 

rastro que, em ultima instância, é a letra que cura, porque é o que permanece em sua 

integridade, irredutível, mantendo assim o equilíbrio do mundo, dos mundos.  

O livro da saúde 

O sonho, que é seguido pelo pajé, xamã, parteira, sábio, curandeiro, como um fio d’água, 
traz a sabedoria das formas. E pela duração desse liame do visível com o invisível – o ritual 
– o ser pode se reconstituir. A isto o Maxakali chamaria curar. (Maria Inês de Almeida, 
200849) 

O livro da saúde (Hitupma’ax: Curar) surgiu como proposta dos professores indígenas 

Maxacali que ingressaram no curso Formação de Educadores Indígenas/ FIEI da UFMG em 

2007, como o fio condutor de seu percurso acadêmico. A pesquisa e a confecção do livro 

ficaram a cargo da coordenação de Múltiplas Linguagens do FIEI, que, com o apoio do 

Núcleo Literaterras, criou uma equipe multidisciplinar para acompanhar todo o processo da 

pesquisa e do livro Maxacali: uma psicanalista, dois médicos, uma artista plástica ilustradora, 

um doutorando em Linguística com pesquisa sobre a língua Maxacali, um doutorando em 

Literatura com pesquisa sobre a tradução de cantos rituais dos Tikmu’un, dois mestrandos em 

Literatura com pesquisa sobre a relação dos Maxacali com a escrita e a imagem, uma artista 

gráfica com experiência na produção coletiva da literatura indígena, coordenados pela 

professora Maria Inês de Almeida. Essa equipe, centrada na temática da tradução 

intercultural, realizou vários encontros e oficinas com os três professores Maxacali 

proponentes do projeto (Isael, Pinheiro e Rafael), dois pajés (Mamey e Totó) e uma mulher 

(Sueli) designada pela comunidade da qual proveio a demanda para o ‘livro da saúde”.  

Em entrevista para esta pesquisa, Sueli, Isael e Pinheiro explicaram que escolheram um 

tema que fosse do interesse de todos os Maxacali, de todas as aldeias. Algo que beneficiasse a 

todo o coletivo:  

Quando entramos na faculdade, a gente estava enfrentando uma dificuldade maior 
com nossos técnicos (de saúde), quando levava nossas mulheres pra ganhar neném, 

																																																													
49 Texto “A ancestralidade cura”, introdutório ao livro Hitupma’ax: Curar, UFMG e Cipó Voador, 2008.  
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um monte de coisa. Nós pensamos: vamos criar uma coisa para o geral, para todos 
Maxakali. Quando a gente faz um livro, a gente pensa no povo todo, todos 
Maxakali, a gente não pensa só num grupo, a gente pensa no todo. Fizemos esse 
livro pensando em todos. E ele já criou filhotinho desse tamanzinho, a cartilha. (...) 
A gente quer que o livro da saúde vá para outros povos, pensar nesse livro e falar 
assim: vamos fazer desse jeito. (Entrevista de Sueli Maxakali para esta pesquisa, 
2014). 

Para a equipe que participou do processo, o entendimento é de que “fizemos este livro 

para ensinar medicina aos que não têm medo da experiência. (...) Um livro para guiar a cura 

de uma relação estragada pela incompreensão. Um livro de intersecções, fractal, de múltiplos 

afetos. O que desejamos é que, como água limpa, este livro sirva para depurar as formas, de 

modo que possam fluir com graça e alegria.” (ALMEIDA, 2008).  

A feitura do livro deu muito trabalho. Isael explicou que ele, seu tio Pinheiro e Rafael 

redigiam e Sueli fazia a tradução para o português, já que a escrita deles era exclusivamente 

em Maxacali: “A gente escreve só em maxacali, Sueli transfere para o português e eu corrijo – 

Pinheiro manda pra cá, Rafael manda pra mim e eu corrijo tudo em maxacali, depois a gente 

escreve no computador. É assim, não é fácil. É muito trabalho, muito trabalho mesmo” (Isael 

Maxakali, em entrevista para esta pesquisa, 2014). Registraram o que sabiam e “o médico de 

São Paulo ajudou porque a gente não sabia o nome das doenças” (Isael Maxakali). Pinheiro 

explicou que foi troca, porque o médico ensinou e aprendeu também.  E Isael contou que o 

pajé Mamey foi aprendendo a escrever com o trabalho de pesquisa. Sueli gosta do trabalho de 

tradução e analisa que a maior dificuldade é escolher qual a palavra que vai mesmo ficar no 

português, afinal. “Porque tem três falas que servem para uma fala e precisa escolher qual que 

vai ser o foco para aquela palavra” (Sueli Maxakali em entrevista para esta pesquisa, 2014). 

Para a equipe que trabalhou com os Maxacali na feitura do livro, o processo ensinou “a 

escuta, o registro e o aprendizado de que processos de cura se fazem a partir da conexão com 

as forças da própria ancestralidade” (Almeida, 2008). O trabalho foi de ouvir os mais velhos, 

os xamãs, aqueles que podem narrar, que vão e voltam ao mundo dos ancestrais, ao mundo 

dos que já foram humanos e hoje são animais.  

A primeira parte do livro é chamada de “Espíritos” e uma nota introdutória explica:  
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Por que abrir este livro com “Espíritos”? Porque os espíritos vão ensinar. Porque 
aprendemos primeiro com os espíritos, aprendemos as estórias de nossos 
antepassados. Porque os espíritos acompanham, ajudam os homens. Porque todos 
os tipos de espírito dão força para os Maxakali. Porque os espíritos são muito 
fortes, a gente não esquece. Porque aonde o Maxakali estiver, os espíritos estão 
junto, dentro do cabelo. O cabelo, para o Maxakali, á muito importante, porque é 
onde ficam todos os espíritos, yãmiyxop. Porque na cura é importante ouvir os 
cantos dos espíritos. Porque o pajé é o “Pai dos Espíritos”. Porque os espíritos 
não diferem dos micróbios. (Nota introdutória, livro Hitupma’ax: Curar) 

Depois dessa parte introdutória, o livro se apresenta em três colunas, três leituras 

possíveis, como explica o posfácio de Vânia Baeta: a coluna da Paisagem abrigou a escrita 

maxakali e uma nem-sempre-possível tradução; a coluna da Polimorfa mulher obedeceu ao 

fluxo do diálogo e da oralidade na narrativa maxakali – à tentativa do (impossível?) diálogo 

entre brancos e índios, a polifonia resistindo à historicização; e a coluna do Microcosmos do 

homem, com a pretensão de estabelecer uma comunicação com os técnicos da área de saúde, 

bem como facilitar o manuseio das informações contidas no livro, trazendo uma terminologia 

médica. Os conceitos utilizados para a formatação do livro são inspirados em Maria Gabriela 

Llansol, escritora portuguesa estudada pelo Núcleo Literaterras.  

Os temas principais tratados no livro são o resguardo, o parto e o pós-parto. Esses 

assuntos, que estão relacionados ao nascimento, são os que ganharam mais peso na narrativa 

Tikmu’un sobre a saúde, o que pode indicar que este é um povo que quer perdurar, que tem 

nos ritos do nascimento um foco de grande atenção. O livro Curar, dessa forma, pode ser 

pensado como uma escrita que quer continuar engendrando, gerando. Interessante observar a 

relevância desses temas – parto, pós-parto, resguardo – para um povo que cuida e valoriza 

imensamente suas crianças, mas que ao mesmo tempo sofre uma mortalidade infantil alta, 

como em geral os povos indígenas no Brasil. Entre os Maxakali, as crianças são criadas livres. 

“A gente não fala que não pode isso, não pode aquilo, não pode pegar facão”, explicou Sueli. 

Eles comem na hora que querem, não são obrigados. Aprendem pela experiência e vão 

ganhando autonomia, desde muito pequenos. Se a criança se machucar nessas 

experimentações, isso é considerado normal, parte do aprendizado. Vi uma criança bem 

pequena, talvez de dois anos e meio, subir em um jirau e se lavar na torneira que servia para 

lavar panelas, num equilíbrio delicado e perigoso. Todos olharam, viram, e ninguém fez 

nenhum gesto no sentido de impedi-la ou ajudá-la. Presenciei, várias vezes, crianças muito 
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pequenas mexendo em panelas no fogo, buscando comida, e sempre a mesma reação – ou 

falta de – por parte dos adultos. Não é desatenção ou ausência de cuidado; é outra concepção 

de educação. Sueli acredita que as crianças da cidade choram muito e sobretudo na hora de 

comer porque não são livres, não têm espaço. “Eu fico com dó de kitok da cidade, porque 

kitok tem que estar livre!”. 

A escolha do título do livro foi resultado de um debate entre os autores Maxacali, até que 

chegaram à palavra Hitupma’ax, traduzida como Curar - Pinheiro Maxacali faz questão de 

explicar que é um curar no futuro, “vai curar”, por causa da partícula ‘ax. A escolha da 

palavra em português foi outro debate, uma vez que Hitupma’ax poderia ser traduzida de 

outras formas também (saúde, alegria, bem-estar), uma delas sendo “abrir a consciência”. 

Para a equipe do Literaterras envolvida no processo de feitura do livro, que durou dois anos, 

“a cura chegou batizando este livro (...) abrir a consciência ao dom poético que sempre 

acompanhou este nosso trabalho” (Almeida, 2008). Importante menção ao poético, tão 

importante que George Steiner, autor de Despues de Babel: aspectos del linguaje y la 

traduccion (1981, p. 132), afirma que para saber mais da linguagem e da tradução é 

necessário abandonar a gramática e mergulhar nas estruturas mais profundas da poesia, nisso 

coincidindo com a psicanálise que, desde Freud, sempre colocou a poesia, o poeta, nesse lugar 

de saber (xamânico?): sempre que se deparava com um ponto abissal, com o limite do 

pensamento, Freud recorria aos poetas (BAETA, 2015).  

No glossário Maxacali, organizado por Charles Bicalho, encontramos o verbete Hitup ou 

Uhitup como sinônimo de “saudável, sem doenças” (glossário Maxakali). Myriam Alvares 

(2006) explica o conceito: 

Uhitop é um conceito Maxakali que significa tanto alegria quanto saúde. Saúde no 
sentido psicológico e orgânico. Mas para a tristeza ¨ugig’onãg¨ e a doença “pakut” 
os Maxakali possuem dois termos diferentes. Embora os dois estados sejam 
concebidos como a consequência da separação. No caso da tristeza, como a 
separação causada pela morte ou pela separação dos parentes ou do casal. Assim 
também, a doença é concebida como uma outra forma de separação, como a 
separação da pessoa. A separação entre o corpo e a alma, na verdade, uma perda da 
alma. A morte seria então, o abandono definitivo da alma. Mas para a alegria e a 
saúde há apenas uma única e mesma noção (ALVARES, 2006).  
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Para a capa do livro, os Maxacali fizeram vários desenhos e escolheram o que mostra três 

Tatakox – povo-espírito-lagarta, yãmiyxop responsável pelas passagens, pelo correto 

apodrecimento do cadáver para não virar inmoxã (monstro canibal), pela iniciação dos 

meninos, por trazer para as mães os yãmiy de seus filhos mortos. Isael explicou que olharam 

para todos os desenhos, achando um bom, o outro bom também, até que votaram e 

escolheram o dos Tatakox. “Aí foi aprovado esse desenho. E não é facil também nós fazermos 

o desenho. Não é nós que fazemos qualquer desenho não”. Entendo que Isael diz que não 

fazem qualquer desenho porque ilustrar um livro é o mesmo processo de escrevê-lo, são 

palavras e desenhos que estão na zona de liminaridade, de vicindade com o mundo dos 

yãmiyxop, de onde vem o conhecimento. Eles, Tikmu’un, o que fazem é traduzir o que os 

yãmiy lhes dão, como cantos, palavras, desenhos, conhecimento. Um conhecimento que vem 

da floresta para o corpo do livro para o corpo humano para o corpo da floresta outra vez, da 

forma como os Tikmu’un vivem a saúde, a cura e a alegria.  

Para os Maxakali, toda doença é espiritual e a cura vem nos rituais, trazidas pelos 

yãmiyxop. O ritual é o que garante o equilíbrio da vida e, portanto, não pode ser esquecido. 

Não realizar rituais, deixar os yãmiyxop de lado, é o caminho do desequilíbrio, da doença e da 

morte, assim como a tristeza é um grande perigo, um desequilíbrio, uma perda de saúde: 

A tristeza é um perigo que precisa ser rapidamente controlado, sob o risco de 
transformar-se em um estado que significa ruptura definitiva e que conduz à 
morte; a raiva é consequência da tristeza pois implica na radicalização da 
separação. Esses dois estados se opõem ao riso e à alegria, uhitup. A alegria 
é o sintoma do equilíbrio, tanto biopsicológico, como social. Para os 
Maxacali a raiva e mesmo a tristeza provocada pela morte ou por outra 
forma de separação, são comparáveis à loucura. O homem social – ou a 
sociabilidade humana – tem como fundamento a alegria e seu veículo é o 
riso. Estar junto significa rir-se juntos. Este é o comportamento que sinaliza 
a saúde e a harmonia e estas são as características dos humanos – Tikmu'um. 
(ALVARES, 1992, p. 186).  

Outro conceito significativo é o do sonho, que é parte fundamental da cura, tanto para a 

pessoa que sonha e então permite que a doença ingresse em seu corpo – o sonho é uma das 

portas de entrada das doenças – como para o pajé, que busca também a cura nos sonhos. 

Vânia Baeta (2015) ressalta o ponto de encontro dos Maxakali com Freud na cura pelos 

sonhos, lembrando que o universo inconsciente freudiano é atemporal, como os sonhos, e que 
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a importância destes no processo de cura é absolutamente freudiano – “ou Freud é Maxakali 

nesse sentido”. Vivi uma experiência pessoal muito marcante nesse sentido. Há quase vinte 

anos, tive uma sequência de três sonhos com os povos indígenas com os quais tinha convivido 

por longo tempo, morando nas aldeias: os Pataxó, os Krahô e os Nambikwara. Foram 

convivências que me ensinaram muito e que “amansaram” meu olhar e minha cabeça dura, 

nas palavras deles, para que pudesse começar a ver o mundo de outros modos. O último dos 

três sonhos era muito claro, nítido: um encontro de representantes Pataxó, Nambikwara e 

Krahô comigo para decidir qual deles me levaria para um processo de cura, já que eu estava 

bem doente. Eu apenas ouvia a conversa, na qual cada um dizia como poderia me curar. Ao 

final, os Krahô decidiram a parada, dizendo que iriam me levar para um processo de cura que 

duraria uns dois meses e que consistiria em cantar, dançar, comer e namorar intensivamente. 

O curioso é que eu não sabia que já estava doente, de fato – tive um diagnóstico de câncer 

pouco tempo depois. Quando isso se revelou, compreendi que naquele sonho já estava sendo 

realizada minha cura e tive certeza de que tudo sairia bem. Anos depois, quando novo 

diagnóstico de câncer de mama me atingiu, fui fazer uma entrevista sobre saúde na aldeia 

Verde Maxacali e, quando cheguei, teve início um ritual de cura para um menino da aldeia 

para o qual fui convidada e ensinada a participar ativamente. Eu, que já sabia que iniciaria em 

seguida meu tratamento, entendi que ali começava a cura. Magicamente. Como é o mundo.  

O processo de feitura do livro foi o gesto intercultural, uma escuta atenta e afetada, das 

duas partes. Vânia Baeta, psicanalista que fez parte da equipe, conta um exemplo de situação 

limite: algumas narrativas míticas muito importantes só poderiam ser contadas pelo pajé, 

nenhum dos integrantes professores-estudantes que estavam participando da construção do 

livro poderia narrar essas histórias. A equipe montou então uma oficina toda especial, em um 

parque de uma cidade vizinha a Belo Horizonte (Sabará), para que a narrativa pudesse ser 

relatada pelo pajé que viria da aldeia. Isso significou, do ponto de vista logístico e 

burocrático, um processo complexo. Um dos professores-estudantes, Rafael, faria a tradução 

do mito, que era o mito de origem Tikmu’un. A equipe levou meses estruturando o evento e 

no dia da oficina, com tudo preparado, bem no início da narrativa – “feita com um ritual 

muito grave, com uma gravidade que para a gente é absolutamente desconhecida” (Baeta, 

2015) - Rafael começou a chorar e a ficar com saudade dos parentes falecidos. Como disse 
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Isael, para os Tikmu’un o choro é sagrado. A oficina teve que ser interrompida porque Rafael 

tinha que voltar para a terra dele, não poderia continuar ali. Toda uma estrutura impensável de 

trabalho foi interrompida pelo fato de que Rafael necessitava voltar, uma vez que se sentia 

saudoso dos parentes falecidos e chorava. “Isso para nós é absolutamente da ordem da 

incompreensibilidade, todo esse esquema mecânico da gente, do trabalho, da produção, da 

produtividade... não tem a menor importância para eles. Assim, para trabalhar com eles, você 

é obrigado a se maxakalizar porque é insuportável, senão” (BAETA, 2015). 

Por outro lado, Isael, Sueli e Pinheiro falaram de como aprenderam muito nesse processo, 

um dos aspectos ressaltados sendo a organização correta das oficinas, dos momentos de 

trabalhar com outros não índios. “Tem que marcar, fazer a oficina, tem que sair trabalho bem 

feito, não pode sair trabalho ruim, pra todo mundo aprender” (Sueli Maxacali em entrevista 

para esta pesquisa, 2014). Ela se referia em parte ao trabalho que foi feito após o lançamento 

do livro, sua real adoção pela estrutura de saúde indígena do Estado (a SESAI), que publicou, 

a partir do livro e em colaboração com os Maxakali, uma cartilha para os técnicos de saúde e 

promoveu duas oficinas regionais nas quais Sueli, Isael, Pinheiro e Mamey foram os 

professores, ensinando aos gestores e técnicos de saúde noções básicas para se aproximar dos 

Tikmu’un.  

Perguntados sobre o que tinham gostado mais de fazer durante o processo de feitura do 

livro, destacaram a oficina para aprender a misturar tinta: “a parte da misturação da tinta, 

como a tinta vira outra cor, cor da terra, cor do ceu, a gente gosta muito de aprender, conhecer 

mais. A professora deixou a gente mais aberta para fazer do jeito que a gente pensava, da 

forma que o livro vai sair, mas ensinou só como é que fazia as tintas para mudar aquela cor.” 

Aprender novas técnicas de pintura, de gravura, foi, nas palavras de Isael, Sueli e Pinheiro, 

uma alegria para eles, que são grandes pintores e desenhistas. Aprenderam também sobre a 

história dos povos africanos trazidos para o Brasil: “O que eu aprendi bastante também nessa 

saída de fazer o livro, a gente foi em vários lugares e eu comecei a perceber que não foi só nós 

que fomos um povo desprezado. Que teve vários antigamente, teve outros povos também que 

são dessa maneira, que foram judiados, que não é só os indígenas que têm história.” (Sueli 

Maxakali). Tambem as religiões afrobrasileiras lhes chamaram a atenção: “queria aprender 



	

	 66	

mais a parte do ritual que é o yãmiytxop deles também, que é Xangô”. (Sueli Maxakali, em 

entrevista para esta pesquisa, 2014). 

Maria Inês de Almeida fala da importância do gesto intercultural – de se dispor, enquanto 

“parte da sociedade da técnica em nossa civilização ocidentada”, a aprender com os índios, 

com os povos da floresta, colocando a questão central: “nós que nos dispomos a ler o que os 

índios vêm mostrar na cidade, o que temos de admirável a oferecer a eles?” (ALMEIDA, 

2015, p.218). Para a equipe da UFMG que mergulhou nessa experiência, estava claro que não 

seria possível fazer uma formação intercultural dos professores-pesquisadores indígenas se 

não houvesse, concomitantemente, uma formação intercultural para os pesquisadores não 

índios, em uma perspectiva de práticas tradutórias, constituindo a tradução como método. 

Como premissa, a escuta atenta, o deslocamento da zona de poder, o pensar as culturas 

indígenas como elas mesmas, para além das relações de subalternidade e colonialismo – um 

enorme desafio: o diálogo intercultural verdadeiro, levado a sério, como propõe Mignolo 

(2007).  

No caso do livro de saúde, havia claramente o desejo daquele grupo de pesquisadores 

Maxakali de transmitir uma cultura, uma cosmovisão, com uma preciosa concepção de vida e 

de morte. O desejo de falar para os não índios como é o processo do cuidado em relação à 

vida, à morte, ao “corpo espírito na imensidão que o constitui” (BAETA, 2008, p. 246). A 

equipe do Literaterras procurou escutar e cuidar, evitando qualquer tipo de intervencionismo 

interpretativo ou especulativo, mas buscando possibilitar o trabalho de escrita dos Maxakali, 

num processo de autoria coletiva no qual a própria equipe se incluiu.  

Falando da relação entre Bruce Albert, antropólogo francês, e Davi Kopenawa, xamã e 

liderança Yanomami, que juntos escreveram o livro A queda do céu, Viveiros de Castro, no 

prefácio a este livro, comenta que nem um nem outro dos autores é um representante típico de 

seu lugar de origem: a Europa e a tradição antropológica acadêmica francesa, por um lado, e o 

xamanismo yanomami, por outro. São, ambos, pessoas que transitam, “enunciadores em 

posição atípica, fronteiriça ou ex-centrada”, o que lhes dá uma condição muito melhor para 

olhar e falar de suas tradições, sem estarem presos nos respectivos “monolinguismos 

cosmológicos”, conseguindo chegar ao que Viveiros de Castro chamou de uma 
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“entretradução” a partir da negociação da diferença intercultural, sabendo o tempo todo de 

suas “imperfeições, suas aproximações equívocas, suas equivalências impossíveis”. No 

trabalho de ouvir muitíssimas horas de entrevistas, de transcrevê-las, editá-las, Albert 

procurou valorizar a língua yanomami sem concessões de primitivismo ao traduzir as falas de 

Kopenawa, mas inclusive “inovando poeticamente e renovando ritmicamente a prosa padrão” 

da língua de destino, o francês e, posteriormente, o português. Um movimento muito 

semelhante ao da produção do livro da saúde Maxacali, Hitupma’ax. Podemos pensar que é 

nessas fronteiras, nessa elaboração de sentido intercultural – que tem o limite da 

impossibilidade, da intradutibilidade, da irredutibilidade – que se cria uma terceira margem, 

uma possibilidade real de escuta, que é como o novo entra no mundo (Bhabha, 2010). Esse 

mundo contemporâneo, com distribuição desigual de poder que coloca em situações 

marginais ou invisíveis, ou como alvo de destruição constante a verdade do “primitivo” no 

nosso mundo. As formas de convivência que se propõem não têm a ver com interculturalidade 

levada à sério, mas com domesticação. Porém, o pensamento selvagem resiste livre.  

Tradução 

A tradução como método, a prática tradutória o tempo todo conduzindo o trabalho de 

feitura do livro, a possibilidade de se criar algo a partir da impossibilidade da tradução, do 

ponto de intradutibilidade irredutível, foi o caminho para a elaboração do livro 

Hitupma’ax/Curar. Dentro da própria língua Maxacali, Tugny observa que, ao transcrever os 

cantos, “os narradores não postulam apenas um sentido para os termos, assim como não 

postulam apenas uma voz para os enunciados. Estão mais atentos aos fenômenos que se 

situam entre múltiplos olhares e percepções” (TUGNY, 2011 p. 125). Por exemplo, uma 

mesma palavra pode significar neblina, algodão e vagina, por suas semelhanças de textura 

alva, macia, feminina e evanescente. A tradução, portanto, não é um problema interlinguísico, 

“mas inerente às presenças e ao evento”. (Ibidem, p.125). No laboratório intercultural, o que 

se buscava era a fonte, não a forma original, e o fato de que não falavam as línguas uns dos 

outros era, de certa maneira, uma circunstância que permitia compor algo juntos a partir da 

fonte, não dos significados, na perspectiva de formar o que Maria Inês de Almeida (2009) 

chamou de uma comunidade de textos: “uma vivência em que o poder da língua se desarticula 

nos movimentos tradutórios, em que a mutação suplanta a nomeação”. A tradução como 
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transporte para outro lugar, mantendo as naturezas separadas por meio da manifestação das 

singularidades, porém de forma que estas não precisem mais se defender, possam existir e 

perseverar em sua irredutibilidade. Talvez algo como criar o conhecimento próprio de quem 

está copiando. Copiar, abrir o texto, revelar. Sem trair.  

Na escrita do livro Hitupma’ax/Curar, assim como na literatura indígena em geral, a 

proposta é que as tradições estejam presentes ali pelas traduções, que a ancestralidade seja 

incorporada no presente da letra. Lembrando o conceito de estética orgânica, traduzir seria 

trazer o outro para o texto (Almeida, 2009). Pode-se dizer que a experiência literária é sempre 

uma experiência tradutória e que traduzir é a tarefa poética por excelência. Quando os índios 

fazem a passagem do pensamento ao papel, dos mitos para a palavra escrita, para o desenho, 

para o filme, é a forma que se transforma, é a metamorfose acontecendo. E nessa escritura, 

seja em que suporte for, estarão a ancestralidade, o mito e a cura. A experiência literária com 

os índios não trabalha apenas com a palavra escrita, mas com o corpo do livro, que às vezes 

também se transforma em filme. Trata-se de uma tradução intersemiótica de bricolagem, na 

qual os elementos remetem a seus referenciais, mas não os substituem. Os yãmiy, canto-

dança-vestido, contêm uma forma de existência que é, por sua vez, um texto (Almeida, 2009).  

Isso mostra um pouco como o trânsito intercultural, o diálogo intercultural, é da ordem da 

impossibilidade, já que toca os confins da intradutibilidade. Como ter acesso ao pensamento 

que é outro e que escapa aos fundamentos do logos ocidental? Como ouvir, entender, acessar? 

Vânia Baeta comenta sobre as dificuldades da tradução, por exemplo, na escolha da palavra 

espírito para traduzir yãmiy, consciente de que essa palavra não traduz a riqueza da 

cosmovisão Maxakali e sabendo também que a palavra espírito já nos chega carregada e 

contaminada por nossos fundamentos judaico-cristãos. A multiplicidade e complexidade do 

trabalho de tradução – seja para dentro da própria língua, seja de uma língua a outra, de um 

signo a outro – foi na verdade o fio condutor do trabalho. A tradução como método, a postura 

tradutória guiando a feitura do livro, levou a uma opção de “maxakalizar o português”, 

trazendo um certo estrangeirismo para a língua de destino – nossa língua, nossa casa - como 

uma maneira de por em causa nossa episteme, nosso logos. Novamente, algo semelhante ao 

trabalho de Bruce Albert com Davi Kopenawa Yanomami na feitura do livro A queda do céu. 

Mais que o lugar de uma linguagem impossível, pode-se pensar na tradução como dobra, 



	

	 69	

ponto de inflexão no qual uma diferença não para de se diferenciar, desdobrar e dobrar em 

cada um dos lados.  

Estamos vivendo um tempo de reformulação da categoria outro, de recolocação da 

questão da alteridade, no qual o “outro” silenciado começa a falar, em que não há mais o 

“outro” radical e puro, já que as obras estão sendo escritas e filmadas em conjunto, um tempo 

no qual a antropologia se está reconfigurando para romper as barras do pensamento colonial 

que a engendrou, procurando sair da metafísica ocidental, fonte e origem de todo 

colonialismo, como observa muito bem Viveiros de Castro em seu livro Metafísicas Canibais 

(2015, p. 27): a alteridade “sempre termina por corroer e fazer desmoronar as mais sólidas 

muralhas da identidade”(Ibidem, p. 27). A propósito de seu livro não escrito  O Anti-Narciso, 

Viveiros de Castro fala da antropologia reversa, devida a Wagner, do reencatamento 

antropológico da prática das ciências, graças a Bruno Latour, do cruzamento da antropologia 

com o feminismo e das ideias-força de estética indígena e de análise indígena, devidas a 

Marilyn Strathern, da filosofia voltando ao centro da antropologia - mas a filosofia indígena! - 

na “notável reviravolta” percebida por Lévi-Strauss, e propõe a antropologia enquanto 

exercício de descolonização permanente do pensamento. Nesses novos tempos, o interesse se 

desloca da interpretação da cultura como texto para as relações de produção dos próprios 

textos, no mundo entre nós e os outros, imersos em relações de poder, e não no mundo dos 

outros, vistos como algo exótico, subalterno e, portanto, sem um lugar de enunciação digno de 

escuta. Sendo a linguagem o lugar onde se produzem os jogos de poder, as passagens, as 

exclusões, é onde também se dão os conflitos de interpretação e de tradução. A postura 

tradutória encarnada pelo grupo que vivenciou os laboratórios interculturais com os Maxakali, 

tomando a tradução como método e a escuta atenta como caminho, quis evitar interpretações e 

valorações enviesadas por um olhar culturalmente carregado de poder epistemológico e se 

aventurar na criação desse espaço de um jardim selvagem, dessa terceira margem, dessa beira-

abismo de que nos fala Vânia Baeta. Deixar o Xunin, povo-espírito-morcego, o grande 

curador, agir no mundo.  

Aqui vale a pena retomar a reflexão de Viveiros de Castro sobre o trabalho conjunto de 

Bruce Albert e Davi Kopenawa, evidenciando a “sintonização do ouvido analítico do 

antropólogo na frequência de onda da imaginação conceitual de Kopenawa” como método 
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para a construção conjunta do livro. Castro analisa o papel de Albert como “escriba/escritor”, 

perfeitamente conhecedor dos debates sobre a autobiografia e seus limites, da “economia da 

pessoa” no campo da etnografia, da “delegação ontológica” e da assimetria que toda situação 

etnográfica traz, assimetria irredutível que Albert não esconde, mas para a qual busca 

soluções narrativas tratadas como “o menor dos males”:  

Esta última expressão (“o menor dos males”) me parece particularmente feliz para 
caraterizar a essência do gênero etnográfico — “conhecimento aproximado” por natureza, 
diria Bachelard (ou antes, ‘por cultura’) —, e, mais geralmente, para designar a sensação 
de perda inevitável suscitada por todo trabalho de tradução, seja esta interlinguística, 
intercultural, intersemiótica, ou mesmo, como constatamos dolorosamente em nossa 
própria vida, interpessoal — para não falarmos naquela obscura, incessante e equívoca 
tradução intrapessoal que se estabelece no tumulto de nossas múltiplas vozes ‘internas’, 
sob a pressão implacável do inconsciente. (VIVEIROS DE CASTRO in KOPENAWA E 
ALBERT, 2015, p. 30). 

Um comentário feito por Charles Bicalho, organizador do Glossário Maxakali, sobre a 

questão da tradução, é que o espírito (yãmiy) se corporifica em palavras, em sons que se 

transformam em letras, resultando que a melhor forma de tratar a tradução e o material 

traduzido, em sua opinião, é como “coisa com espírito”. Ser vivente, portanto, habitando os 

vários mundos possíveis, afetando e sendo afetado, perseverando no que é: curando.  

Língua, linguagem e tradução 

É sempre necessário lembrar que a cada momento alguma expressão rica e vulnerável, na 

esfera das línguas indígenas da América, cai no silêncio absoluto (STEINER, 1981, p. 71). Se 

levássemos a sério essa riqueza que se perde, poderíamos perceber o quanto o campo 

semântico de muitas línguas chamadas de primitivas, que são línguas minoritárias enfrentando 

diariamente uma guerra por sua sobrevivência no campo desigual de poder das línguas 

dominantes, distribuem as experiências segundo fenomenologias muito mais próximas da 

física quântica e da Gestalt que o campo semântico das línguas da família indoeuropeia 

(STEINER, 1981, p.115). Nada primitivo, pelo contrário. Mas sempre selvagens, que é a boa-

nova: na selva, os selvagens resistem e persistem. Como as diversas comunidades linguísticas 

“habitam e atravessam distintas paisagens da consciência” (STEINER, 1981, p. 111), as 

línguas indígenas têm expressões para mundos que não habitamos, fechados em nosso logos 

ocidental, em nossa metafísica, em nossas dicotomias, em nosso problema do visível e do 
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invisível. Estudos sobre essas línguas revelam, por exemplo, distintas formas de se referir ao 

tempo50, sobre o qual só conseguimos pensar dentro de um espaço confinado e estático de três 

dimensões e em progressão ininterrupta, a flecha do tempo. Várias línguas indígenas mostram 

ter uma sintaxe muito mais apropriada para captar a imagem do mundo proposta pela ciência 

moderna, contemporânea, pela física do século XXI, pela astrofísica, pela quântica. A língua 

Hopi, por exemplo, permite expressar a marca do observador sobre o processo observado e 

suas margens de erro, enquanto que nas línguas indoeuropeias isso só é possível através da 

metáfora (STEINER, 1981, p. 113-114).   

A tradução, já nos ensinava Walter Benjamin, é ao mesmo tempo possível e impossível. O 

que se busca é “a luz longínqua do sentido original”51, sendo os tradutores aqueles que 

buscam tateando, “imersos numa névoa comum”, realizando uma tarefa necessária a partir da 

marca de Caim, do exílio do homem para fora da harmonia do mundo. Talvez a saída seja o 

que Steiner (1981, p. 83) chamou de “fala sensual”, conceito que ele buscou em Bohme, o 

discurso espontâneo, instintivo, a linguagem da natureza e do homem em estado de natureza.  

Imagens que imediatamente me vêm: os índios isolados chegando na margem do rio que 

os separa de uma aldeia indígena no Acre. Muito jovens, nus, corpos perfeitos, saem da selva 

e se aproximam pela outra margem do rio, acenando e falando. Atravessam o rio e abordam a 

aldeia, onde todos os habitantes se reuniram para ver “os brabos”, aqueles dos quais se sabe, 

se tem notícia – por meio de uma roça saqueada, por exemplo - mas que não se deixam ver. 

Os dois jovens vieram falando sem parar, com a voz e com o corpo. Um dos habitantes da 

aldeia tentava entender o que diziam, mais destemido que os demais, aproximando-se. Um 

dos representantes da Funai na área acerca-se dos dois jovens – que portavam longos arcos e 

flechas, porém em repouso, numa clara demonstração de que vinham em paz – e lhes dizia, 

apontando as margens do rio: Aqui, Brasil. Lá, Peru. Seria cômico se não fosse trágico! Qual 

o significado dessas palavras para aqueles dois jovens? Para aquele povo saído das entranhas 

da floresta, o que é Brasil? O que é Peru? Para além disso, o que significariam os sons que 

aquele branco estava emitindo? Os jovens insistem em seu discurso de corpo inteiro. Repetem 

à exaustão. Não são compreendidos. Ninguém da aldeia entende o que querem, nem tenta 

																																																													
50 Ibidem, p. 113 
51 Ibidem, p.86 
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adivinhar. Em determinado momento, eles passam a cantar. O canto é o mito atualizado e, 

portanto, outra esfera de linguagem. Passam a cantar seus cantos sagrados, mudando inclusive 

a atitude corporal, numa nova tentativa de se comunicar, que também falha. Ninguém canta de 

volta. Finalmente, o sol já baixando no horizonte, exaustos e sem conseguir a comunicação 

desejada, os isolados passam para outro patamar da linguagem: começam a imitar as vozes 

dos bichos. Vão direto ao assunto. Passam para a linguagem da natureza, para o coração do 

mito. Novamente, sua linguagem não é retribuída. Ninguém assovia de volta. Estão sozinhos, 

sem comunicação, isolados.  

A tragédia da tradução estava acontecendo ali, naquela margem de rio, nas profundezas da 

floresta acreana, na fronteira do Brasil com o Peru. Do povo da aldeia que recebia os 

inesperados (e temidos) visitantes, não veio um pajé tentar o diálogo. Vieram os responsáveis 

pelo Estado brasileiro e tudo que tentaram dizer foi demarcar fronteiras – claras, 

intransponíveis. Invisíveis e inexistentes. Fronteira não apenas geográfica, mas ontológica, 

cosmológica. Cegueira e surdez.  

Para ouvir e ver melhor, muitas vezes é necessário não ver. Os meninos Tikmu’un são 

quase cegados em sua iniciação para abrirem a visão. Muitos processos de formação de pajés 

incluem obnubilar a visão para abrir melhor a outra, a interior. O Xunin, o grande curador no 

universo Tikmu’un, é o morcego – cego, vê pela escuta e por isso vê mais longe. Na mitologia 

e nas tragédias gregas, o poeta e o visionário são cegos, justamente porque, pelas palavras que 

são como antenas, radares, podem ver mais longe. (STEINER, 1981, p. 40).  

Na experiência de feitura do livro Hitupma’ax: Curar, a tradução só era possível porque 

não sabiam as línguas uns dos outros, então pararam para “ouvir vozes que nos levavam para 

uma dimensão em que a paisagem (não o território) era o que não tinha fim, porque cada ser 

traz o seu canto e com ele outras formas, outras alegrias” (ALMEIDA, 2915). Nessa 

paisagem, a marca Tikmu’un no mundo, a vida fora da dimensão temporal histórica, mas a 

vida na textualidade, no convívio estético, numa dimensão “sempre contemporânea porque 

capaz de sincronizar os passos de uma dança” (ALMEIDA, 2009).  

A experiência de convidar os Tikmu’un para escrever seus cantos, produzindo livros a 

partir deles, levou a pesquisadora Rosângela de Tugny, na aventura da escrita com pajés, 
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ilustradores e escritores Tikmu’un, a “rever os limites entre os domínios da enunciação, 

reverberação e ocupação do espaço e pensá-los um pouco além das clausuras com as quais 

nos acostumamos a separar os domínios de “oralidade” e da “escrita””. (TUGNY, 2011, p. 

139). Quando, por exemplo, os Tikmu’un começam a desenhar os cantos, estes já chegam 

com uma escrita, uma certa grafia, porque esses desenhos não são para serem contemplados, 

mas para serem lidos. Uma escrita que não substitui a coisa que significa, que não supõe sua 

ausência, mas que é a coisa mesma. Ao pintar o mimanan (pau-de-religião, mastro) e 

enquanto este estiver no centro da aldeia, os yãmiy também estão (Ibidem, p.142). Trata-se de 

uma escrita plena, porque o ser está ali, não se institui na ausência, não anula a presença, é 

uma escrita que constitui uma continuidade ou suplementação aos corpos. “A escritura não 

fonética quebra o nome. Ela descreve relações e não denominações. O nome e a palavra, estas 

unidades do sopro e do conceito, apagam-se na escritura pura”(DERRIDA, 1999, p.10-11).  

Derrida faz uma extensa crítica à tradição filosófica que situa a oralidade como “a forma 

mais próxima do ente, como ato de autoconsciência do ser”, anterior à escritura, que seria já 

de saída a mediação da fala, por considerar a escritura aí apenas como escrita alfabética, 

deixando de lado outras formas de escrita. O momento dos rituais, dos cantos, é que cria os 

sujeitos e não estes que criam linguagens para se comunicar. É uma região marcada por 

rastros, o que nos remete ao conceito lacaniano de letra e à noção derridiana de escritura ou 

arquiescritura:   

Se o rastro, arquifenômeno da “memória” que é preciso pensar antes da oposição 
entre natureza e cultura, animalidade e humanidade etc., pertence ao próprio 
movimento da significação, esta está a priori escrita, quer se a inscreva ou não, sob 
uma forma ou outra, num elemento “sensível e espacial” que se denomina 
“exterior.  (Derrida 1999 p 86).  

A escrita Tikmu’un pensada como rastro participa da mesma natureza de seus cantos e da 

relação entre humanos e não-humanos, rastros “sem origem e sem sujeito autoconsciente na 

fonte da linguagem (...), um coletivo de sujeitos, pensados antes ou fora da oposição natureza 

e cultura”. (TUGNY, 2011, p. 146). Os rituais são assim momentos de escritura, com todos os 

sujeitos ali afetando e afetados pelas inscrições, corporalidades, rastros e movimentos. Assim, 

os Tikmu’un, quando começaram a escrever utilizando a escrita alfabética, passaram a fazer 

desta um uso muito mais livre, inusitado, concretista, antropofágico. No caso da transcrição 
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dos cantos, Tugny observou que a disposição das palavras na folha valorizava muito mais o 

ritmo e a energia da emissão vocal que a entidade semântica52.  

Ao desenhar os cantos, os Tikmu’un inscrevem eventos inteiros na página. As imagens, 

quando se trata por exemplo de cantos que são listas, não são sequenciais, mas empilhadas, 

sobrepostas, simultâneas53, ocupando um lugar de plenitude e presença, buscando – assim 

como os cantos, assim como os rituais – abrir espaços e superfícies. Os desenhos atuam na 

vicinalidade, a partir de pontos de conexão, de forma rizomática, ilustrando um processo 

simultâneo e acumulativo, não temporal, linear.  Os motores de deslocamento são as 

proximidades, os pontos de conexão. Por exemplo, o pesquisador desenhado com o fone de 

ouvido imediatamente é transformado em um homem botocudo, “orelhas-grandes”, o que dá 

início a outros acontecimentos.  

Maria Inês de Almeida também observa que a relação dos Tikmu’un com a escrita 

alfabética traz resquícios de uma relação bem mais antiga com a escrita.  

Quando eles escrevem as letras, as sílabas, as palavras, estão também 
caligrafando suas metamorfoses. Se os Maxakali usam alguns padrões 
gráficos para representar cenas de sua mitologia, assim como utilizam 
desenhos para figurar entidades espirituais, como os yamiys (e os suportes 
dessas escrituras vão do tronco de árvore, ao corpo, ao papel, à tela do 
computador), eles também se servem dos traços para transitarem entre as 
várias dimensões do real. (ALMEIDA, 2015, p. 219).  

Ela observou a leitura que os Tikmu’un faziam do mimanam (pau-de-religião), no qual 

está escrita a história de como eles se tornam pessoas, a facilidade com que transitam entre 

formas e suportes, experimentando o que está ali no momento e sempre sendo a forma textual 

na qual o ser Tikmu’un persevera, está inscrito, se concretiza. Essa observação fez a 

pesquisadora se perguntar se a contemporaneidade Maxakali, que é ao mesmo tempo e de 

forma paradoxal sua tradição, ou a manutenção desta, estaria em sua entrega tão total ao 

processo tradutório entendido como passagens culturais.  

Escritura, corpo e natureza  

																																																													
52 Ibidem, p.150.  
53 Ibidem, p.147 
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A escrita dos índios é com o corpo todo. “O corpo da escrita, o corpo da terra e o corpo 

das pessoas se integram formando uma paisagem que é o que se escreve, numa rede de 

relações em que não há o outro, mas todos nós outros, sempre em condição singular. Uma das 

coisas que os índios nos ensinam em seu labor de escrita é escrever como ato de amor à terra, 

como gesto radical que leva o homem ao encontro de sua natureza” (ALMEIDA, 2009). 

Dessa maneira, a escritura, o dom poético, seria o presente da natureza para a humanidade – a 

paisagem possível. “Os índios, andarilhos, passeantes da superfície, sabem a verdade: entre 

natureza e cultura não há mais que uma rasura – letra impressa, onde a existência vai se 

curando” (ALMEIDA, 2009). Letra como resíduo, rasura, o que resta de uma experiência de 

vida, a marca que fica como sulcagem, como nos ensina Lacan. “Mas uma marca, onde quer 

que se produza, não é a possibilidade da escritura?”( TUGNY, 2011, p.141).  

O jeito dos Tikmu’un se lançarem a fazer livros traz para nós, ocidentados, acidentados de 

ocidente, adoecidos de ocidente, uma possibilidade de compreender a escrita com uma 

importância que não é a do poder, da dominação, da propriedade, mas do convívio. No gesto 

da escrita o ritual antropofágico se refaz, se atualiza. A escrita Maxakali traz a 

muldimensionalidade da dança, não exclui a dimensão sonora, a performance corporal: se o 

Xunin lê é porque está escrito (ALMEIDA, 2009). O que está escrito é o próprio ritual. A 

escrita dos Maxakali e dos outros índios que têm se lançado à aventura feliz de produzir livros 

e filmes faz parte das textualidades extra-ocidentais (assim chamadas pelo Núcleo 

Literaterras) que passam a ocupar os espaços disponíveis: computador, internet, adereços, 

livros, câmeras, corpos, em um movimento guiado pelo convívio estético, organicamente, 

criando novas paisagens com outros horizontes de tempo e de espaço. Para falar da escritura 

indígena, Maria Inês de Almeida utiliza a metáfora do que Borges chamou de “Escrita de 

Deus”, que o sacerdote leu no dorso do tigre e cujo conteúdo não se pode transmitir. Para 

Vânia Baeta, o fato de a autoria coletiva com os Maxakali ter colocado o grupo não indígena 

“no osso da intradutibilidade” não significou estar “nas mãos infecundas da impotência”, mas 

ao contrário, a partir da impossibilidade é que tomou a concepção psicanalítica de letra, de se 

escrever o que não pode ser dito, a escrita como experiência de passagem, abrindo a 

possibilidade de uma leitura do vivo. O livro como performance, metamorfose, movimento, e 
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a escrita, feita das sobras, do que fica quando já se perdeu tudo, não são usados para conferir 

poder, mas para subtrair.  

A cura 

A ideia que queremos desenvolver neste trabalho é a de que a terra se cura com a 

tradução, com o mito, com a ancestralidade – e a letra indígena, o rastro que fica, o resíduo, 

traz essa cura, tomando a cura como o horizonte da medicina e esta como depuração, como 

resíduo final do conhecimento, inscrição, sulcagem – ponto de encontro entre a literatura e a 

medicina. Como aponta Deleuze (1996), “um dia, saberemos talvez que não havia arte, mas 

apenas medicina”. (LE CLÉZIO, 1971). Talvez o que consideramos arte sejam os resíduos do 

processo curativo que, ao ser lido como cada espécie vivente é capaz de ler, revela a medicina 

da natureza. É aí que se torna possível a terceira margem, o ponto de encontro entre os índios 

e nós: na arte, na poesia, na antropofagia, na liberdade que permite a cada vivente ser o que é. 

Essa perseverança de cada ser em sua natureza, sempre em transformação, é que possibilita o 

equilíbrio do vivo: da vida, da terra como Gaia, cuja lei básica é que a forma se transforma. 

Portanto, a cura está em se permenecer no que se é, chegar no que se é, como ocorre com a 

cura do queijo – passar por um processo de enxugação, até restar apenas o que se é mesmo. 

Depuração. A queijidade do queijo é que cura o queijo, a feminidade da mulher é que cura a 

mulher, a indianidade do índio é que cura o índio, a partir da premissa de que só se é o que se 

é pela mudança, não pela identidade. A literatura indígena faz um trabalho incessante de cura 

da terra porque permite que os índios cuidem, através da literatura, desse mundo ocidentado, 

enfermo.  

A relação da arte com a medicina não é novidade, estava lá nos gregos e continua com os 

índios. Dos antigos gregos aos índios há essa continuidade, a compreensão profunda de que a 

arte, ao final, é nada mais que medicina. E a tradução é a passagem, o trânsito. A literatura 

dos índios é curativa porque é a tradução da relação deles com a terra. Ao escrever e nos 

ofertar seus livros, colando, como bricoleurs, a floresta, os bichos, as plantas, os seres visíveis 

e invisíveis nas páginas da literatura que nos apresentam, os índios estão curando a terra. 

Como faziam os Mamaindê, naquela remota noite na aldeia, com as flautas. Na escuta atenta 

dos Tikmu’un, vários aprendizados: a voz do pajé cura, os cantos curam, os micróbios são 
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espíritos que trabalham na cura. Há uma medicina da voz e da escuta. As relações afetam 

rizomaticamente a todos os seres viventes que estão presentes aos eventos, aos 

acontecimentos, estabelecendo uma constante troca e refazendo o equilíbrio. Por isso, os 

rituais são tão importantes para os Tikmu’un. Sueli me replicou, enfaticamente, quando 

perguntei sobre os rituais de cura, que os Maxakali não foram evangelizados, embora um 

pastor tenha morado anos dentro da Terra Indígena, porque, caso “passassem para 

evangelizado”, não teriam mais como se curar constantemente para permanecerem quem são; 

perderiam a tradição. E Isael me explicou pacientemente que sem os bichos não tem yãmiy, 

porque o canto destes vem pelos animais. Fez um gesto largo mostrando toda a mata, toda a 

paisagem, e explicou: “bicho tem yamiy, planta tem yãmiy, água tem yãmiy, sol, lua, noite...” 

Como observa Maria Inês de Almeida, o livro Hitupma’ax é um livro selvagem de cura 

porque pensa a ancestralidade como devir, uma vez que “os animais e plantas que o precedem 

estão sempre a nos ensinar como perambular pela terra” (ALMEIDA, 2008). 

Vi vários processos de cura nas aldeias onde vivi, pajelanças que chegavam a durar uma 

semana ou mais, dependendo da gravidade do caso. Sempre me chamou a atenção o cuidado 

coletivo com a cura de uma pessoa: todos da aldeia se envolvem, participam, colaboram, 

cantam, fazem vigília, preparam as comidas e as bebidas. A família toda de quem está doente 

faz o resguardo, a dieta, não apenas a pessoa enferma. Presenciei também como é difícil 

querer compreender esses processos a partir de um ponto de vista que não considere a 

existência simultânea de diversos mundos, ou dos vários habitantes visíveis e invisíveis 

presentes ao acontecimento. Lembro-me de uma situação nos Nambikwara em que uma 

jovem mulher estava sendo curada em exaustivas sessões de pajelança para as quais haviam 

vindo pajés e representantes de diversas aldeias. Era uma verdadeira maratona, com cantorias 

durante as noites, até amanhecer. Em uma dessas noites, fui despertada pelo chamado aflito de 

Zé Roberto, esposo da mulher que estava sendo curada. Ele era o único índio que possuía um 

contrato com a Funai como motorista da aldeia, o que lhe dava um status diferenciado. Tinha 

uma casa cuja metade era de alvenaria – esta metade estando sempre vazia de pessoas, já que 

a mulher e as crianças tinham medo de ficar “debaixo de telha” e passavam o tempo na 

cozinha, que era sua antiga casa de palha. Nessa casa de alvenaria, Zé Roberto colocou uma 

porta e, nela, um cadeado, que não fechava nada, uma vez que a casa era aberta pelos outros 
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lados. Tinha também um som comprado na cidade, mas que não podia funcionar porque não 

havia energia elétrica na aldeia. Zé Roberto andava com roupa de branco, bem arrumado, 

camisa social, calça, meias e sapatos e trocava um jacu caçado no mato por frango congelado, 

na cidade. Naquela madrugada, ele batia aflito na minha janela me chamando com urgência 

para ver o que estava acontecendo. Queria que eu visse o morcego que estava levando embora 

a doença de sua mulher, tirado de dentro dela pelo pajé. Queria que eu visse o que ele via e 

confirmasse se ele podia acreditar no que estava vendo. Desejava meu aval, eu como 

representante dos brancos na aldeia, ele oscilando entre a força do acontecimento da cura e o 

medo de estar sendo muito Nambikwara e menos branco, ou menos próximo dos brancos, que 

não creem “nessas coisas”. Ao final de cinco dias de intensa pajelança, a mulher sarou. 

Estevão, um dos pajés, me perguntou quantas vezes eu tinha levado aquela mulher ao médico, 

na cidade, sem resultado. Cinco vezes, respondi. Então ele, sorrindo, disse: cinco a zero para 

nós.  

Em nosso mundo ocidentado, em nossa ciência cindida, a ideia de pajelança desperta um 

sorriso suspeito, um olhar no máximo condescendente. Mas vale a pena recorrer a esta bela 

passagem de Nietzsche, que pode nos ajudar a repensar essa atitude:  

Também no Medievo alemão contorciam-se sob o poder da mesma violência 
dionisíaca multidões sempre crescentes, cantando e dançando, de lugar em lugar: 
nesses dançarinos de São João e São Guido reconhecemos de novo os coros báquicos 
dos gregos, com sua pré-história na Ásia Menor, até a Babilônia e as sáceas 
orgiásticas. Há pessoas que, por falta de experiência ou por embotamento de espírito, 
se desviam de semelhantes fenômenos como de "moléstias populares" e, apoiados no 
sentimento de sua própria saúde, fazem-se sarcásticas ou compassivas diante de tais 
fenômenos: essas pobres criaturas não têm, na verdade, idéia de quão cadavérica e 
espectral fica essa sua "sanidade", quando diante delas passa bramando a vida 
candente do entusiasta dionisíaco. (NIETZSCHE, 2005, p. 30-31) 

O pajé, ao fazer a cura, atualiza o mito, instância da escrita que acontece no corpo. A letra, 

na pajelança, está no corpo, desloca-se de uma superfície para a outra. A escrita que acontece 

no momento da pajelança é uma escrita viva, é a letra se inscrevendo em um ambiente que é o 

próprio corpo. Na observação de Vânia Baeta, “trata-se da saúde numa amplitude semântica 

abrangente, que nosso espírito cartesiano nos impede de conceber, mas não de vislumbrar” 

(BAETA, 2008, p.248). A proposta do livro Hitupma’ax é explicar para os brancos o 

pensamento Tikmu’un sobre a saúde, a doença e a cura, mas ao mesmo tempo é um texto que 
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nos propõe a cura, abrindo caminhos textuais outros, extra-ocidentais, trazendo a cura pelos 

sonhos, pela dança, pelo canto, pela imagem, o princípio da cura pelas árvores, pelos bichos, 

pelos rios, pelos não-humanos. O livro nos chama a uma outra leitura, fundamental para a 

cura: ler a terra, as plantas, os bichos. “Ler como cada espécie é capaz de ler seria a medicina 

da natureza”, provoca Maria Inês de Almeida (2014, p.8).  Ao querer ensinar aos não índios 

sobre como os Tikmu’un percebem os processos de cura, o livro está ao mesmo tempo 

contribuindo para curar a enferma relação entre eles e nós, os brancos, os que não vemos, os 

que não ouvimos, os que temos pele dura e impenetrável, os que resistimos à transformação e 

à metamorfose, os que fazemos buracos no céu movidos pela raiva e pelo desejo de matar o 

que é diferente e cuja língua não compreendemos. Como o que sobra da relação entre nós e os 

índios, o livro: o resto, o resíduo, a letra, estrato e secreção do processo curativo.  

O filme Yiax Kaax, fim do resguardo 

Depois do processo do livro, Isael quis fazer um documentário sobre o resguardo, 

aproveitando a circunstância da gravidez de sua filha. Não pode filmá-la enquanto estava 

grávida porque não tinha câmera na aldeia. Mas assim que chegou o momento de finalizar o 

resguardo, conseguiu carro, câmera e levou todos da aldeia para a beira do rio, que fica fora 

da área demarcada. Sueli comentou a dificuldade para utilizarem o rio: “Fazendeiro cercou, 

colocou cancela e não quer que tihi pule mais a cancela para tomar banho lá, mas mesmo 

assim tihi vai. É público, o rio. Aí tihi fica ignorando”. Mas essa não é uma situação tranquila, 

pelo contrário. Sueli e Isael, como porta-vozes da Aldeia Verde, reivindicam a ampliação da 

área para incorporar o rio, “para poder banhar, pescar à noite tranquilo, pegar água do rio e 

fazer yamiytxop, ritual”. Muitos rituais não estão sendo realizados porque precisam acontecer 

no rio, na água corrente. Rituais de nominação das crianças e de cura das mulheres, entre 

outros. Os pajés sonham com o rio, com a terra ampliada. “Eu acho que tem que recuperar 

outra terra para nós, ampliar terra para nós. Nosso sonho é rio, terra plana e mato” (Isael 

Maxakali).  

O filme, iniciado em 2009 e finalizado em fevereiro de 2010 com a colaboração da Pajé 

Filmes na edição, é narrado por Isael, em seu estilo já conhecido: a câmera vai mostrando as 

imagens, enquanto ele narra o que está comentando e comenta o que irá ocorrer. Logo no 
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início, na caminhada para chegar à beira do rio, a câmera caminhando também nos dá a 

sensação de estarmos na trilha junto com o grupo da aldeia. Uma das cenas é antológica, por 

remeter a um dos momentos mais emblemáticos da vida em aldeia indígena: a hora do banho 

no rio. Pura alegria: brincadeiras, água, som de vento, risos, gritos. O pajé Mamey, sem olhar 

diretamente para a câmera, explica o que está acontecendo e vai instruindo Zezão, o pai da 

criança, sobre os procedimentos do fim do resguardo. Sueli aparece fotografando a filha. O 

pajé avisa para a câmera quando ficou pronto o material necessário para o ritual à beira dágua. 

Enquanto o pajé e o pai da criança cavam o buraco na areia, Isael entrevista o pajé, fazendo-o 

explicar o que está fazendo e por que. As crianças aparecem o tempo todo no campo da 

câmera e Isael, por duas vezes, comenta que elas vieram “ver e aprender”. Eis um exemplo da 

bela e admirável educação indígena. O pajé instrui o casal a soprar água do rio, puxada pela 

boca por um canudo de bambu, em direção ao poente e ao nascente, pedindo ao sol para levar 

tudo de ruim, todas as doenças, e trazer saúde. Na última parte do ritual, o casal tem que 

deixar suas roupas em uma parte da margem do rio, subir, mergulhar e sair onde está a roupa 

– devem desvestir-se, mergulhar nus na água viva que lava tudo e voltar para suas antigas 

roupas renovados, livres do resguardo. O tempo todo, Isael explica o que é o resguardo, as 

dificuldades pelas quais o casal passou para cumprir a dieta e as restrições de que agora 

ficarão livres. O pajé diz para eles gritarem, correrem, se expandirem: agora, já podem. Em 

off, Isael adverte os futuros espectadores: “não é brincadeira, é verdade”, com a preocupação 

em dizer para os não indígenas que aquilo ali é intenso, real. Mas o ritual ainda não terminou: 

os homens agora cantam o canto do macaco, que diz que “vão para o outro lado, atravessam a 

madeira”. A travessia foi feita, o resguardo terminou, o casal está livre das restrições, a vida 

está garantida, o equilíbrio reestabelecido, o fio tênue não foi rompido, a saúde está 

preservada e a vida, curada. No fim do filme, Isael lê um texto que escreveu sobre o resguardo 

– é o “professor de letra”, o pesquisador, mostrando o que fez. O texto resume e explica o 

filme. A palavra escrita vem se somar à imagem, a mesma escritura se mostrando em 

diferentes linguagens, a tradução interlinguística e intersemiótica acontecendo. Isael termina a 

leitura de seu texto e fala para a câmera: eu sou Isael Maxakali.  

O livro da floresta 
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O Livro Maxakali Conta Sobre a Floresta é resultado da pesquisa desenvolvida por sete 

professores Maxakali de Água Boa e de Pradinho durante seu percurso acadêmico no Curso 

de Formação Intercultural de Educadores Indígenas da UFMG entre 2006 e 2011, intitulada 

'Ãpu yũmõyõg hãm mainã e traduzida livremente como “Cura da Terra”.  A proposta surgiu a 

partir de um primeiro encontro entre os professores Maxakali e dois orientadores indígenas do 

Acre, Isaac Asahaninka e Nani Yawanawá, quando a ideia de um projeto de recuperação das 

florestas e dos animais no território Maxakali começou a ganhar forma. Nas primeiras 

conversas nas aldeias, a ideia de que a perda da floresta significou também a perda da caça, 

dos remédios, da morada dos yamiy e da proteção do sol, sendo, em todo sentido, prejudicial à 

saúde, ganhou força. A proposta dos Tikmu’un passou a ser a volta da floresta e o projeto de 

pesquisa foi chamado de ‘Ãpu Yũmũyõg Hãm Mainã, que pode ser traduzido de diferentes 

formas: “vamos tratar nossa terra”, “vamos curar nossa terra”, “vamos melhorar nosso povo”, 

“vamos fazer bonita nossa terra”, ficando finalmente chamado, em português, de Cura da 

Terra Maxakali. O nome do projeto de pesquisa que orientou o percurso acadêmico dos 

professores e gerou o livro fala da concepção dos Tikmu’un sobre a relação entre a floresta e a 

saúde, a floresta e o fortalecimento dos rituais.  

O trabalho começou pelos desenhos de plantas que, por sua vez, alimentavam animais: 

pássaros, macacos, roedores, os quais, por sua vez, ajudavam a plantar mais floresta. Mimãtxi, 

a floresta, começava a se desenhar a partir das relações que a compõem, uma trama de 

subjetividades. Os desenhos foram o caminho para se restabelecer essas relações, trazendo 

histórias, relembrando outras, criando novas histórias. No percurso da elaboração do livro, 

vários encontros foram promovidos entre os Maxakali e especialistas em fauna, flora e 

ecologia da Mata Atlântica, além de contar com a preciosa orientação de Isaac Ashaninka, 

Nani Yawanawá, Ibã Kaxinawá e Davi Yanomami, que trouxeram a força da floresta. No 

caminho, três dos pesquisadores Maxakali puderam visitar a grande floresta amazônica, no 

território de seus orientadores indígenas. Ali caçaram, cantaram, comeram, dançaram, 

chamaram com seus cantos todo tipo de caça, experimentaram a vida na grande floresta, 

mimãtxi xeka, ainda pujante.  Do corpo do texto para o corpo da floresta, uma viagem que 

afetou profundamente os Tikmu’um: parte do processo tradutório foi vivido intensamente, no 

corpo.  
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Inicialmente, o livro foi elaborado em língua Maxakali, com a finalidade de ser usado nas 

escolas das aldeias, mas em um determinado momento os autores decidiram que seria 

importante que os não indígenas pudessem também ler o Livro maxakali conta sobre a 

floresta, com a intenção sempre retomada de tentar “amansar” os brancos, de ensinar-lhes 

algo do conhecimento indígena, de mostrar-lhes a importância da floresta para o equilíbrio da 

vida, para a volta da água e da umidade, para a sombra necessária para as cabeças dos 

humanos:  

Nós, professores Maxakali, escrevemos o canto da floresta. 
Os alunos vão estudar, pegar, ler e aprender. 
Já os não índios vão ler, então escrevemos em português. 
Tinha muita floresta. 
Dentro da floresta tinha muitos bichos e lagoas. 
Hoje não existe mais porque tem muito desmatamento.  
(Pinheiro Maxacali) 
 
O não índio desmatou todo o globo 
para construir as cidades grandes. 
O não índio não pensava nas coisas ruins, 
ele só pensava em fabricar coisas. 
Ele não pensava que a floresta era índio, era espirito, 
era a caça e era o remédio. 
(Zezinho Maxakali) 

Os desenhos compõem o livro, impresso em formato grande com capa dura e sobrecapa 

verde e organizado de forma que pode ser lido do início para o fim ou do fim para o início; da 

esquerda para a direita ou da direita para esquerda; do ocidente para o oriente ou do oriente 

para o ocidente. Na perspectiva ocidental, o que se lê é o processo de deterioração da grande 

floresta; no sentido inverso, o que se dá a ver é o processo de restauração ecológica. Um 

início é pelo território como está hoje, outro é pela grande floresta – mimatxi xeká – como era 

antes e como é atualizada pelos cantos e rituais. Na perspectiva da leitura a partir do ocidente, 

o primeiro capítulo mostra o território hoje, com fragmentos de vegetação e muito, muito 

capim; em seguida, a aldeia, depois o pomar, a roça, o capim, o brejo, a floresta espalhada, a 

mata ciliar, a floresta secundária e, finalmente, a grande floresta, mimãtxi xeka. Cada um 

desses espaços é evocado no livro a partir de histórias e cenas da vida dos bichos e das 

plantas, bem como de seus yãmiyxop, com fragmentos de mitos e cantos. É um livro que, na 

opinião do coordenador acadêmico do projeto, Edgar Bolívar-Urueta, conta a floresta por 



	

	 83	

camadas, seguindo o curso da sucessão ecológica. A circularidade com que o projeto gráfico 

apresenta o livro corresponde aos caminhos do passado ao presente e do presente ao passado, 

de forma simultânea: o caminho do mito ao ritual. O livro conta as histórias dos seres viventes 

da floresta, os visíveis e os invisíveis, os animais e os yamiyxop, sempre em relações de 

transformação, de metamorfose, na tensão cheia de cuidado e delicadeza que a liminaridade 

exige, já que é tudo muito perigoso, porque muito tênues as fronteiras. O livro não é nem 

pretende ser um inventário do conhecimento Tikmu’un sobre a floresta, mas as conexões que 

foram criando ao desenhar, escrever, recriar a mata. Nas palavras de Bolivar-Urueta, uma 

floresta de papel que, rizomaticamente, procura conectar e aproximar as relações entre as 

espécies, sendo, por sua vez, semente da desejada volta da grande floresta com tudo que ela 

significa de saúde e alegria:  

Nosso pai, a grande floresta, criou os Maxacali mais velhos  
e depois os filhos criaram os filhos 
e hoje os filhos criamos os filhos.  
(Ismail) 
 
Nós queremos a floresta de volta para nossos espíritos morarem. 
(Damazinho) 
 
Somos a floresta. Antigamente, a floresta  
criou nossos avós, nossos avós criaram  
nossos pais e nossos pais nos criaram.  
Quando nós crescemos, não tinha mais floresta.  
(...) 
Floresta para fortalecer nossos espíritos, 
folhas para nossos espíritos morarem e 
descerem na casa de religião para curar as doenças. 
A floresta foi embora 
mas temos nossos cabelos para os nossos espíritos morarem. 
Queremos a floresta de volta 
para fortalecer nossos espíritos.  
(João Bidé) 

Também os cantos Tikmu’un estudados por Rosângela de Tugny remetem a lugares e 

coisas que não existem mais nas aldeias, nos territórios que hoje são devastados, com águas 

contaminadas e cobertos de capim colonião. Os cantos são verdadeiras “enciclopédias da 

Mata Atlântica” (TUGNY, 2015) e vez por outra os Tikmu’un viajam para os lugares dos 

quais falam os cantos, onde estão enterrados seus antepassados e foram vividas histórias de 

grandes caçadas, onde houve aldeias, e foram celebrados rituais. Esses lugares hoje são 
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cidades ou fazendas e para lá vão os Tikmu’un quando sentem saudade. No seminário IV 

Colóquio Cinema, Estética e Política (2015), Rosângela de Tugny projetou imagens filmadas 

por Marilton Maxakali de um grupo de Tikmu’un na praça da cidade de Almenara, em 2012, 

com sacolas de roupas ganhas dos padres penduradas nas árvores e uma mulher mais velha 

cantando melancolicamente, de forma chorosa, em Maxacali, uma canção evangélica. A voz 

de Marilton, filmando a cena, informa:  

Aqui é nossa terra. Antigamente tinha parentes morando aqui. A gente não 
esquece, lembra sempre. Quando a gente fica com saudade, a gente volta (...). Vou 
contar a história dos Maxacali. Quando ficam aqui na praça, os não índios ficam 
com medo e põem medo nos seus filhos. Maxacali é que tem medo dos não índios, 
por isso não matam os não índios, eles é que matam os Maxacali. Por isso eles vêm 
para cá, para a praça, porque têm medo de serem mortos nas estradas. (...) 
Arrumem lugar para os índios, igual aqui a praça, lugar para só os indígenas, só 
para os Maxacali que, quando vierem, ficariam ali direto. Não sujariam a cidade, 
ficariam só no lugar deles. Ficam com saudade e por isso vêm, vêm cantar e fazer 
suas danças. (...) Arrumar as coisas que estão faltando para nós: peixes, caça... só 
estamos procurando a carne, a caça, que antigamente tinha e agora não tem mais, 
terminou.  

O filme continua mostrando, no dia seguinte, o grupo à beira do rio contando uma história 

sobre os espíritos que habitam aquele lugar. Marilton, em sua fala no seminário, relata:  

Quando eu acordou e abriu meus olhos nós morando naquele lugar bem 
apertado. Não vi mais velho falando pra nós. Mas liderança fala mais ou menos 
português, anda atrás do governo e aumentou pouquinho só (a terra). Mas não tá 
boa, ainda faltou muito pra nós. Índio tá andando... isso mesmo que procura, 
saudade da terra natal, lembrando, querendo visitar aquele lugar onde ele nasceu. 
Por isso, andando. Não foi no carro, foi andando até Almenara, é longe, ninguém 
não anda assim não. É muito longe. Mas eles chegam lá. Eu estou acompanhando e 
estou falando. A gente Maxacali ficou sofrendo mas vamos lutar, ele vai passar a 
historia pra mim depois eu tento e não consegue (retomar a terra), depois eu passo 
pra meu filho pra tentar também, a coisa não para. Meu pai contou para mim, eu 
vou contar para meu filho, ele conta para filho dele. É assim, ninguém não esquece.  

Isael e Sueli também falam da memória do território:  

Pajés mais velhos falam que o Mucuri é do Maxacali, é dos povos indígenas. Tem 
muita história do Vale do Mucuri – Botocudo, Aranã, Mucuri e Maxacali. Onde 
tem aldeia, tem nome indígena, que hoje é nome de cidade... Os nomes foram 
mudando um pouco para a fala do português. Tem sete cidades com o nome que 
veio de Maxacali (Poté, Pampã, Bertópolis...). O ritual (yamiyxop) fala pouco de 
língua de Botocudo; Maxacali só fala a sua língua, mas ritual fala língua de 
Botocudo também. Tem ritual que faz tihi lembrar, fala com tihi que esse território, 
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Vale do Mucuri, foi região dos povos Maxacali. Esse Vale do Mucuri, lugar 
chamado Poté, foi lugar dos Botocudos, aldeia indígena Maxacali morava aqui em 
Ladainha, aquela baixada lá. Dona Delcida fala assim: ali foi atacado entre 
Botocudo e Maxacali. Aí tihi pegou e seguiu pra Araçuaí, de lá eles voltaram pra 
Água Boa esconder atrás da pedra, por isso que toda essa região é onde nossos 
rituais aconteceram. Toda essa região foi o local onde nosso povo fazia seus rituais, 
era tudo mata... hoje é destruído por não índio. 

A feitura do Livro maxakali conta sobre a floresta permitiu escutar as vozes da Mata 

Atlântica, chamando de volta os bichos e as plantas. Cada desenho desencadeava os cantos 

trazidos pelos yãmiy respectivos e provocava novos desenhos e novos cantos, na rede de 

relações que forma a floresta: a planta, a semente, o bicho que come a semente, que volta para 

a terra, que germina novamente; os bichos e seu cotidiano, seus namoros, seus desejos, sua 

comida, seu cuidado com os filhotes. O exercício de fazer o livro possibilitou o exercício da 

rede de relações que os Tikmu’un estabelecem com os outros viventes, de hoje e do passado, 

da grande floresta, expressas a cada vez que cantam em suas longas noites de vigília. O canto 

Tikmu’un, as noites fazendo rituais, são a força do vivo, participam da mesma potência que 

Nietzsche via no coro dramático da Grécia antiga, quando a divindade dionisíaca se 

manifesta, dando lugar “a um poderosíssimo sentimento de unidade, que tudo reconduz ao 

coração da natureza” (NIETZSCHE, 2005, p 59).  

O livro foi escrito para que as crianças pudessem ler a floresta, já que os animais e plantas 

desenhados e contados no livro, em sua maioria, não existem mais nos territórios degradados. 

A floresta, entretanto, escrita no livro – inscrita, sulcada – não é imaginária, é virtual, 

existindo pelo canto dos yamiy e sendo reconstruída pelos desenhos e palavras do livro que, 

por sua vez, remetem aos cantos dos yamiyxop, na circularidade mítica: 

Os yamĩyxop (deveria dizer espíritos? cantos? rituais?) nomeiam animais, seus gestos, 
movimentos, forças, potências, levezas, revelam subjetividades que pulam de um ponto 
de vista a outro incessantemente. Pássaros, insetos, répteis, mamíferos, de todas as cores e 
tamanhos, continuam deixando a sua marca  nos Tikmũ'ũn; estes continuam se 
relacionando com as potências dos seres que nós, da cidade, não conseguimos ver. A 
paisagem cotidiana difere, há muitas gerações, daquela floresta invisível que se aproxima 
nos dias de festa: a grande floresta – mĩmãti xeka – virou história.  (BOLIVAR-URUETA 
in Tabebuia, 2012, p.168-179).  

 
Virou história no sentido de que retomar a floresta é lembrar relatos familiares, episódios de 

caçadas e de rituais, é voltar no tempo e no espaço, é ultrapassar os limites demarcados e 
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estreitos da terra que o governo lhes reservou, é estar de novo no mundo sem tempo, na 

espiral dos acontecimentos e não na flecha da continuidade linear. É estar no tempo do mito, 

que é também o tempo da floresta, o tempo dos ensinamentos dos mais velhos, o tempo dos 

cantos e dos rituais. A história fora do tempo. O espaço reconfigurado e recriado pela força 

dos cantos, dos desenhos, das palavras, da letra. O rastro que fica de tudo que foi vivido. O 

tempo do que ainda há por vir, por viver, povoado dos seres que se quer ter de volta e que 

nunca abandonaram a verdade da existência Tikmu’un, porque sempre presentes em sua 

potente memória e atualizados a cada vez que, chamados pelos cantos, pelos desenhos, trazem 

seus yãmiy para povoar de novo a terra devastada, cobrindo-a com a roupa nova e velha da 

grande floresta, mimãtxi xeka. Esta, embora imaterial, está presente com força na vida 

cotidiana dos Tikmu’un. Como explicou Isael, os bichos e plantas são fundamentais porque 

todos têm yãmiy e todos são necessários para manter a vida viva. E quando não existirem mais 

esses bichos e plantas? “A gente preserva no canto, no ritual”. Perguntados (por Edgar 

Bolivar-Urueta) se achavam que os yãmiy iriam gostar do livro, responderam revelando a 

ingenuidade da pergunta: “Claro que vão gostar: é a casa deles”.  

A grande floresta, mimatxi xeka, é “de verdade”, embora não seja real. Mas, como analisa 

Lacan, a forma científica de saber exclui a dinâmica da verdade, preocupada apenas com a 

realidade, recalcando o que habita outro espaço, o do saber mítico. (ALMEIDA, 2012). Nas 

palavras de Maria Inês de Almeida, “entrar no mundo de seiscentos milhões de anos não será 

pela via da história, mas através da escrita” (2014).  

O trabalho de traduções e deslocamentos que caracterizou o percurso da Cura da Terra 

Maxakali e resultou no Livro maxakali conta sobre a floresta envolveu especialistas de 

diferentes disciplinas, tais como biologia, geografia, literatura e antropologia, além dos 

orientadores indígenas amazônicos. Esses encontros permitiram um vislumbre do que ainda 

existe hoje de floresta nos territórios Maxakali, mas principalmente, na reflexão de Cinara 

Araújo (2013, p.87), das várias florestas:  

o mundo físico da floresta (antes a Mata Atlântica e, hoje, a área desmatada), o 
mundo da floresta na língua Maxakali (e sua ausência de tempo, e sua inscrição 
ritual), o mundo da floresta na língua portuguesa (e suas concepções 
científicoambientalistas), o mundo da floresta na literatura brasileira (a poesia 
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indianista, indigenista, indígena), o mundo da floresta xamânica dos Yãmiy (ao qual 
não temos acesso), o mundo textual da floresta – o livro ao ser, coletivamente, 
escrito, editado, traduzido.  

Tudo isso possível porque os Tikmu’un sabem transitar entre mundos desde tempos 

imemoriais. Ao transitar, traduzem. São, nas palavras de Araújo (2013, p.87), “excelentes 

tradutores, pois compreendem a língua dos mundos que visitam. Não criam mundos, 

habitam”.  

Ao habitar o mundo de mimãtxi xeka, a grande floresta, os Tikmu’un estão restaurando o 

equilíbrio ecológico de Gaia e prestando-nos um serviço do qual muitas vezes nem temos 

ideia.  

Fim do mundo 

Há um mito recorrente, que ouvi em algumas versões nas aldeias por onde convivi, de 

que, quando o branco acabar com o índio, acaba com a vida no planeta. Acaba o mundo. Os 

Nambikwara eram taxativos ao dizer que se a mão branca profanasse suas cavernas dos 

espíritos o mundo iria acabar. Um velho Apinajé, poucos dias após o assassinato de um jovem 

parente seu na cidade de Tocantinópolis, motivado pela não aceitação por parte dos habitantes 

da região da demarcação da terra indígena, me contou num fim de tarde a história de como os 

brancos escolheram o caminho das armas poderosas e os índios escolheram o caminho do 

arco e da flecha, no começo do mundo, e que terminava com a assertiva de que quando os 

brancos terminassem de matar todos os índios, o mundo acabaria. “É isso que os brancos não 

sabem, não entendem, que quando acabar com os índios, eles também acabam”. Maior lição 

de alteridade?  

O fim do mundo não é uma metáfora, ou uma alegoria. Estamos de fato vivendo um fim 

de mundo, pelo menos do mundo como o construímos no Ocidente, um mundo dominado pela 

história colonial. Também estamos vivendo tempos de catástrofes ambientais, avisadas por 

cientistas e ambientalistas e cinicamente desconsideradas pelos tomadores de decisão, por 

aqueles que ainda pensam que o mundo é um espaço infinito de compra, venda e acúmulo. 

Nosso mundo – nosso de quem, cara pálida? Quem nos deu o direito de nos considerarmos 

mais donos do mundo que os jabutis, as antas, as minhocas, os morcegos? – dá sinais de 
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esgotamento, visíveis e claros para quem tem olhos para ver. Esgotamento ambiental, 

esgotamento do modelo de exploração que tem nos levado à  

iminência da destruição do mundo, levada a cabo pela civilização que se julga a 
delícia do gênero humano — essa gente que, liberta de toda ‘superstição 
retrógrada’ e de todo ‘animismo primitivo’, só jura pela santíssima trindade do 
Estado, do Mercado e da Ciência, respectivamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo 
da teologia modernista. (VIVEIROS DE CASTRO in KOPENAWA E ALBERT, 
2015, p. 24) 

Conscientes do precipício, deveríamos ouvir os maiores especialistas em fim de mundo, 

os índios (VIVEIROS DE CASTRO, 201354), que viram seu mundo acabar com a chegada 

dos europeus e estão aí até hoje, resistentes e se renovando a cada dia, aumentando de número 

em vez de diminuir, propondo que os direitos da Terra (Pacha Mama, Gaia) sejam 

considerados constitucionais, trazendo formulações de outra forma de ser e de viver, baseada 

na harmonia, no buen vivir. Vem da floresta a mensagem dos índios, o recado da mata (título 

do prefácio de Viveiros de Castro ao livro A queda do céu, de Bruce Albert e Davi 

Yanomami), o alerta sobre a destruição sistemática e cega que estamos protagonizando e que 

é uma traição – contra a vida, o futuro, contra nossos co-terranos55, nossos co-viventes e 

contra nós mesmos. Vale a citação feita por Viveiros de Castro, no texto citado, das palavras 

proféticas do ativista Oglala Lakota Russel Means:  

E quando a catástrofe tiver terminado, nós, os povos indígenas americanos, ainda 
estaremos aqui para povoar o hemisfério. Pouco importa se estivermos reduzidos a 
um punhado de gente vivendo no alto dos Andes. O povo indígena americano 
sobreviverá; a harmonia será restabelecida. É isso a revolução.  

 

Ecologia 

Na década de setenta, antes que ecologia se tornasse uma palavra conhecida e presente em 

todo o nosso mundo ocidental, Le Clézio, no prefácio do livro Almanach d’un comté des 

sables, de Aldo Leopold (2000)56, citava Thoreau ao afirmar que a saúde do mundo passa pelo 

estado selvagem e ao falar de uma “ética da terra”(p 9), uma ética que a um tempo contempla 
																																																													

54 III Conferência Nimuendaju,2013: http://vimeo.com/81488754, acessado em 20 de abril de 2015. 
55 Conceito utilizado por Viveiros de Castro no texto Recado da mata, prefácio ao livro A queda do céu, de 
Kopenawa e Albert, 2015. Conceito também desenvolvido no livro Há mundos por vir? De Viveiros de Castro.  
56 GF Flamarion, Paris, 2000, Almanach d’un comté  des sables. 
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todos os sers vivos e que coloca a terra, o planeta, como sujeito, com uma ética própria que 

nós, seres humanos, deveríamos observar e conhecer. Ao longo do livro, Leopold diz que 

“nós abusamos da terra porque a consideramos uma comodity que nos pertence” (Ibidem, p 

14-15 – tradução livre) e chama a atenção para a necessidade de perceber a estética que a terra 

pode oferecer à cultura. Christa Wolf, ao mergulhar no mito de Cassandra em plena época da 

guerra fria, teme a possível catástrofe nuclear, observa o desastre ambiental (naquele tempo! 

Ah, havia manhãs, havia jardins naquele tempo...57) e cunha uma expressão extremamente 

forte: a violentada Gaia (WOLF, 2007, p.244), ao pensar na Terra, nas mulheres, no jogo de 

poder, na direção masculina e destrutiva da política. Bem mais recentemente, em uma aula 

magna na Universidade de Coimbra sobre desenvolvimento, Boaventura de Souza Santos nos 

oferece outra pedra de toque do pensamento, ao dizer que o que não é sustentável é a 

humanidade, não o planeta.  

No prefácio ao livro A queda do céu, Viveiros de Castro reflete sobre a incapacidade de 

nós, brasileiros, ocidentais, compreendermos que o mundo é um ser vivo composto de 

inúmeros outros seres vivos, “um superorganismo constantemente renovado pela atividade 

vigilante de seus guardiões invisíveis, os xapiri58, imagens ‘espirituais’ do mundo que são a 

razão suficiente e a causa eficiente daquilo que chamamos Natureza” e que uma verdadeira 

cultura e uma tecnologia eficaz (cultura, ciência e tecnologia como aspectos centrais de nosso 

pensamento moderno) passam pelo “estabelecimento de uma relação atenta e cuidadosa com 

‘a natureza mítica das coisas’”. É nesse sentido que os Tikmu’un, assim como os Ashaninka, 

os Huni Kuin, como Davi Kopenawa e tantos outros povos indígenas vêm desenvolvendo 

uma certa “contra-antropologia arguta e sarcástica dos brancos” - chamados por Davi 

Kopenawa de “povo da mercadoria” - e de sua relação com o planeta, em um discurso que 

Bruce Albert chamou de “crítica xamânica da economia política da natureza”. Nas palavras de 

Davi Kopenawa:  

Na floresta, a ecologia somos nós, os humanos. Mas são também, tanto quanto nós, 
os xapiri, os animais, as árvores, os rios, os peixes, o céu, a chuva, o vento e o sol! 
É tudo o que veio à existência na floresta, longe dos brancos; tudo o que ainda não 
tem cerca. As palavras da ecologia são nossas antigas palavras, as que Omama [o 
demiurgo yanomami] deu a nossos ancestrais. Os xapiri defendem a floresta desde 

																																																													
57 Referência ao poema Lembrança do mundo antigo, de Carlos Drummond de Andrade. 
58 Equivalentes, em certo sentido, aos yãmiy dos Tikmu’un.  
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que ela existe. Sempre estiveram do lado de nossos antepassados, que por isso 
nunca a devastaram. Ela continua bem viva, não é? Os brancos, que antigamente 
ignoravam essas coisas, estão agora começando a entender. É por isso que alguns 
deles inventaram novas palavras para proteger a floresta. Agora dizem que são a 
gente da ecologia porque estão preocupados, porque sua terra está ficando cada vez 
mais quente. [...] Somos habitantes da floresta. Nascemos no centro da ecologia e 
lá crescemos. (KOPENAWA e ALBERT, 2015, p.480).  

Ecologia, como tão bem observa Kopenawa, só existe quando o lá fora não existe mais. O 

que os Tikmu’un nos dizem em seu Livro maxakali conta sobre a floresta, assim como nos 

seus filmes, nos seus cantos, é a mesma coisa. Para eles, os procedimentos rituais e o 

conhecimento que vem para os humanos verdadeiros através dos yãmiy são a base de uma 

ecologia “rica e pulsante” (TUGNY, 2015), realizada na diplomacia dos xamãs em suas trocas 

com os outros mundos e com os outros seres. Rafael Fares (2008), membro do Núcleo 

Literaterras e participante do processo de feitura do livro Hitupma’ax: Curar, entende que o 

que os Tikmu’un apresentam ali é uma maneira de ser e de viver, uma diversidade da bio, da 

vida, de formas de vida, valorizando a convivência entre todos os seres, humanos e não 

humanos59, inclusive aqueles que não existem mais como antes na Mata Atlântica e com os 

quais os antepassados Tikmu’un trocavam e se relacionavam como forma de se manterem 

com saúde. Nesse sentido, cada grafia, cada desenho, cada canto, pode ser lido como uma 

forma de cura.  

A cura é da ordem do real. Ao terminar o livro Hitupma’ax: Curar, três pessoas do 

Núcleo Literaterras receberam ao mesmo tempo a visita de Xunin, o morcego, o grande 

curador, como que para finalizar com exatidão o processo. O que fazer, ao ser acordada no 

meio da noite por um tapa de morcego? Correr para tomar soro no hospital? Entender a fala 

do Xunin? Até que ponto estamos preparados para de fato ouvir, para de fato levar a sério o 

que nos dizem os pajés, os escritores e os artistas indígenas? Até que ponto estamos dispostos 

a passar pelo processo depurativo da cura?  

O filme Kuxakuk Xak: Caçando capivara 

O filme Caçando capivara foi realizado durante uma oficina de vídeo nas aldeias 

Maxakali em 2009 e mostra uma longa e dificultosa expedição de caça a um dos poucos 

																																																													
59 Da paisagem, posfácio ao livro Hiutpma’ax: Curar, 2008. 
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animais disponíveis ainda no território por onde perambulam os Tikmu’un, a capivara. 

Tomando esse filme como ponto de partida, Wellington Cançado (2015) faz uma interessante 

provocação60: a de como poderíamos, com a ajuda das capivaras – que faltam nas aldeias e 

que sobram nas cidades, sendo motivo de mobilizações de moradores pela sua extinção – 

superar o dualismo urbano-rural, natureza-cultura, selvagem-doméstico e re-selvagizar a 

cidade, tornando-a mais floresta que jardim, uma floresta cultivada, uma cidade selvagem, 

uma floresta jardim: o jardim do pensamento selvagem ao qual se refere Maria Inês de 

Almeida. As “pululantes capivaras urbanas” detonam as categorias bem formatadas em 

fronteiras rigidamente estabelecidas entre a cidade e o mato, entre o urbano e a floresta, entre 

o civilizado e o primitivo, entre o culto e o selvagem, entre o doméstico e o selvagem. As 

capivaras, tão preciosas para os Tikmu’un, passeando em alegres bandos familiares na cidade, 

podem ser veículos de saída do espaço e do tempo, de retomada de um olhar em que todos nos 

sabemos humanos e, portanto, passíveis de vir a ser animais, de estar naquele ponto de vista, 

naquela agência, de estar enfim de volta (e de começo) ao tempo mítico, em que humanos e 

não humanos habitamos juntos o planeta e cultivamos as cidades, recriando-as.  Construindo 

um mundo em que somos co-inquilinos, com a “potência fabuladora da floresta-jardim” como 

“projeto cosmopolítico xamânico de ampliação do tempo mítico para construção 

compartilhada por humanos e não humanos de mundos comuns onde florestas e cidades 

virtuais e concretas sejam co-extensivas”. (CANÇADO, 2015).  

Os índios e nós: a angústia da civilização 

Christa Wolf, escrevendo em plena guerra fria a partir de uma Alemanha Oriental 

castigada, fala da angústia cultural ocidental que nos leva a um incessante movimento de 

busca e, no caso específico a que ela se referia, à busca por resquícios de civilizações antigas, 

desaparecidas61:  

Nossas viagens de um lado para o outro apontam para uma curiosidade, uma 
falta. De quê? O que nos falta? Que estamos buscando, nós que viemos de direções 

																																																													
60 Trabalho apresentado no IV Colóquio Internacional Cinema, Estética e Política, UFMG, 2015.  
61	Havia recém sido dada à luz a descoberta dos resquicíos da cultura minoica, que Christa Wolf foi conhecer de perto, 
visitando a ilha de Creta, segundo nos informa em seu livro Cassandra (2007). 
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tão diferentes? (...) Que significa essa paixão para mergulhar numa cultura 
desaparecida? (WOLF, 2007, p.151) Haverá ainda entre vivos e mortos alguma 
compaixão, alguma memória? Lembranças, narrativas, arte? (...) Reconhecemos 
nossa angústia. Diante de um mundo exclusivamente econômico, material, o homem 
teria que desaparecer, de uma ou de outra maneira (WOLF, 2007, p.191). 

A escritora, cuja densidade narrativa é muito intensa, não se dá tréguas no mergulho a que 

se propôs. Ao buscar conhecer profundamente seu personagem – Cassandra, princesa de 

Troia, profetisa amaldiçoada por Apolo – Wolf mergulha na trajetória daquela mulher por se 

fazer sujeito em um mundo masculino. O caminho de Cassandra passa pelo reconhecimento 

da natureza e dos segredos e mistérios dos povos primitivos que, na corte de Troia, eram 

escravos. É ali, nas covas, nas grutas, nas montanhas e entre as servas do palácio e suas 

conterrâneas escravizadas que Cassandra se faz sujeito, aprendendo a lei de Gaia, da Mãe 

Terra. Profundamente imersa na experiência de Cassandra, Christa Wolf se angustia com as 

notícias ameaçadoras da guerra fria anunciadas a cada manhã em uma Alemanha Oriental que 

não se queria submeter ao mercado, ao capital. Suas anotações, já naquela época, falam da 

destruição da natureza como o preço alto demais que a humanidade estaria pagando para 

conquistar o progresso, o desenvolvimento, o conforto. Pior: para construir e manter o castelo 

de sua metafísica: 

Aprender pelo sofrimento”, essa parece ser a lei dos novos deuses, o caminho 
também do pensamento masculino, que não quer amar a natureza, mas apenas 
penetrá-la, para melhor dominá-la, construindo esse espantoso edifício de um 
mundo espiritual distante da natureza.(...) Aquisições culturais, ao preço da perda 
da natureza. Progresso através do sofrimento: fórmulas datadas de quatrocentos 
anos antes da nossa era e que constituem os fundamentos da cultura ocidental.62  

Wolf sinaliza o mal-estar como um vazio, uma perda de sentido, gerando medo nas 

pessoas, que se sentem cercadas, sem saída, e pontua uma falta significativa: de se inventar 

uma estética da resistência. Pois os índios já a haviam inventado! Assim poderíamos chamar a 

estética indígena: os selvagens resistem na floresta, dando-nos alento e mantendo abertos os 

tênues canais que podem nos levar a uma compreensão mais abrangente do mundo, dos 

mundos, de tudo que é da ordem do vivo. Já naquele pós-guerra, quando ainda não se falava 

em ecologia e não se questionava o modelo industrial de desenvolvimento, Wolf clamava 

sozinha: “A quem dizer que é a moderna sociedade industrial, ídolo e fetiche de todos os 

																																																													
62 Ibidem, p. 215.  
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governos, com suas características absurdas, que ameaça seus próprios construtores, usuários 

e defensores?”63. A intensidade dos capitais, a violência, o gigantismo colocados como 

valores centrais da sociedade, situando as raízes da destrutividade na caça a produtos e sempre 

mais produtos levam a escritora a se perguntar se haveria chance de fugir a isso, caso as 

sociedades se orientassem por outros valores, se as pessoas parassem de escrever e falar com 

a língua dividida, caso se renunciasse a dominar e submeter a natureza e a colonizar outros 

povos da face da terra. O que isso traria como consequências para a vida e para a arte?  

É um prazer viver – sob a condição de não ser dono do mundo nem pretender sê-lo no 
futuro? (...) Realista hoje em dia é quem se mantém sobre o terreno dos fatos, terreno 
já minado pelos projetos daqueles mesmos realistas.  Que consequência acarreta para a 
estética?64  

No entanto, para isso seria necessário desenvolver outro tipo de sensibilidade, a fim de 

que o conhecimento pudesse produzir verdades, no sentido da reflexão feita por Leonardo da 

Vinci de que, quando não passa pela sensibilidade, o conhecimento produz apenas verdades 

nocivas (WOLF, 2007, p. 267). Porém, ela observa um grande medo das pessoas em reativar a 

sensibilidade embotada pela “megamáquina na sua irracionalidade devastadora (...), produto 

final da nossa cultura”65. Como proposta de enfrentamento dessa situaçãoo de morte, de 

caminho destrutivo, a escritora propõe a “linguagem viva”, despreocupada, que fale das coisas 

cotidianas, e portanto subversiva, penetrante no verdadeiro sentido do termo, sem objetivos e 

sem se preocupar em atingi-los. Uma linguagem que não produziria epopeias nem 

antiepopeias, mas que se contraporia à “necrofilia atual manifesta em aço, vidro e asfalto”66. 

Mas, para isso, teríamos que rever o fio condutor do pensamento ocidental, que busca 

unicidade e objetividade:   

... a sensação de que, partindo da base, tudo se relaciona com tudo; e que o 
procedimento de se ater obsessivamente a um só caminho ou de se destacar um único 
fio condutor, visando à narração ou à pesquisa, acaba por prejudicar a tessitura como 
um todo e o próprio fio condutor. Mas foi justamente esse o caminho tomado pelo que 
chamamos de pensamento ocidental, para simplificar as coisas: o caminho da 
distinção, da análise, da renúncia à pluralidade das manifestações em prol do 

																																																													
63 Ibidem, p.239.  
64 Ibidem, p.261 
65 Ibidem, p.267 
66 Ibidem, p.269 
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dualismo, do monismo, em prol da coerência de imagens universais e sistemas. A 
renúncia da subjetividade em nome da “objetividade” garantida.67  

Christa Wolf falava da mulher, mas poderia estar falando dos índios ou de qualquer outra 

minoria ao indignar-se sobre a forma como sua condição de sujeito é negada, no jogo de 

poder: “Roubam da mulher sua memória viva e lhe imputam uma imagem que os outros 

fazem de si: o revoltante procedimento da petrificação, da coisificação sobre o corpo vivo”.68  

Devir-índio 

O devir é sempre minoritário porque aí é que está a potência da mudança, o que se 

encontra em construção, inacabado, fora do poder e do centro. Quando escrevo sobre o que os 

índios estão nos dizendo penso em nosso devir indígena e volto a Nietszche, o “filósofo da 

mutação e da evolução para criança e para pobre”(ALMEIDA, 2009). Sim, o que os índios 

nos propõem é um devir-natureza, um devir-Gaia, um vir-a-ser como um gesto sempre 

inacabado, uma narrativa que nunca se estabelece como única, verdadeira e final. Nos mundos 

indígenas, não há fixidez que possa quebrar o fluxo dos devires porque tudo está em relação e 

é passível de metamorfose. Os Tikmu’un estão sempre se tornando humanos verdadeiros, 

durante toda a vida, pelas relações com os yãmiy e, através destes, com todos os viventes, 

visíveis e invisíveis.  

Os livros e filmes indígenas nos convocam a esse devir. Por que não evoluir para índio? 

Para pobre? Para mulher? Para natureza? Para animal? Evoluir para índio parece estar já 

acontecendo no “Brasil profundo”, com o despertar do que Viveiros de Castro chamou de um 

grande “desmaio” da Amazônia cabocla, do Brasil caboclo, com mais e mais comunidades 

reinvindicando sua indianidade e, ao mesmo tempo, se modernizando e inserindo-se nas redes 

“por onde circulam os fluxos semiótico-materiais que atravessam o planeta” (VIVEIROS DE 

CASTRO in KOPENAWA e ALBERT, 2015, p. 20-21).  

“Somos todos índios”  

																																																													
67 Ibidem, p. 287.  
68 Ibidem, p. 296.  
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Evoluir para pobre não é o mesmo que transformar todas as minorias em pobres e, 

portanto, objeto de caridades e de políticas de atendimento social. Evoluir para pobre tem a 

ver com trocar o signo que marca o conceito de pobre e reverter a noção de riqueza – e de 

pobreza. Não se trata do que o Estado brasileiro e seus asseclas vêm tentando, que é 

transformar o índio em pobre, uma visão progressista absurda, o que transformaria o índio em 

objeto de politicas para retirá-lo da condição de pobre e torná-lo cidadão, desconhecendo ou 

atropelando a diferença radical que eles nos propõem, a alteridade irredutível. A questão não é 

transformar os índios em pobres, mas os pobres – e todas as minorias do planeta – em índios, 

pensá-los como índios e agir politicamente nessa direção, como nos instiga Viveiros de Castro 

(2008) em sua provocação: “no Brasil todo mundo é índio, exceto quem não é”, que continua 

reverberando e causando tremores e tsunamis. Mas quem não é? Na opinião do mesmo 

Viveiros de Castro, aqueles que já foram transformados em pobres e, portanto, em objeto das 

políticas progressistas e assistencialistas. Não mais os sujeitos em plena mutação, em pleno 

devir, mas objetos fixados numa identidade básica: pobres. Porém, o antropólogo adverte que 

antes que se consiga transformar todos os índios do mundo (e aí são todos mesmo, todos que 

podem estar evoluindo para índio) em pobres, os pobres terão se transformado em índios. 

Essa é a grande reviravolta. A saúde do mundo, a recusa da homogeneização, a derrubada do 

muro da metafísica ocidental, a vingança da natureza, enfim compreendida como cultura.  

Mas o caminho é duro e difícil. Feito de morte, de destruição, de ouvidos tapados, de 

cegueira absoluta. As reações são violentas quando apenas se tenta manter a categoria índio 

como socioculturalmente diferenciada e de pleno e permanente direito. Não dá. Volta a 

máxima do faroeste: índio bom é índio morto. Os Maxakali que o digam! Será que 

conseguiremos avançar para além da visão de um estado-nação monolítico, para nos pensar 

como sociedade múltipla e ricamente diferenciada? Pode ser que estejamos mais próximos do 

fim do mundo como o conhecemos – o fim dos estados nacionais, por exemplo – do que 

imaginamos; e pode ser que as sociedades indígenas perdurem após o colapso de muitos 

desses “orgulhosos Entes Soberanos” (VIVEIROS DE CASTRO in KOPENAWA e 

ALBERT, 2015, p.20).  
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Como adverte Marlene Wayar, ativista e intelectual travesti argentina69, é urgente parar de 

perceber a alteridade como ameaça e construir algo que seja uma “nostredad”, mudando o 

ponto de vista a partir da constatação de que não somos mais a presa, mas o predador de tudo, 

no planeta. Enquanto isso, os índios tentam nos dizer, falar, se fazer ouvir. Mas “pode o 

subalterno falar?” Está falando. Se não estamos ouvindo, é nossa a impossibilidade. Eles 

continuam o processo interminável de cura. Continuam cantando nas noites da floresta e dos 

territórios devastados, cuidando para que o céu não caia, os buracos no céu não aumentem, a 

floresta não desapareça, o equilíbrio delicado entre os mundos não se rompa:  

Os brancos nos tratam de ignorantes apenas porque somos gente diferente deles. 
Na verdade, é o pensamento deles que se mostra curto e obscuro. Não consegue 
se expandir e se elevar, porque eles querem ignorar a morte. [...] Ficam sempre 
bebendo cachaça e cerveja, que lhes esquentam e esfumaçam o peito. É por isso 
que suas palavras ficam tão ruins e emaranhadas. Nós não mais as queremos 
ouvir. Para nós, a política é outra coisa. São as palavras de Omama e dos xapiri 
que ele nos deixou. São as palavras que escutamos no tempo dos sonhos e que 
preferimos, pois são nossas mesmo. Os brancos não sonham tão longe quanto 
nós. Dormem muito, mas só sonham consigo mesmos. (KOPENAWA e 
ALBERT, 2015, p. 390) 

Na acurada análise de Viveiros de Castro, o xamã Yanomami relaciona a fixação dos 

brancos na relação de propriedade e na forma-mercadoria com seu desejo de ignorar a morte. 

A paixão pelas mercadorias aprisionaria o pensamento dos não índios, levando-os a sonhar 

apenas com o que não tem sentido: “em vez de sonhar com o outro, sonhamos com o 

ouro”(Ibidem, 2015, p.38). Em vez de nos aventurarmos ao comércio com as infinitas 

agências atuantes no mundo, sonhamos apenas e obsessivamente com nosso próprios reflexos. 

O que os Tikmu’un, assim como os Yanomami e tantos outros povos indígenas no Brasil 

fazem, é sonhar com força: uma “política do sonho contra o Estado” (Ibidem, 2015, p. 38), o 

sonho como lugar de conhecimento, de agenciamento, de metamorfose, de poder, de cura.  

Nesse sentido, poderíamos pensar nos índios, de maneira geral, como “seres portadores”: 

Seres portadores são, na concepção de Antônio Cândido, aqueles que “iluminam 
bruscamente os cantos escuros do entendimento e, unificando os sentimentos 
desparelhados, revelam possibilidades de uma existência mais real” (CÂNDIDO, 
in NIETZCHE, 1978, p. 415). São seres que encarnam os valores que, na vida 
mediana que levamos, estão geralmente separados de nós. Ao nos defrontarmos 

																																																													
69 Palestra no II Seminário Internacional Desfazendo Gênero, UFBA, 2015.  
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com esses seres que se superam, que vivem os valores de uma vida autêntica – uma 
transmutação de valores que lançam as bases de uma nova ética – sentimos que 
esses seres suprimiram o “hiato entre conhecer e viver” e que nos apresentam, de 
forma condensada e unificada, o que a vida mediana dispersa. Isso nos mobiliza em 
direção à superação, a “buscar estados mais completos de humanização (…) 
expansão mais completa das energias de que somos portadores” (CÂNDIDO, in 
NIETZCHE, 1978, p. 411). 

Quando escrevem seus livros, quando fazem seus filmes, esses seres portadores estão se 

dirigindo a nós, que não nos consideramos índios. A cada vez que escrevem um livro ou 

fazem um filme ou pintam um quadro, estão tentando mudar os termos do diálogo sempe 

desigual entre nós e eles e nos mostrar como se veem e como nos veem. As palavras de Davi 

Kopenawa Yanomami, assim como as dos Tikmu’un, nos falam de nosso estatuto ontológico 

como monstros canibais de pele dura, que esqueceram suas origens, que não se prestam à 

metamorfose, que não têm cantos, que vivem sobre um chão “nu e estéril” e que sonham 

apenas consigo mesmo e com suas mercadorias. Seres que não são capazes de ver, embora 

tenham os olhos abertos, e cujas palavras não são letras verdadeiras porque não inscrevem, na 

paisagem, a cura. São palavras vãs, representações, metáforas, sem a força do real.  

Se é assim que os índios nos veem, temos muitas razões para ouvi-los de verdade, para 

levá-los a sério, absolutamente a sério, porque são aqueles que “resistem à total dissolução 

pelo liquidificador modernizante do Ocidente” (VIVEIROS DE CASTRO in KOPENAWA e 

ALBERT, 2015, p.15), aqueles que falam a partir de uma textualidade extra-ociental que é 

sulcagem, marca, rastro. Que é da ordem da verdade, do vivo. Quando os Tikmu’un cantam, é 

preciso ouvi-los. Quando filmam, é preciso ouvi-los. Quando produzem um livro da saúde e 

um livro da floresta, é preciso ouvi-los. Não interpretá-los, não dizer por eles, mas ouvi-los 

em sua total capacidade de enunciação, em uma comunicação horizontal, em uma 

interlocução estética e filosófica real. Negar isso seria negar sua absoluta contemporaneidade. 

Suas cosmologias e inquietudes não são infundadas, pelo contrário, são nossas 

contemporâneas. Como profetiza Viveiros de Castro, eles, os índios, bem podem sobreviver a 

nós. Quem, senão os Nambikwara seriam capazes de viver no mundo pós-catastrofe? Quem, 

senão os índios, estariam preparados para os mundos-por-vir?  

A boa nova é que eles resistem, assim como as capivaras, e nos apontam caminhos, saídas, 

possibilidades. Como disse Sueli Maxacali a Roberto Romero: “se os brancos não 
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conseguiram acabar até hoje com os Maxacali, agora é que não conseguem mais”.70 Os índios 

resistem, insistem e produzem a cura de si mesmos, de nós e da terra ao inscreverem seus 

rituais nos livros, nos filmes, na letra que vai marcando o mundo. Ao atualizar assim os mitos, 

vão nos ensinando nosso devir, em sua geografia de rebeldes71, daqueles que se deixam ficar 

de fora da civilização ocidental. Vão nos estendendo fios, pinguelas balouçantes e frágeis, 

paus roliços sobre brejos altos, travessias que exigem leveza, coragem, alegria e destemor. O 

destemor da escrita. Ninguém escreve com medo. A escritura dos índios é sem medo, é um 

fulgor, às vezes apenas um lampejo frágil de vagalume, mas está lá, no meio da noite alta da 

floresta, iluminando a possibilidade da estética da convivência, da cura profunda com cada ser 

perseverando no que é, irredutível na sua diferença e, por isso mesmo, podendo existir em 

comunidade. Com-viver72.  

Os índios nos convidam ao espaço dessa convivência, esse espaço comum onde muitas 

vezes chegamos pelos caminhos da arte. Quando nos deixamos ir sem medo, quando ouvimos 

nossas vozes internas e nos abrimos para todas as outras vozes do universo, quando nos 

permitimos a aventura da tradução apesar das línguas, apesar das culturas, entramos nesse 

jardim onde índios, capivaras, artistas, pensadores, existentes-não-reais e reais-não-existentes, 

visíveis e invisíveis, criam sem cessar e se transformam, fieis a si mesmos, sem traição. 

Curando a si e ao mundo pela graça da arte.  

  

																																																													
70 Depoimento de Roberto Romero em conversa com esta pesquisadora, em 2014, na Aldeia Verde (MG).  
71 Geografia de rebeldes é o título de uma trilogia da escritora portuguesa Maria Gabriela Llansol.  
72 Referência aos belos versos de Drummond no poema O homem; as viagens: “… só resta ao homem/ estará 
equipado?/ a dificílima/ dangerosíssima viagem/ de si a si mesmo./ Por o pé no chão/ do seu coração/ colonizar/ 
civilizar/ humanizar/ o homem/ descobrindo em suas próprias/ inexploradas entranhas/ a perene/ insuspeitada 
alegria/ de com-viver”.   
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QUEM PODE TROCAR DE CASCA E NASCER DE NOVO? 

Nenhuma plantação de soja transgênica, em sua extensão, daria conta das  
mil “ervas perfumosas da floresta” do povo Huni Kuin. 

(Maria Inês de Almeida) 

Você vive outro tipo de realidade quando cresce lá fora, no meio da floresta, ao lado dos 
pequenos esquilos e das grandes corujas. Todas estas coisas estão ao seu redor como presençaas, 
representam forças, poderes e possibilidades mágicas de vida que, embora não sejam suas, fazem 

parte da vida e lhe franqueiam o caminho da vida. Então você descobre tudo isso ecoando em você, 
porque você é natureza. 

(Joseph Campell) 

 

Huni Kuin, gente verdadeira 

Os Huni Kuin, também chamados de Kaxinawá, vivem no Acre e no Peru e, desde a 

décado de 1980, quando iniciaram o debate em torno da escrita de sua língua Hãtxa Kuin, 

começaram também a produzir registros escritos, um dos quais é uma apresentação que fazem 

de si mesmos no livro Nixi Pae: o espírito da floresta:  

Antigamente, nosso povo Huni Kuin morava e vivia junto numa maloca 
muito grande, entre os rios Purus e Juruá. Ali, vivia, trabalhava e 
comemorava a fartura de legumes, caças, peixes e frutas e a medicina 
tradicional da mata. Nesse tempo, nosso povo vivia sem nenhuma 
preocupação de invasores, destruição, limitação de nossas terras e doenças 
desconhecidas. Nesse tempo, existiam vários pajés importantes: Naibai, 
Suitiã, Dauya, Txana etc. Mas, depois da chegada do povo nordestino e do 
caucheiro peruano, os Huni Kuin se espalharam nas cabeceiras de vários 
rios: Juruá, Tarauacá, Jordão, Breu, Muru, Envira, Humaitá, Purus e seus 
afluentes no lado peruano, onde se chama rio Curanja. Na mudança de 
locais, por motivo de guerra, briga, correria e matança, perdemos muito de 
nossas sementes, boas de plantar no roçado. Muitos de nossos parentes 
importantes morreram por conta de doenças desconhecidas como gripe, 
sarampo, coqueluche etc.  
No final de 1970, com a criação da Ajudância da Funai e outras entidades de 
apoio como a CPI-Acre e o Cimi, na cidade de Rio Branco, começamos a ter 
conhecimento de nossos direitos. A partir daí, iniciamos a luta pela terra 
demarcada. 
O povo indígena Huni Kuĩ-Kaxinawá habita cinco municípios do Estado do 
Acre. Os municípios são: Marechal Thaumaturgo, Tarauacá, Feijó, Santa 
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Rosa e Jordão. São 12 Terras Indígenas (TIs). Aproximadamente 12.000 
indivíduos no Acre. Tem mais povoados no rio Curanja afluente do rio Purus 
no Peru. Lá são aproximadamente 4.000 Huni Kuῖ. Um total de 16.000 Huni 
Kuῖ.  
O povo Huni Kuin do Jordão, depois de brigas, guerras, correrias, conseguiu 
demarcar três terras indígenas emendadas uma à outra: Kaxinawá do Rio 
Jordão, Kaxinawá do Baixo Rio Jordao e Kaxinawa do Seringal 
Independência. A primeira delas (...) foi demarcada em 1986. 
O número da população indígena do Jordão no levantamento realizado em 
2005 foi de 1.715 habitantes divididos em 28 aldeias. Cada aldeia tem seu 
chefe, pajé, professor, agente de saúde, agente agroflorestal, segurança, 
parteira, artesão, agricultores, seringueiros, criadores de animais domésticos, 
caçadores, pescadores, merendeira, alunos e aposentados. (Norberto Sales 
Tene Kaxinawá e Edson Ixã Medeiros Kaxinawá)73 
 

Depois de apresentarem os dados históricos, de luta pela terra e de organização social de 

seu povo, os autores passam a falar de aspectos culturais enfatizados como aqueles que 

marcam sua diferença. Qualificam-se como um povo intercultural, justificando essa afirmação 

pelo fato de valorizarem o fortalecimento de sua própria cultura e das de outros povos 

indígenas, em um exemplo do que a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha (2009) chamou 

de cultura com aspas, ou seja, o discurso indígena sobre sua cultura, a apropriação política 

feita pelos indígenas do conceito de cultura.  

Em 1983 surgiram as escolas indígenas diferenciadas nas aldeias e, nesse 
período, com os cursos de formação em magistério indígena realizados, 
produzimos vários livros: História Indígena, Geografia, Música tradicional/ 
Shenipabu Miyui etc. 
Nosso povo é intercultural, incentiva o fortalecimento de nossa cultura e da 
de outros povos indígenas. 
Todo ano, cada família planta seus roçados de mudubim (amendoim), milho, 
mandioca, banana, batata, mamão, arroz, pupunha, abóbora, algodão, 
urucum, pimenta, tabaco... 
Também produzimos artesanatos – bolsas, redes, chapéus, cintos, pulseiras, 
colares, vasos de cerâmica como tigelas, potes, panelas...  
(...) Usamos madeiras para canoa, remo, pilão, mão-de-pilao, esteio, caibro, 
lenha da casa, esculturas etc. 
Aprendemos como manejar nossa floresta, animais de caça, peixe, para nao 
acabar, e o que existe de riqueza dentro da nossa terra. 
Falamos nossa língua Hatxa Kuin, contamos nossas historias, cantamos 
nossas músicas e canções de rezas e rituais. Dançamos vários tipos de festa: 
Katxanawa, Txiri, Nixpupima, Nxi pae, etc. 

																																																													
73 In Nixi pae: o espírito da floresta, 2006, p. 13-14. 
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Nossa pajelança cura com rituais de músicas de reza, assopro e ervas 
medicinais da floresta e do campo. (Norberto Sales Tene Kaxinawá e Edson 
Ixã Medeiros Kaxinawá74). 
 

Em seu livro Nixpu Pima: o ritual de passagem do povo Huni Kuin, publicado em 2015, 

Norberto Sales Tenê fala um pouco mais do que ele chama de cultura tradicional e espiritual 

de seu povo, nomeando alguns de seus rituais, chamados de festa e enfatizando o uso da 

língua, a forma de fazer os plantios, as histórias e a medicina tradicional como aspectos dessa 

cultura que ele quer revelar:  

Somos um povo da família lingüística Pano, dominamos bem nossa língua, a 
língua hãtxa kuĩ. Preservamos e valorizamos alguma parte da cultura 
tradicional e espiritual do nosso povo Huni Kuĩ como nossa língua, a história 
de antigamente, a história de hoje, a medicina tradicional da mata, o plantio 
de legumes no roçado de terra firme (bai kuĩ), roçado na praia do rio (maxi 
bai), comida típica, caçada, pescaria, rituais das canções de músicas de 
várias festas, festa de mariri (katxa nawa), festa de cipó (huni aka), festa da 
banana (banawa), festa de gavião (txirĩ), festa de boca da noite (nama kutã), 
festa de caçada (hai ika), festa da pescaria (baka kena), festa de yaya 
(habua), festa antes da guerra (pia atxia), festa depois da guerra (nawa 
mesakua), ritual de passagem para a vida adulta (nixpu pima) e outros. 
(Norberto Sales Tenê Kaxinawá). 

Como observado por Tenê, na citação acima, a força da língua materna é grande entre os 

Huni Kuin (gente verdadeira), conhecidos também como Kaxinawá. Porém, em levantamento 

feito pelos professores indígenas coordenados pelo Professor Dr. Joaquim Maná, em 21 

aldeias, a língua indígena vem perdendo espaço para o português, permanecendo ainda forte e 

dominante em 12 comunidades, do total de 33 pesquisadas (SOUZA, 2017). Organizam-se 

em metades ou clãs: Dua e Inu são as partes masculinas e Inani e Banu, as femininas. Sobre o 

nome Kaxinawá, Zezinho Yube, explica:  

Kaxinawá é “povo do morcego”. E hoje nós estamos decidindo, quer dizer 
entre nós já está decidido desde muito tempo, que seja reconhecido mesmo 
como Huni Kui e não como mais Kaxinawá. Isso é uma denominação mesmo 
entre os brancos. Eu não sei de onde saiu, mas meu bisavô contava que tinha 
um Huni Kui, que é o Kaxinawá, matando os morcegos, quando chegaram os 
nawás, os não indígenas, e perguntou que povo que era aí ele falou “Não, 

																																																													
74 Ibidem, p. 15 
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estou matando Kashi”. Daí esse é o povo morcego – Kaxinawá. 75 

Os Huni Kuin classificam sua história em diferentes tempos: o “tempo das malocas”, que 

vai desde o começo do mundo - o tempo mítico, imemorial - até o contato com os nawa (não 

indígenas, brancos). Quando isso aconteceu, começou o “tempo das correrias”, período da 

colonização do Acre por caucheiros bolivianos e seringueiros brasileiros que, de ambos os 

lados da fronteira, invadiam a floresta escravizando os índios e destruindo aldeias inteiras. As 

correrias desembocaram no “tempo do cativeiro”, quando os Huni Kuin passaram a ser mão 

de obra cativa dos seringais que surgiram como propriedades privadas nos antigos territórios 

indígenas. Invadidos e vencidos, os indígenas não podiam falar sua língua, nem praticar sua 

cultura e eram muitas vezes marcados a ferro pelos seringalistas, donos de extensões de terra 

e de toda a gente que ali já se encontrava. Na década de 1970, com o auxílio de indigenistas e 

antropólogos, os Huni Kuin iniciaram a retomada de seus territórios, expulsando os invasores. 

Esse foi o “tempo dos direitos”, quando as terras indígenas foram demarcadas e os índios se 

organizaram em cooperativas para continuar com o trabalho extrativista de borracha e de 

castanha por conta própria. Foi nesse tempo que solicitaram à Comissão Pró-Indio do Acre a 

escola, para aprenderem a se defender dos nawa. O projeto “Uma experiência de autoria”, 

criado por Nietta L. Monte, iniciou-se em 1983 e funcionou até 1996, formando professores 

indígenas em nível médio com um currículo específico e diferenciado, apoiando o surgimento 

das escolas nas aldeias e publicando materiais didáticos elaborados pelos próprios professores 

indígenas, formados como pesquisadores de suas culturas. As últimas décadas são chamadas 

pelos Huni Kuin de “tempo da cultura”, por estarem retomando e atualizando fortemente suas 

tradições ancestrais, com a realização de rituais e a formação de pajés, sempre guiados pelo 

nixi pae, o espírito da floresta, acessado através da ayahuasca:  

Os povos indígenas hoje estamos começando a sonhar do fundo dos 500 
anos que passamos mergulhados no túnel do tempo.  
Durante esse longo túnel, foram exterminadas muitas culturas e as línguas 
indígenas que hoje são faladas em número de 180. Mas sabemos que 
existem muitas ainda pelas fronteiras dos rios. 
O que quero dizer é que os 500 anos para nós começaram ontem. Só 
agora nos últimos anos é que estamos com o direito de ter uma 
comunicação através da escrita na nossa língua própria.  

																																																													
75 KAXINAWÁ, José de Lima/ Zezinho Yube, palestra proferida na abertura do 4o. Módulo do FIEI/Formação 
Intercultural de Educadores Indígenas da UFMG, em setembro de 2007.  
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Sendo um processo novo para os índios e para os assessores, encontramos 
várias interrogações no ar. Como se fôssemos andorinhas voando para 
pegar moscas de sua alimentação numa tarde de temporal de chuva. Mas 
o túnel do futuro mostra que somos capazes de realizar os sonhos que 
sempre tivemos como povos diferentes, valorizados dentro de nós 
mesmos e espiritualmente. (Joaquim Maná Kaxinawá)76.  

Quando, nesse tempo da cultura, os Huni Kuin contam suas histórias nos livros e nos 

filmes, registram histórias percebidas como fatos reais, acontecidos no tempo antigo, tempo 

das malocas, anterior ao contato com os brancos. “A própria língua hãtxa kuĩ possui um 

sufixo temporal exclusivo para referir-se a esse tempo antigo, o sufixo pauni, que marca um 

tempo muito distante, usado para falar de algo que não foi presenciado por aquele que diz mas 

foi transmitido a ele através das histórias contadas pelos velhos sábios” (SOUZA, 2017).  

Esse tempo antigo é o tempo dos encantados, do Shenipabu. Em uma aula de arqueologia 

a que assisti com os agentes agroflorestais indígenas do Acre (AAFI77), eles se referiram às 

marcas arqueológicas como cicatrizes ou tatuagens da terra, marcas da ocupação indígena e as 

compararam com seu trabalho atual de registro escrito e audiovisual: “hoje temos leitura e 

podemos ler a história dos nossos povos, mas a marca sempre fica da origem dos povos 

nativos”. Marca, rastro, aquilo que fica do acontecimento, a letra no sentido lacaniano.  

Falando dos machados de pedra, pontas de flechas e outros objetos encontrados 

fartamente nas aldeias e nas roças, um Huni Kuin presente a essa aula comentou que essas 

marcas reforçam a espiritualidade de seu povo porque no ritual de feitura desses objetos e no 

ato de usá-los, os cantos que os acompanhavam deixavam neles o espírito, yuxin. O interesse 

dos AAFIs na arqueologia se revelava a partir da compreensão de que os objetos são vivos e 

têm sua própria história e que a floresta, tal como a conhecemos hoje, é resultado de um longo 

trabalho de construção feito por seus ancestrais, continuado hoje pelos agentes agroflorestais 

indígenas, os que cuidam da floresta. Ao se referir a esse tempo muito antigo, para além da 
																																																													

76 In: Organização dos Professores Indígenas do Acre - OPIAC, Shenipabu Miyui: histórias dos antigos, 2000. p. 
5. Este livro, bilíngue, inicialmente publicado pela Comissão Pró-Índio do Acre, em 1995, foi reeditado pela 
UFMG no ano de 2000, quando passou a compor a lista de obras literárias para o vestibular. 
77 Os agentes agroflorestais (AAFI) são formados em ensino médio e trabalham na gestão territorial e ambiental 
das terras indígenas, o que envolve várias atividades, como fiscalização, plantação de sistemas agroflorestais, 
manejo de animais silvestres, sempre com a valorização cultural como centro e referência. Durante o curso, em 
uma disciplina chamada Artes e Ofícios, os AAFI reciclam madeira, fazendo esculturas mitológicas de tamanhos 
variados que vêm sendo expostas e comercializadas no Brasil e na Europa.  
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memória de algumas gerações, os indígenas passavam diretamente para o tempo mítico, o 

tempo do Shenipabu Miuyi (histórias de antigamente - os mitos).  

Pensar nesses objetos arqueológicos e em sua força remete à noção de aura. Os machados 

de pedra, as pontas de flecha, o “pão de índio”78, são objetos auratizados, marcas do tempo 

anterior à história, do tempo do mito. Se entendemos a aura de um objeto como a capacidade 

de revidar o olhar, de acordo com a definição de Benjamin (1995, p. 139-140) – “quem é 

visto, ou acredita estar sendo visto, revida o olhar. Perceber a aura de uma coisa significa 

investi-la no poder de revidar o olhar” - compreendemos que, na filosofia xamânica, é 

exatamente isso que acontece quando o pajé atualiza o mito e vive a experiência de diálogo 

com os outros seres visíveis e invisíveis do universo, entrando imediatamente no tempo 

mítico, anterior à separação entre os seres humanos, as plantas e os animais. Os Huni Kuin, 

como tantos outros povos indígenas, vivem a intensidade da experiência da aura porque 

sabem que todos os seres, inclusive os objetos, têm yuxin, espírito, e têm agência no mundo, 

poder de atuar e de transformar.  

O pensamento mítico 

Na linguagem cotidiana a palavra mito remete imediatamente a algo irreal, lendário, pré-

lógico. Quando se fala em pensamento mítico, há um julgamento que o hierarquiza como 

inferior, incapaz de raciocínio lógico e fora do rigor científico, que é o único caminho aceito 

como capaz de levar à “verdade”. Essa forma de ver o mito e de separar esses dois caminhos 

de conhecimento do mundo – o do logos e o do mythos – é como nós, ocidentados79, 

consolidamos a ruptura que caracteriza a modernidade. O pensamento cartesiano, lógico, 

científico; a ciência como caminho para a verdade e a crença na verdade como algo absoluto e 

para além da realidade; a separação completa da natureza, que é objeto de dominação; assim o 

sujeito moderno afasta-se do mito e despreza-o como algo infantil, que remete à infância da 

humanidade, a uma humanidade que ainda não amadureceu e, portanto, precisa ser tratada 

com uma certa indulgência por não conseguir ainda chegar ao pensamento objetivo, lógico, 

racional. Porém, como bem observa Rafael Souza (2017), para Nietzche (2007, p. 91) o mito 

																																																													
78 Um tipo de objeto arqueológico muito encontrado naquela região.  
79 Em referência ao uso do termo lacaniano no título do livro Desocidentada, de Maria Inês de Almeida 
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é o “propósito da ciência”, assim como para Lévi-Strauss (2004, p. 278) o pensamento mítico 

não é pré-científico, mas “antes, antecipa em relação ao estado futuro de uma ciência que 

progride sempre no mesmo sentido, como mostram seu movimento passado e sua orientação 

atual”. 

No entanto, quando se fala dos mitos indígenas, pensa-se em histórias fantásticas, lendas, 

crendices, ou nas histórias gregas ou egípcias de deuses e heróis. Não se pensa o mito com o 

pensamento mítico, ou seja, como histórias realmente acontecidas em um tempo ancestral, no 

tempo em que os humanos e os não humanos compartilhavam a terra e se comunicavam entre 

si, acontecimentos que afetam a vida no momento atual, já que o tempo mítico é fora da 

história e, portanto, não sujeito à flecha linear do tempo. Nas palavras de Viveiros de Castro 

(2015, p. 56), 

[o] discurso mítico consiste em um registro do movimento de atualização do 
presente estado das coisas a partir de uma condição pré-cosmológica virtual 
dotada de perfeita transparência – um “caosmos” onde as dimensões 
corporal e espiritual dos seres ainda não se ocultavam reciprocamente.  

A fórmula de começar muitas histórias infantis, “no tempo que os animais falavam”, 

corresponde ao conceito de mito trazido por Levi-Strauss (1990): “Se você interrogar um 

índio americano, seriam muitas as chances de que a resposta fosse: uma história do tempo em 

que os homens e os animais ainda não eram diferentes80”. Essa concepção do mito assenta na 

angústia que é, para os humanos, perceber-se tão isolados do restante dos seres viventes:  

Nenhuma situação parece mais trágica, mais ofensiva ao coração e ao espírito do 
que a situação de uma humanidade que coexiste com outras espécies vivas sobre 
uma terra cuja posse partilham, e com as quais não pode comunicar-se. 
Compreendemos que os mitos se recusem a tomar esse defeito da criação como 
original; que vejam em sua aparição o acontecimento inaugural da condição humana 
e da sua fraqueza.81 

Na modernidade, acentua-se a ruptura entre o mundo sensível e o mundo dos 

pensamentos, do intelecto. A filosofia ocidental afasta-se do sensível, nega autonomia 

ontológica às imagens (SOUZA, 2017) e tende a pensar os mitos do ponto de vista do sentido, 

de um suposto sentido oculto. Mas o mito, como afirma Lévi-Strauss, não tem sentido (ou 

																																																													
80 ERIBON & LÉVI-STRAUSS, 1990, p. 178. 
81 Ibidem.  
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significado); porém, como observa Rafael Castro Souza (2017), tem sentidos, tem som, tem cor, tem 

sabor, cheiro e pele (WERNECK, 2011): vive-se o mito no campo do sensível. Os povos de 

pensamento mítico, como os Huni Kuin, não vivem a separação entre pessoas humanas e animais, 

humanos e plantas, mas a consciência do continuum que é a vida de todos os seres interligados. Para 

esses povos, o sensível é o caminho do conhecimento:  

CURAR: O caminho mais demorado. Com muitos mistérios gozosos, porque 
o saber é para depois. O aprendizado curtido, enxugado, que nem sempre 
tem a ver com a consciência.  
Na escola dos índios, a multiplicidade dos espíritos ensina que ciência e 
tecnologia não encerram a sabedoria.  
Mas também não são exclusivas da modernidade ocidental.(ALMEIDA, 
2012)82 

Por que precisamos dos mitos? A mitologia não tem uma função prática e nem um sentido 

oculto, uma explicação da vida, uma forma de explicitar o pensamento humano, mas, como 

diz Levi-Strauss (2004, p. 31), “os mitos se pensam nos homens, e à sua revelia”. Joseph 

Campbell (1990) fala do mito como a possibilidade de se referir ao que é transcendente, a 

tudo aquilo que não pode ser dito a não ser na mitologia e que são “as melhores coisas”, as 

que “transcendem o pensamento”, como a questão da eternidade, por exemplo. Ou, nas 

palavras de Jung (1986, p. 5),  

o que se é, mediante uma intuição interior e o que o homem parece ser sub 
specie aeternitatis só pode ser expresso através de um mito. Este último é 
mais individual e exprime a vida mais exatamente do que o faz a ciência, que 
trabalha com noções médias, genéricas demais para poder dar uma ideia 
justa da riqueza múltipla e subjetiva de uma vida individual. 

Mito e poesia têm correspondência, para Borges (1999): “poesia é o descobrimento de 

mitos ou o experimentá-los outra vez com intimidade” e, nas palavras de Campbell (1990 p. 

66), “encarar a vida como um poema, e a você mesmo como o participante de um poema, é o 

que o mito faz por você”.   

Para viver o pensamento mítico, não se pode pensá-lo racionalmente, analisá-lo, 

desmontá-lo, em suma, não experimentá-lo, mas dissecá-lo. Sobre como abordar o mito, 

																																																													
82 Um dos princípios propostos por Maria Inês de Almeida em seu texto 11 teses para a universidade indígena, 
publicado da revista Tabebuia, em 2012 
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afirma Ítalo Calvino no capítulo sobre a Leveza em Seis propostas para o próximo milênio 

(1990, p. 16) que 

toda interpretação empobrece o mito e o sufoca: não devemos ser 
apressados com os mitos; é melhor deixar que eles se depositem na 
memória, examinar pacientemente cada detalhe, meditar sobre seu 
significado sem nunca sair de sua linguagem imagística. A lição que se 
pode tirar de um mito reside na literalidade da narrativa, não nos 
acréscimos que lhe impomos do exterior.  

A experiência do pensamento mítico supõe que “suas propriedades se mantenham ocultas” 

(LÉVI-STRAUSS, 2004, p. 30) e que se ultrapasse o binarismo sujeito-objeto. E isso é o que 

acontece no perspectivismo ameríndio analisado por Viveiros de Castro (2002, p. 354):  

De certa forma, todos os personagens que povoam a mitologia são xamãs, o 
que, aliás, é afirmado por algumas culturas amazônicas (Guss 1989:52). 
Discurso sem sujeito, disse Lévi-Strauss do mito (1964:19); discurso ‘só 
sujeito’, poderíamos igualmente dizer, desta vez falando não da enunciação 
do discurso, mas de seu enunciado. Ponto de fuga universal do 
perspectivismo, o mito fala de um estado do ser onde os corpos e os nomes, 
as almas e as ações, o eu e o outro se interpenetram, mergulhados em um 
mesmo meio pré-subjetivo e pré-objetivo. Meio cujo fim, justamente, a 
mitologia se propõe a contar.  

A pajelança é a atualização do mito no momento da cura; os rituais atualizam o mito que 

pode ser pensado como instância de escrita que não se dá no papel, nem no registro digital, 

mas no corpo – como a letra se desloca de uma superfície para outra, como ela é na 

profundidade da vida - intersemiose – como ela se inscreve nos vários ambientes semióticos. 

A escrita como traço nos corpos, na floresta, nos objetos, cuja leitura evidencia sua 

anterioridade – tudo que se lê é porque está escrito. “Para ler é preciso captar sinais de outros 

lugares. Um texto se faz quando um lugar é habitado pelo leitor” (ALMEIDA, 2012, p. 10). 

Nos rituais Huni Kuin, o canto, a pintura corporal, os objetos, conectam com ancestralidades, 

levam ao mundo de Yuxibu, “força espiritual que vem da paisagem para colocar o vivo no 

ritmo do lugar” (ALMEIDA, 2016).  

Imagens que se multiplicam nos sonhos, nas mirações, nos cantos, nos corpos, nos 

desenhos, nos tecidos - “o mito, portanto, é o que se esconde, mas está na cara”83 e 

																																																													
83 Ibidem.  
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compartilha com as imagens a condição de multiplicação de si. “Seu outro nome seria 

multiplicidade. Senão, qual maneira de expressar o que abriga tantas possibilidades de 

vida?”84 

Pesquisadores indígenas: tradutores interculturais e intersemióticos 

O gosto pela pesquisa e o cuidado com os registros têm sido marcas distintivas dos jovens 

e das lideranças indígenas no Acre desde o “tempo dos direitos”, quando retomaram seus 

territórios e solicitaram ter uma formação escolar, no início da década de 1980. Esse 

mergulho na própria cultura tem resultado em livros e filmes, alguns dos quais são analisados 

neste trabalho como gestos de tradução intercultural e intersemiótica.  

O pajé Agostinho Muru  

Eu sou Kaxinawá e na minha língua sou Huni Kuin, que quer dizer “gente 
verdadeira”. Meu nome é Agostinho Manduca Mateus Kaxinawá, registrado 
no documento, mas meu nome mesmo é Agostinho Manduca Mateus Muru 
Inu. Muru é meu nome indígena e Inu é o partido do povo a que pertenço. Os 
Huni Kuin tem dois partidos: Inu e Dua. 
Nasci em 1944, no rio Tarauacá, no seringal Seretama. Meu pai nasceu nas 
cabeceiras do rio Envira e minha mãe nas cabeceiras do rio Jordão, que hoje 
é nosso rio Yuraiá. Era nesses lugares que meu povo vivia quando os 
caucheiros peruanos e os seringalistas brasileiros invadiram nossas terras. 
Nesse tempo houve muita correria. Meu povo espalhou-se pelos vários rios 
do Acre. Muitos morreram em tiroteios e outros de muitas doenças. Com o 
passar do tempo, fomos perdendo a memória da nossa cultura, andando de 
um seringal para outro. 
Até chegar no rio Envira, quando era ainda mais novo, eu nao tinha nenhuma 
memória das histórias do meu povo. O que eu sabia eram algumas cantigas 
de cipó que meu pai cantava. Quando cheguei no Envira foi que, pela 
primeira vez, vi as festas do Katxanawa, Txiri, Bunawa e Nixpu Pima. Pela 
primeira vez vi o Kene desenhado nas redes, nos pratos, nos cestos e nos 
corpos das pessoas. No Envira, meus parentes ainda moravam todos juntos, 
como no tempo do Shunuã85. Foi ali que tive contato pela primeira vez com 
as festas do meu povo, com minha historia. Isso foi no ano de 1963. 
A partir de 1979, os Kaxinawá passaram a reconquistar os seus territórios. 
Nessa luta, andei em quinze terras indígenas, falando dos nossos direitos. 
Mas eu nao sabia quase nada da minha cultura, da minha memória e percebi 
que isso era o mais importante para nos dar direito à terra. 
Foi numa dessas viagens com txai Terri (antropólogo Terri Valle de 
Aquino), visitando os Ashaninka do rio Amônia, no município de Marechal 

																																																													
84 Ibidem. 
85 Casa coletiva, maloca grande do tempo antigo dos Huni Kuin 
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Thaumaturgo, do estado do Acre, que vi o quanto a nossa cultura é nossa 
proteção, nosso poder. Depois de uma longa reunião com os Ashaninka, eles 
nos convidaram para tomar o cipó. Na nossa língua chamamos de Huni. Foi 
aí que o dono do cipó me disse: “Você só fica falando dos patrões, da luta do 
seu povo... Cadê a sua história? O que você sabe da sua cultura? Aqui você 
bebeu caiçuma, tomou cipó, ouviu muitas histórias, muitas músicas... E 
você? Apresentou alguma coisa? Fica só andando pelo mundo, falando 
português. O que você aprendeu da sua cultura? Se não procurar 
desenvolver, aprofundar os seus estudos, você não deve mais sair de casa. 
Você nao vai ter mais força para andar no mundo”.  
Foi seguindo um conselho de Huni que me interessei em aprender a 
pesquisar minha própria história, minha própria vida (MURU INU, 2007).  

Em uma entrevista feita por Terri Vale de Aquino, em 2003, o pajé detalha mais a 

situação na qual recebeu a ordem do dono do cipó para que aprendesse sua própria cultura e 

como, a partir daí, começou seu perurso de pesquisador:  

Quando fiquei ali aquentando e quando foi de madrugada, quando o galo 
começou a cantar, o cipó falou para mim: “Você já aguentou tudo que os 
Kampa não aguentaram. Agora você nunca mais vai sofrer desse tanto. De 
hoje em diante, eu vou te dar uma aula para você seguir a sua profissão. 
Você já lutou muito para adquirir a terra de vocês, fundar cooperativa, 
agente de saúde, educação, lideranças, e você também já andou por vários 
lugares” – porque eu já tinha andado em quinze aldeias – “você andou em 
vários lugares e você não apresentou nada do seu futuro. Então para você 
andar mais do que você já andou, você tem que restaurar a sua cultura. O que 
está dando valor na sua vida agora é a cultura”. Aí eu comecei a fazer a 
minha pesquisa. Eu já vinha pesquisando desde 1988, quando chegamos 
aqui. Aí, os professores que tiveram aqui diferenciaram a nossa língua, 
cultura. E a cultura como é que funciona, fala aqui ensinando cultura. 
Nenhum aluno estuda a cultura, estuda na escola, mas fazer mesmo como os 
nossos antepassados vinha fazendo (MURU INU, 2007, p. 149).  

A miração provocada pelo cipó (nixi pae) compartilha a natureza imagética do sonho, 

considerado por Manuela Carneiro da Cunha (2009, p. 367) uma fonte “perfeitamente 

legítima” de conhecimento para a maioria das sociedades indígenas. Tanto o sonho como a 

miração são utilizados pelos pajés para buscar o conhecimento e a cura. Nas palavras de 

Rafael Castro de Souza (2017), o uso do cipó, que provoca a miração, é uma “ferramenta 

cósmico-epistemológica”.   

CURAR: O furo por onde passa o fluxo. Traço escrito. Linha e linhagem. O 
traço como um feixe, mil fios por onde passam energias. Uma coisa física, 
material. Tão concreta que forma um sujeito – o do sonho, visível no mais 
distante. Visão da estrela cadente (ALMEIDA, 2012). 
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Na miração, como nos sonhos, as imagens são fluidas e não há separação clara entre o eu 

e o outro. Nos dois casos, “não podemos mais nos defender das imagens que nos invadem e 

pelas quais somos afetados” (COCCIA, 2017, p. 63). Tanto no sonho como na miração, vive-

se um devir-outro, uma completude na qual os limites que separam sujeitos e objetos já não 

são fixos e tendem a desaparecer:  

Nossa natureza subitamente se desvanece em uma liturgia de vozes e 
personagens, de figuras e de histórias, onde tudo pode tornar-se nossa forma, 
enquanto o nosso eu se reflete e se multiplica na voz viva de todas as coisas. 
A oposição entre eu e mundo, que a vigília parece evidenciar, desaparece: o 
eu descobre que seus limites são os mesmos do mundo, e todo o mundo está 
agora contido no eu e é recriado por ele. Esse particular entrecruzamento 
torna-se possível pelas imagens. O sonho é a forma suprema da intimidade 
de todo vivente, mas é essa mesma intimidade absoluta que transfunde o 
sujeito na matéria de todas as coisas86. 

A maior intimidade parece ser exatamente a falta de limites ou de fronteiras que separam 

o eu do resto do mundo. Esse estado de transformação, transmutação e comunhão é 

experimentado como um lugar de conhecimento, no qual a pessoa e o mundo coincidem 

perfeitamente, intimamente, e isso é a própria cura, a redução ao que se é.  

Foi na miração que Agostinho Muru viu seu caminho de pesquisador. Andava sempre 

com uma sacola na qual tinha seus cadernos de pesquisa e vários dos livros produzidos pelos 

professores pesquisadores Huni Kuin. Em seu trabalho como pesquisador, a leitura e a escrita 

tinham importância, embora não fossem as ferramentas únicas ou preferenciais. Aprender a 

ler e sobretudo a escrever foi uma aventura que ele enfrentou já adulto e por conta própria, 

como conta nesse depoimento:  

Txai, eu nunca tive professor propriamente para eu estudar! Eu comecei a 
estudar mesmo com o próprio Urbano, meu sogro. Ele tinha estudado com o 
Pedro, com o pai do Sávio, e ele tinha a cartilha que ele estudava. Quando eu 
ajuntei com a filha dele, ele começou a me oferecer, que tinha um livro pra 
aprender a ler e escrever. Aí, eu me interessei, comecei a ler, comecei ler, 
comecei ler, comecei ler e fui para a segunda cartilha, da segunda série. Aí, o 
que eu não sabia, como é que eu ia entender? Eu tinha que conhecer a letra 
pra poder começar a ler, né? Eu falei com o meu tio e ele comprou uma 
cartilha de ABC pra mim. Veio pro Jordão, voltou e levou uma cartilha de 
ABC para mim. Na estrada, eu comecei a estudar: A, B, C, D. Eu fui indo, 

																																																													
86 Ibidem, p. 61-62 
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fui indo, devagarzinho, de vez em quando perguntava. A valença que ele 
sabia a carta de ABC. Aí terminei minha carta de ABC, aprendi bem pouco, 
porque eu nunca tinha pegado num pedaço de papel, nem um lápis, pra poder 
riscar. Eu só fazia ler. Depois que eu aprendi a ler, a luta foi para escrever. 
Ficou mais difícil. Então, foi por aí que eu comecei a me alfabetizar (MURU 
INU, 2007, p. 180).  

A passagem de liderança política para pajé se deu a pedido de seu povo, considerando ele 

já havia andado muito, que lia muito e que tinha descoberto nessas leituras algumas pistas do 

caminho espiritual do pajé. Nesse percurso de leituras, o livro que mais o impressionou foi o 

Sermão da Montanha, ícone da tradição cristã que ele leu com olhos de pajé, percebendo a 

multiplicação dos pães e dos peixes como uma das possibilidades de transformação e 

metamorfose que são a base do pensamento mítico e o caminho natural do xamã:  

Em 1979, eu fui para a aldeia Novo Segredo, e o Terri veio para demarcar a 
terra e fazer os brancos saírem. Em 1976, fui pela primeira vez para Brasília. 
Pode ser 76 ou 86... Até 95, andei pelo mundo. Vinha só visitar minha 
família, como você está fazendo. Viajando para Brasília, Rio de Janeiro, São 
Paulo, Equador, Costa Rica e Lima. Depois, para Porto Rico, Cochabamba, 
La Paz, Copacabana, Puno, Cusco, Machu Pichu, Lima, e de Lima para 
Pucalpa. Em 2002, meu povo falou pra mim: ‘Você já trabalhou muito e 
agora a gente quer que você trabalhe como pajé. Nossos antepassados 
tinham pajé e hoje nós não temos nenhum. A gente quer que você seja o 
pajé. Você já viajou e tem muito conhecimento’. Eu disse: ‘não posso dar 
certeza para vocês. Mas eu posso tentar. Eu já vi muitas coisas nas minhas 
viagens. Eu vi que escrita ensina como fazer o espírito que assobia falar. Eu 
vi também que a gente pode encontrar com os espíritos e trabalhar com eles. 
Eu também li no livro como encontrar com eles. Foi no livro chamado... 
livro... como que é? Esqueci o nome, acho que é livro de montanha. Foi o 
primeiro livro de pajelança que eu ganhei de um cara chamado Sirley. O 
Sermão da Montanha!” (Agostinho Muru)87.   

Assim Agostinho Muru passou a trilhar o caminho do pajé, a pesquisar nas mirações do 

cipó, a seguir o nixi pae88, a lembrar cantos e histórias guardadas na memória de seu povo que 

ele ia buscar em suas viagens xamânicas. O pajé é, por excelência, aquele que promove 

passagens e assim foram a vida e o trabalho de Agostinho Muru, ligando o universo dos 
																																																													

87 Fala do pajé Agostinho Muru no filme Xinã Bena, novos tempos. 
88 Nixi pae é traduzido como ‘Espírito da Floresta”, por Ibã Huni Kuin, pesquisador associado do Núcleo 
Literaterras da UFMG, ao explicar o titulo da publicação de sua pesquisa, em livro e em video. É uma prática 
coletiva dos Huni Kuin, como de outros povos indígenas daquela região da Amazônia, sempre conduzida por um 
pajé e que leva a um estado de “miração”, de comunicação com o mundo dos yuxin (espíritos). Segundo Els 
Lagrou (A fluidez da forma, 2007), há quatro tipos de cipó e a cada um corresponde um tipo de miração 
diferente. Essas diferenças “não se devem à possibilidade de existência de diferentes espécies, mas à relação 
destes [dos tipos de cipó] com o corpo da planta” (p. 199). 
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antepassados ao mundo atual Huni Kuin, o cosmo à terra e o mundo de seu povo com o 

mundo de fora, dos nawa, não indígenas. Um papel de professor e de mediador, chamado por 

Viveiros de Castro (1996) de diplomata cósmico, aquele que negocia com os outros mundos e 

seres o que vai buscar em suas viagens, seja a cura, seja a solução para um problema, seja a 

visão do melhor caminho a seguir num determinado momento. Em seu livro Metafísicas 

Canibais, Viveiros de Castro (2015, p. 49) fala dos pajés como aqueles capazes de “cruzar 

deliberadamente as barreiras corporais entre as espécies e adotar a perspectiva de 

subjetividades ‘estrangeiras’, de modo a administrar as relações entre estas e os humanos” e, 

portanto, estabelecer o diálogo e voltar com as respostas. Nisso reside a diferença dos pajés: 

“eles são capazes de voltar para contar a história, algo que os leigos dificilmente podem 

fazer”89. O mito de origem do nixi pae conta a história de um velho – o que, nas culturas 

indígenas, geralmente está relacionado à sabedoria (“os velhos são nossos livros”, como 

dizem muitos professores indígenas) – que foi o primeiro a cruzar as fronteiras entre os 

mundos humano e não-humano e de cuja sepultura nasceu o cipó. Na bela observação de 

Rafael Castro de Souza, essa figura do pajé se aproxima do narrador benjaminiano, aquele 

que vive a experiência e consegue narrá-la, já que “quem viaja tem muito que contar”. A 

experiência tomada como a sabedoria e o pajé como o narrador, aquele que vai e volta, que 

experimenta e narra.  

Com a escrita, Agostinho Muru se preocupava em deixar registradas as histórias 

recuperadas da ancestralidade, do tempo mítico, do aprendizado do pajé:  

Eu quero fazer um outro trabalho. (...) Eu penso de deixar as histórias para 
os meus filhos, os netos, bisnetos, que quando eu trabalhava na pajelança, eu 
escrevi a letra do yuxibu, dos yuxin, como os nossos antepassados 
trabalhavam pajé e os tempos de hoje. Que acabou-se um tempo, que 
estamos começando novamente, pra trabalhar com pajelança, e o que eu 
conheci e aprendi durante a minha luta da vida. (MURU INU, 2007, p. 182) 

Ele conta como começou a pesquisar os cantos ancestrais e como esses lhe chegaram, 

através dos sonhos e das mirações do nixi pae, e sua preocupação em registrá-los:  

Contei um pouco da história, eu cantei uma música da história que eu contei 
para ele e o que nossa cultura, quando nossos velhos, nosso pais, o avô, 

																																																													
89 Ibidem.  
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qualquer pessoa da gente que morre e aquela voz deles, como eles sabiam 
muitas músicas, aí se transforma em pássaros, mostrando as suas ideias, suas 
cantorias, sabedoria para não ficar perdido, eles se transformavam em 
pássaros, para cantar perto de casa para o povo ouvir. Quem descobriu isso 
era o pajé. Nessa época, falava com todo mundo. Então na minha ideia eu vi 
muito pássaro piriricando: arara, curica. Aí, de repente, me deu essa ideia 
para mim cantar, recordar canção do meu pai, cantava quando ele era vivo. 
Quando eu era criança, nao entendia nada e desde 88, que eu comecei fazer 
pesquisa, eu descobri até a canção que ele cantava. Aí eu gravei um pouco 
da voz dos pássaros, depois eu cantei para o Ibã, assim: vou cantar para ti a 
canção do meu pai; essa canção, ela explica um pouco. Vou explicar um 
pouco antes de cantar. Ele diz que nasceu primeiro, que era Shumbutika, era 
como seja “Deus dos Nawa”, shumbu. A mesma energia se transforma e que 
era Mana Bu, Nobushene, porque este é Shuká. Aí o Shuká passou todo o 
poder para o Nubé, além disso, já tinha esse deus, para entregar esse deus 
pela nossa história, ainda não resgatei. Fui pesquisar, coloquei num caderno 
e não mostrei para ninguém. Eu tô dizendo só esse início onde nasceu as 
histórias dos Huni Kuin. Isso para cantar canção do meu pai, que eu aprendi 
sem saber se era do meu pai dentro da minha pesquisa. 90 

A intenção de registrar histórias e cantos era central para Agostinho Muru, preocupado 

com o que seu povo já havia perdido. Não apenas registrava em seus cadernos sua longa 

pesquisa, mas ensinava as crianças da aldeia e projetava uma universidade indígena, criada a 

partir dos conhecimentos tradicionais de sua cultura, na qual ele e outros mais velhos seriam 

professores e onde seus escritos e registros teriam um papel central. Ele compreendia a 

educação escolar indígena como mais um espaço de fortalecimento da cultura Huni Kuin, o 

cerne do que se chamou, na política pública, educação diferenciada e específica:  

Hoje nós estamos querendo resgatar mais pra deixar essa sabedoria que 
estava se acabando, que não tinha documentação, não tinha nada. Que os 
velhos que sabiam, quando morriam, levavam e não deixavam nada. 
Ninguém não queria também aproveitar, né? Então, o pouco que a gente 
aproveitou, ninguém não quer mais perder. (...) Desde 88 pra cá eu peguei o 
conselho do professor, do nxi pae, e eu comecei a fazer a pesquisa: como é 
que o velho vivia. Eu me aprofundei mais um pouco na pesquisa da cultura. 
Então, para não ficar só na minha mente, só na história, e como os alunos 
estão estudando, interessados, eu já conto algumas histórias para eles, que 
eles acham importante, é onde vai ter a universidade indígena para eu poder 
ensinar para o meu filho, e netos, e alguns amigos, que vão vir escutar 
algumas histórias que eu aprendi durante a minha vida. Que foi através do 
nxi pae e das canções do nxi pae também. (MURU INU, 2007, p. 183).  

																																																													
90 Ibidem, p. 142.  
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Os cantos Pakarin são os cantos rituais Huni Kuin, entoados em uma língua que não é 

exatamente o mesmo Hatxa Kuin utilizado no cotidiano, embora seja ao mesmo tempo a 

mesma língua.  A diferença está que nessa linguagem sagrada, que vem dos antigos, reside a 

comunicação com o mundo mítico, com o “tempo de antigamente”. É portanto uma 

linguagem com “poder mágico”, que remete ao tempo mitológico e ao mundo espiritual. 

Como observado por Pierre Clastres (1978, p. 179) sobre os Mbyá Guarani,  

À surpreendente profundidade de seus discursos, esses pa’i, a quem somos 
tentados a chamar de profetas e não mais de xamãs, impõem a forma de uma 
linguagem notável por sua riqueza poética. Aí, aliás, se indica claramente a 
preocupação dos índios de definir uma esfera do sagrado tal que a linguagem 
que o enuncia seja ela própria uma negação da linguagem profana. A criação 
verbal, proveniente da preocupação de nomear seres e coisas conforme sua 
dimensão mascarada, segundo seu ser divino, resulta assim em uma 
transmutação linguística do universo cotidiano, em uma Grande Fala que se 
chegou a pensar que era uma língua secreta.  

Conforme observado por Rafael Castro de Souza, os cantos descrevem uma sucessão de 

imagens e, da mesma forma que os cantos dos Tikmu’un analisados pelo pesquisador e 

cineasta Charles Bicalho (2010), aproximam-se do conceito de montagem cinematográfica de 

Eisenstein, que é o de imagens justapostas. Nos cantos dos Huni Kuin, como no cinema 

eisensteiniano, a justaposição de imagens conta uma história.  Os cantos apresentam imagens 

que provocam sensações. Há partes dos cantos que são onomatopaicos, como a voz da jiboia, 

que descrevem sons da natureza, remetendo à imagem e ao cheiro das situações provocadas 

pela evocação imagética da palavra cantada.  

O poder dos cantos é o da ação sobre os sentidos, como na relação com o nixi pae. Ao 

cuidar de um ritual em que há ingestão da ayahuasca, os pajés cantam para chamar a força, 

para acalmar o pensamento, trazendo cheiros das “ervas perfumosas” (como as chama Ibã91) 

da floresta, cantam para que os yuxin dos animais se retirem dos corpos daqueles que 

																																																													
91 Isaías Sales Ibã Huni Kuin é professor, pesquisador e artista indígena. Suas pesquisas foram publicadas nos 
livros Nixi Pae: o espírito da floresta e Cantos do Nixi Pae, ambos pela Comissão Pró-Índio do Acre.  
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tomaram o nixi pae, evitando assim que estes adoeçam por causa do nisũ92 dos animais 

chamados pelos cantos.   

Nos cantos, as palavras, assim como a entonação, o timbre e os gestos, compõem uma 

experiência mágica com ação direta sobre o mundo, uma força imagética que age sobre os 

sentidos.  

Tenê, Panteani e a pesquisa sobre o Nixpu Pima 

Conheci Norberto Sales Tenê em 1990, em um dos módulos do curso de formação de 

professores indígenas promovido pela Comissão Pró-Índio do Acre. Ele fazia parte do 

primeiro grupo de professoes indígenas que se formaram com um currículo diferenciado, cujo 

conceito básico foi o de autoria – autoria indígena correspondendo, no âmbito da experiência 

escolar, ao conceito politico de autodeterminação. Os professores, formados como 

pesquisadores, começaram a produzir belos registros de suas culturas: 

Muito jovem hoje não tinha mais essa preocupação, esse interesse de 
aprender o que era nosso mesmo, tinha mais essa preocupação de aprender o 
que era nawá. E hoje a gente está superando isso. (...) Que a escola não seja 
um instrumento também pra acabar, mas pra fortalecer. Meu pai fala muito 
dessa questão de nós dominarmos a escola e não da escola dominar a gente. 
(Zeinho Yube)93  

Em 2015, reencontrei Tenê e sua filha Panteani no Centro de Formação dos Povos da 

Floresta. Ele tinha terminado seu curso de graduação na Universidade Federal do Acre, em 

Cruzeiro do Sul, e seu Trabalho de Conclusão de Curso tinha sido sobre o ritual do Nixpu 

Pima, que ele traduz como “batismo Huni-Kuin”. Sua filha, Panteani, a única mulher Huni 

Kuin realizadora de vídeo, tinha acabado de terminar a edição de seu documentário sobre a 

pesquisa de seu pai. Minha grande emoção foi quando descobri que o nome “de branco” dela 

era o meu, Mara Vanessa – ela nasceu no mesmo ano em que dei aula para Tenê e ele 

resolveu dar o meu nome à filha. Quando nos encontramos, ela me disse que gostaria que eu 

também fosse Panteani – e me presenteou com um colar que estava usando.  

																																																													
92 Doença provocada pela ingestão de carne (pode também ser de vegetais) considerada uma espécie de 
retaliação ou vingança do ser que foi comido e que, em vez de se transformar em alimento bom para o corpo, age 
como veneno.  
93 Palestra de Zezinho Yube na abertura do 4o. Módulo do FIEI/UFMG 
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O trabalho da dupla Tenê-Panteani, pai e filha, é ilustrativo de como os Huni Kuin se 

lançam na aventura de fazer livros e filmes, sem a necessidade ocidental de “matar o pai” para 

ganhar autonomia enquanto sujeito. Há outros casos que envolvem essa relação entre 

gerações, como o filme de Zezinho Yube sobre seu pai Joaquim Maná, o grande pesquisador 

da língua Hatxa Kuin, doutor em linguística pela UnB. “Meu pai hoje é um pesquisador dos 

kene, de onde surgiu, quantos kene tem ainda, e quem sabe dos kene, e fiz um curtametragem 

sobre a pesquisa dele, se chama Manã Bai”. 94 

Os professores indígenas, assim como os agentes agroflorestais, pesquisam e registram 

muito. E têm a firme intenção de produzir livros e vídeos que possam circular nas aldeias: 

Fazendo os registros, passando isso para os livros, colocando isso no vídeo, 
audiovisual. Porque isso pra gente é uma forma de registro e forma de 
divulgação também. Porque tudo que a gente gravar, tudo que a gente filmar, 
os nossos filhos e as novas gerações vai poder ver as nossas festas, os nossos 
rituais. (Zezinho Yube)95  

A pesquisa de Tenê, publicada pelo Núcleo Literaterras da UFMG com recursos do MEC, 

debruçou-se sobre um importante ritual Huni Kuin, o Nixpu Pima, que é feito com as crianças 

das aldeias e chamado de “batismo”, em uma tentativa de fazer uma tradução intercultural 

para nós, os não indígenas: 

O batismo é feito para poder conseguir alcançar suas expectativas e realizar 
bem os seus sonhos, como viver feliz, ter saúde, ter sorte na caçada, na 
pescaria, no casamento, no trabalho e outros. Igual a um tipo de renascer. Se 
a pessoa cumprir bem a dieta, vive bem por muito anos de vida. Quando a 
pessoa fica bem idosa, às vezes não morre, se transforma em natureza.  
(TENE, 2015, p. 11) 

O Nixpu Pima foi um ritual aprendido por um ancestral mítico com os animais. “As 

formigas de roça até hoje utilizam essa festa. Quando você passar perto do formigueiro, você 

vai ouvir os gritos das formigas festejando o seu Nixpu Pima”96. A preparação da festa 

começa um ano antes, com o plantio de roçados de milho e de amendoim que, quando 

colhidos, serão a base da comida da festa. As crianças que passam pelo ritual devem fazer 

																																																													
94 Ibidem. 
95 Ibidem 
96 Ibidem, p. 30 
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uma dieta que envolve todos da comunidade da maloca, já que ninguém pode trabalhar nos 

dias do ritual – é proibido trabalhar –  é permitido, apenas, festejar.  

Tenê aprendeu com seu pai, o velho Tui, que, por sua vez, aprendeu com os parentes, 

quando, ainda jovem, “varou”97 do rio Jordão para o rio Purus. “No Jordão já eram 

seringueiros nesse tempo; esqueceram muitas coisas durante o tempo da seringa. Lá no Purus 

as pessoas eram da origem que trabalhavam na cultura mesmo”. 98 

Tenê, por sua vez, fez uma pesquisa vivencial: “Esse trabalho não é teórico de escrever na 

lousa, só falar, ele é praticado dançando – como é que dança, como é que canta, como é que 

pula? – e também produzindo materiais utilizados nas festas: tasa kenã, txitxã, que é cesto, a 

cerâmica”99. Como educador, ele preparou aulas e desenvolveu atividades em sala com os 

alunos.  

Trabalhei com sala multiseriada, de quarto a oitavo ano, fiquei junto com 
eles e mandei eles desenharem os materiais usados durante a festa, a comida 
típica, as músicas e as danças, praticando como é que dança e como é que 
pula. Tem muitas pessoas que ainda não conhecem essa festa, assim que eu 
trabalhei com os alunos, com os jovens e com a comunidade também. 
Preparamos o material que eu falei também: txitxã, haxpa, chapéu de taboca 
e praticamos durante a aula. 100 

Para conseguir entrevistar os mais velhos que lhe transmitiram todas as informações, ele 
aproveitava quando vinham à cidade, onde estava estudando, e os convidava para comer e conversar:  

(…) convidar ele pra ir na minha casa, dando comida pra ele, me dando 
bem com ele e gravando com ele; ele não queria gravar, porque tinha medo 
de fazer alguma coisa e eu disse pra esses parentes que essa é a nossa 
cultura, que tem somente a oralidade, que não tem escrita, falando pra eles 
que no futuro nossos filhos, nossos netos vão poder aprender, continuar, 
poder valorizar essa cultura porque terão esses registros; assim que eu falava 
pra eles.101 

Zezinho Yube, o realizador indígena 

Zezinho Yube é o nome pelo qual José de Lima Kaxinawá é conhecido. Ele é filho de 

																																																													
97 “Varar”, na linguagem amazônica, significa cortar um caminho entre dois rios, ou entre as curvas e um mesmo 
rio, funcionando muitas vezes como atalho. Esses caminhos são chamados de “varadouros”.  
98 Ibidem, p. 63 
99 Ibidem p. 182 
100 Ibidem p. 190 
101 Ibidem p. 184-185 
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Joaquim Maná que, como já dissemos, foi o primeiro Huni Kuin e um dos primeiros 

indígenas do Brasil a conquistar um título de doutor, nesse caso um doutorado em linguística 

na Universidade de Brasília. Seu pai era professor na aldeia quando Zezinho, ainda bem 

jovem, foi escolhido para ser um dos Agentes Agroflorestais Indígenas (AAFIs) 102 que 

estavam sendo formados em um curso profissionalizante de ensino médio oferecido pela 

Comissão Pró-Índio do Acre, no Centro de Formação dos Povos da Floresta. Foi nesse 

período que o conheci. Vinha da aldeia Mibayã, da Terra Indígena Praia do Carapanã, no rio 

Tarauacá, para onde sua família se mudou quando ele ainda era bem pequeno, vindos do Rio 

Jordão.  

Além de AAFI, Zezinho é também um realizador indígena, formado pela organização 

Vídeo nas Aldeias103, tendo participado de seis oficinas e realizado oito filmes: Xinã Bena, 

novos tempos (2006); Manã Bai, a história do meu pai (2006); Uma escola Huni Kuĩ (2008); 

Katxanawa (2008); Já me transformei em imagem (2008); Troca de olhares (2009); Bimi, 

mestra de Kenes (2009); e Kene Yuxĩ, as voltas do Kene (2010). No final de 2016, estava se 

preparando para dirigir um episódio sobre índios de muito recente contato em uma série feita 

no Acre por uma produtora independente.  

Desde 2012 Zezinho é responsável pela Assessoria Indígena no Governo do Acre. Nem 

por isso, deixa de pensar em filmes e acredita que seu caminho é mesmo com o audiovisual. 

Em entrevista ao fundador e diretor da Vídeo nas Aldeias, Vincent Carelli, Zezinho explica 

como surgiu, em sua vida, a ideia de filmar:  

Surgiu da vontade que eu tinha desde pequeno, desde quando eu via o Siã 
filmando. Eu lembro uma época em que estava tendo uma festa muito grande 
no Jordão. Quando eu era pequeno, eu morava lá. Aí, eu vi ele com a 
câmera, tripé, com outras pessoas em volta. Aí eu vi aquilo, poxa, a câmera, 

																																																													
102 Os agentes agroflorestais (AAFI) são formados em ensino médio e trabalham na gestão territorial e ambiental 
das terras indígenas, o que envolve várias atividades, como fiscalização, plantação de sistemas agroflorestais, 
manejo de animais silvestres, sempre com a valorização cultural como centro e referência. Durante o curso, em 
uma disciplina chamada Artes e Ofícios, os AAFI reciclam madeira fazendo esculturas mitológicas de tamanhos 
variados que vêm sendo expostas e comercializadas no Brasil e na Europa. 
103 Criado em 1986, Vídeo nas Aldeias (VNA) é um projeto precursor na área de produção audiovisual indígena 
no Brasil, que tem como objetivo apoiar as lutas dos povos indígenas para fortalecer suas identidades e seus 
patrimônios territoriais e culturais, por meio de recursos audiovisuais e de produção compartilhada com os povos 
indígenas com os quais trabalha. Funciona como uma escola de formação audiovisual e um centro de produção 
de vídeos indígenas. (Informações retiradas do site da organização Vídeo nas Aldeias).  
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um índio né... e sempre tive vontade de um dia pegar na câmera e filmar. 
Comecei a conhecer pessoas, comecei a trabalhar como AAFI (agente 
agroflorestal indígena) e tive a oportunidade de participar da oficina do 
Vídeo nas Aldeias. Foi uma primeira oficina e primeira experiência de como 
que era pegar na câmera, operar uma câmera, manejar uma câmera... e, a 
partir desse momento, dessa oficina, que eu comecei a perceber o mundo da 
câmera, ou mundo da tecnologia, ou mundo de cinema.104 

Em entrevista para esta pesquisa, Zezinho conta que começou a ver os filmes da Video 

nas Aldeias e ficou fascinado ao ver outros povos indígenas, encantado pelo video como 

possibilidade. “Fascinação de jovem, eu achava que era só filmar e saía tudo certinho...”105. 

Quando foi criada a AMAAIAC – Associação do Movimento dos Agentes Agroflorestais 

Indigenas do Acre, em 2002, a Video nas Aldeias foi contratada para fazer o filme Agenda 31, 

que tratava de mostrar a visão dos índios do Acre, especialmente dos agentes agroflorestais, 

sobre as questões ambientais. A equipe da VNA promoveu então a primeira oficina para 

manejadores de câmera e, durante a viagem, Zezinho, que não estava incluído no grupo de 

alunos - quem representaria a AMAAIAC seria seu presidente, Nilson Saboia - pediu ao 

coordenador da VNA uma vaga e conseguiu. Iniciava ali seu frutífero percurso de cineasta.   

Como resultado desta primeira oficina, fez um vídeo acompanhando o pajé Yawá, grande 

personagem do povo Yawanawá, por 15 dias. A partir de então, não parou mais e na segunda 

oficina, na aldeia de São Joaquim, no Jordão, escolheu o pajé Agostinho Muru como 

personagem. “Era a oportunidade de fazer um filme, um documentário”, que resultou no 

vídeo Xinã Bena, novos tempos, premiado no Forum Doc (evento anual que acontece em 

Minas Gerais) em 2006.  

Xinã Bena/Novos Tempos retrata um pouco da sobrevivência do meu povo. 
Do tempo de seringalista, do tempo que a gente não tinha direito à nossa 
terra, a gente trabalhava como escravos para o seringalista. Cortando seringa, 
vendendo borracha. E a sobrevivência de hoje, como nós temos a nossa terra 
demarcada e que nós mesmos dominamos, trabalhamos da maneira que a 
gente quer dentro da nossa terra e ensinando o que a gente sabe para os 
nossos filhos. O que a gente não tinha liberdade no passado, hoje temos total 

																																																													
104 Trecho da entrevista de Zezinho Yube com Vincent Carelli, 2006, acervo VNA, citado por Carolina Canguçu 
em sua dissertação O cinema Huni Kuin no tempo da cultura, 2016, UFMG.  
105 Esta e outras falas de Zezinho no corpo do texto, quando não tiverem outra referência, foram retiradas de 
entrevistas feitas para esta pesquisa em 2015 e 2016.  
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liberdade pra ensinar o que sabemos para nossos filhos. (Zezinho Yube)106 

Como cineasta, ele teve uma experiência radical quando um grande projeto foi aprovado 

para a realização do filme Katxanawa, que é um importante ritual Huni Kuin para celebração 

da fertilidade na época da colheita dos legumes. Para realizar o filme, o ritual teria que ser 

vivido, coisa que o povo de sua aldeia já não fazia há alguns anos. Yube compreendeu que o 

filme era o pretexto para a realização da festa e que esta só aconteceria “de verdade” se fosse 

real, não encenada. A imagem (Dami) tinha que ser verdadeira para que o filme fizesse 

sentido para os “humanos verdadeiros”. Nas palavras de Carolina Canguçu (2016), o filme 

induz o ritual; o ritual sustenta o filme.  

Depois de aprovado o projeto para a festa do Katxanawa, começamos a 
discutir o que fazer. Eu pensei numa festa grande, que envolvesse todo 
mundo. Com o projeto, teríamos verba para alimentação, combustível para 
as pessoas chegarem até a nossa aldeia. Era possível a realização de uma 
festa grande. Mas, ao contrário, a ideia de meu pai era fazer uma festa 
apenas para o filme, juntar algumas pessoas, deixar outros de fora, e filmar 
apenas aquelas pessoas que estavam bonitinhas, com pintura, com roupa. 
Uma ficção. Minha posição era radicalmente contrária. Disse a ele que, se 
quiséssemos chamar nosso povo para reviver nossa cultura, teríamos que 
deixar a festa aberta à participação de todo mundo, quem quisesse estava 
dentro. “Vamos deixar a câmera ligada e filmar a realidade que acontecer 
aqui, porque se a gente quiser controlar tudo, a gente não vai trazer as 
pessoas para sentirem a festa, sentirem o gosto da festa. Desse jeito, a gente 
vai fazer a filmagem de uma festa que não existe!”. Entramos em acordo e 
trouxemos velhos de outras aldeias, conhecedores da nossa cultura. A partir 
desse momento, comecei a sentir a força de verdade, a interação de verdade 
do meu povo. (Zezinho Yube in ARAÚJO, 2011, p. 121).   

Zezinho Yube tem clareza a respeito da potencialidade do audiovisual como “registro em 

si do momento, da divulgação da cultura, do trabalho... Proporciona questões politicas 

também, o fortalecimento da cultura”. Em entrevista feita para esta pesquisa, ele ressalta a 

importância do registro e do trabalho como artista: “os arquivos, as imagens que consegui 

fazer de pessoas importantes que hoje já se foram, tenho o registro dessas pessoas hoje. Eu 

prezo muito esse trabalho, como artista pessoal e como ferramenta que proporciona varias 

coisas boas e bonitas para a gente”.  

																																																													
106 Palestra de Zezinho Yube na abertura do 4o. Módulo do FIEI/UFMG 
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A partir de seu trabalho como realizador indígena, Yube participou de encontros, 

intercâmbios e festivais no Brasil e em outras partes do mundo, “muito importante na minha 

vida como pessoa e como profissional”. No momento desta pesquisa (2016) ele fazia uma 

reflexão de que já havia produtoras interessadas nas histórias indígenas do Acre, inclusive ele 

havia sido convidado para dirigir um dos 13 episódios de uma série com essa temática. A não 

continuidade dos pontos de cultura107 foi um duro golpe para o trabalho com audiovisual entre 

os indígenas, mas Zezinho acredita que a produção não vai parar. “Hoje há editais que as 

próprias organizações indígenas já captam diretamente. É o tempo da tecnologia, dos 

registros, da comunicação – as pessoas têm Face, Zap...”. 

Mas ainda há dificuldade para que os vídeos cheguem às aldeias. No início do trabalho de 

produção audiovisual indígena no Acre, os vídeos eram copiados e distribuídos para cada 

aldeia, porém o material se deteriorava facilamente com o tempo e a umidade. “Pretendo fazer 

um dia um projeto para reproduzir todos os vídeos huni kuin para distribuir nas aldeias, talvez 

em pen drive ou outra mídia, para poder distribuir”. Nas aldeias há sempre desejo de ver os 

vídeos, não apenas os próprios, mas o de outros povos indígenas também: “é um intercâmbio 

que a gente faz sem sair da aldeia”.  

A aldeia é o lugar por excelência, a comunidade, onde o sentido é dado pela coletividade e 

é o destino principal dos vídeos, que também são dirigidos aos outros, aos de fora, aos nawá. 

Porém, o filme interno pode ser diferente do externo, ou seja, a edição projetada na aldeia 

nem sempre é a mesma que depois vai circular no vasto mundo. Isso porque, na experiência 

de Zezinho, para o filme ser mostrado no mundo dos nawa, tem que ser curto, “bom de 

assistir”, a fim de que o público fique “ligado no filme todo para acompanhar, sem dar sono, 

sem as pessoas saírem”. Tem que ser “o mais resumido para ser compreensível, passar o 

recado”. Essa reflexão do cineasta Huni Kuin capta muito bem a aceleração do tempo urbano, 

ocidental, fragmentado e um gosto pelo movimento, por uma estética da ação, da agitação.  

																																																													
107 Os Pontos de Cultura são uma ação do Ministério da Cultura e se baseiam na “criação de uma rede horizontal 
de articulação, recepção e disseminação de iniciativas culturais, criados para dar condições de sustentabilidade a 
projetos e manifestações culturais sem fins lucrativos que desenvolvem ações nas comunidades locais”. (site da 
Secretaria de Cultura do Estado da Bahia).  
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Na aldeia, porém, as pessoas querem aprender as músicas cantadas no filme, ouvi-las 

integralmente. Mesmo porque, enquanto elas são cantadas, o ritual acontece e o mundo 

sensível é afetado. Quando levou o primeiro corte do filme Katxanawa  para a aldeia, as 

pessoas reclamaram: “está tudo errado, vocês cortaram a música pela metade”. Ele então fez 

outra edição para o público interno, sem cortes na música, deixando o filme mais longo. 

Considera que é fundamental exibir a primeira versão na aldeia para ver se tem algo a 

acrescentar ou subtrair. “É sempre bom a gente fazer junto com a comunidade. Toda 

construção sempre tem essa consulta para o povo, a comunidade, o que gostariam de colocar 

no filme, o que não”. 108 

Quando fez seu primeiro filme, Xinã Bena, Zezinho pensava que um filme se fazia já 

exatamente como é visto depois de pronto, com a filmagem feita de forma contínua, como 

aparece na edição final. “Não tinha noção do trabalho que dava, da delicadeza da construção 

de um filme e comecei a achar muito trabalhoso – legenda, tradução, edição; edita, assiste, 

desfaz, faz tudo de novo...”. O maior problema, na sua opinião, não era a edição, mas a 

tradução: “traduzir tudo que era falado... Umas 30 ou 40 horas de filmagem”. 

Naquele momento, ele pensou que um dia faria um filme todo sozinho, ele mesmo 

filmando, editando e finalizando. Mas, na prática, veio a compreensão. “Comecei a entender a 

complexidade e a importância do trabalho da equipe, onde cada um tem uma função”.  Há 

domínios técnicos diferentes “para editar, mixar, cortar”. Para Zezinho, é fundamental ter um 

olhar externo nos filmes indígenas, principalmente na hora da edição, porque é necessário que 

se pensar no público não indígena que vai assistir também. “Eu poderia editar,  mas quando 

projetasse o pessoal não iria entender o que eu queria passar”. O exercício intercultural na 

construção colaborativa entre indígenas e não indígenas tem sido uma boa prática, em sua 

opinião. “É importante assistir com todo mundo, os colaboradores dão sugestões, 

acompanham”.  

Um dos filmes que mais necessitou do trabalho de equipe para sua realização foi Já me 

transformei em imagem, com muita pesquisa e busca de imagens antigas. Na opinião do 

																																																													
108 Esta e as demais citações de Zezinho Yube, nesta página, foram fruto de entrevistas feitas para esta pesquisa 
entre 2015 e 2016.  
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cineasta, a experiência foi “muito enriquecedora” não apenas para ele, mas para todo o seu 

povo, ao trazer as imagens antigas e as palavras dos velhos. Estes insistem no desejo de 

guardar e repassar para as novas gerações os rituais, as histórias, os cantos, enfim, o conjunto 

dos conhecimentos Huni Kuin e vêem o vídeo como um forte instrumento para isso, já que 

coloca em circulação as imagens que importam. Ao utilizar imagens antigas, pesquisadas em 

arquivos, para a montagem do filme Já me transformei em imagem, Zezinho reforça a 

apropriação dos Huni Kuin sobre sua história, o que “faz do tempo uma matéria a ser 

elaborada e a natureza dessa reelaboração é configurada por elementos próprios do mundo 

Huni Kuĩ” (CANGUÇU, 2016).  

A questão da autoria tem um tratamento bastante diferenciado tanto nas situações do 

repertório tradicional dos cantos rituais, dos desenhos, da fabricação dos artefatos, como nas 

novas linguagens, nos livros, nos filmes. Nas situações ritualísticas, embora os cantos façam 

parte do mesmo repertório tradicional, a forma como são performados traz a marca da autoria 

do “dono do canto”. Rafael Fares (2015) nos informa que no filme Huni Meka, documentário 

realizado por Zezinho Yube, os Huni Kuin discutem de quem seria o direito autoral no caso 

da gravação de um CD com as músicas tradicionais, já que, em sua compreensão, a autoria é 

de Yube, a jiboia, a dona espiritual dos cantos.  

Da mesma forma, os filmes levam o nome do cineasta que os realiza, mas estes insistem 

na autoria coletiva expressa na roteirização, na montagem, na escolha das cenas a serem 

filmadas e na forma de editá-las, assim como na convicção do conhecimento coletivo e 

advindo das relações com o mundo dos yuxibu que, portanto, são seus verdadeiros donos. Os 

livros são igualmente empreitadas coletivas, como já comentado no capítulo anterior, ao tratar 

da nova literatura indígena e, embora haja o reconhecimento daquele que organizou a 

pesquisa, fez o registro e o publicou – como os livros de Edson Ixã, de Isaías Ibã, de Norberto 

Tenê, entre outros – há total clareza de que o conhecimento, em si, não é dessas pessoas. No 

caso da fabricação de objetos, bem como dos desenhos tecidos em algodão, a marca de quem 

fez é sempre visível, tornando possível o reconhecimento de mestres nas diversas artes que, 

no entanto, são linguagem comum a todos. 
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Na metodologia da VNA, os alunos da oficina tinham que escolher um personagem e 

montar uma história a partir dele. Inspirado em um documentário -  Shomotsi - feito por outro 

jovem realizador indígena, Bebito Ashaninka, que conta a história de um velho pajé, Zezinho 

escolheu o pajé Yawá como personagem para seu primeiro trabalho e, na segunda oficina, 

trabalhou com Agostinho que, além de pajé, era também  “patriarca, ancião, liderança do 

povo”. Durante duas semanas, tornou-se a sombra do pajé – ia aonde ele fosse, na aldeia ou 

na cidade. Desse tempo de intimidade com Agostinho Muru saiu o filme Xinã Bena. Depois 

disso, outras oportunidades de acompanhar o pajé foram aproveitadas por Zezinho, resultando 

no filme Já me transformei em imagem. Para o realizador indígena, o pajé foi, além de 

personagem, amigo:  

Na primeira oficina escolhi o pajé Yawá, inspirado muito no documentário 
do Bebito, Shomotsi. Na segunda oficina, na aldeia do pajé Agostinho, 
escolhi como pajé da aldeia e– fiquei quase duas semanas acompanhando 
ele, vida cotidiana dele, aldeia, cidade para receber salario... depois surgiram 
outras possibilidades de trabalho com ele, o Katxanawa, ele indo pro 
Carapanã ensinar pra gente a festa do Katxanawa, tive oportunidade de 
gravar o Já me transformei em imagem junto com o Nilo, com meu pai... Foi 
uma sequência de trabalho junto com ele (Agostinho), teve oficina de Kene 
que ele também veio na minha TI. A gente teve uma amizade muito grande 
com ele. Foi além de personagem, amigo. (...) Ele foi uma das primeiras 
lideranças depois do Sueiro e era o único que sabia ler e escrever, era pessoa 
de confiança do povo. Começou a viajar, a representar, trabalhar pela 
demarcação da TI, por educação, saúde, foi escolhido para ser pajé e 
começou a aprender a espiritualidade, nossa religião, a cura. Foi um desafio 
para ele, aprender a espiritualidade, as músicas, as plantas... Aprendeu com 
muitos velhos, o velho Romão, o velho Miguel... e as músicas 
principalmente ele aprendeu nos livro feitos pelos professores. Na bolsa dele 
tinha vários livros desses, ele andava com os livros de planta e de música.109 

No filme Xinã Bena, o pajé simula como aprendeu a ler e escrever, pedindo à seringueira 

(a árvore) para ajudá-lo a aprender a leitura e a escrita porque, quando conseguisse isso, 

deixaria de cortá-la. “Aprendeu a ler, escrever, foi seringueiro, liderança politica e depois se 

transformou em pajé. Foi importante para a nova geração, motivando para aprender música, 

para ser pajé”. Agostinho Muru inspirou não apenas o cineasta, mas todo o seu povo: “a 

aldeia dele era inspiração para as outras aldeias, na pintura, nas músicas, na roupa, com 

																																																													
109 Zezinho Yube em entrevista para esta pesquisa.  
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aquelas kusmas compridas, boné de tecido de algodão... Ele trouxe essa força da nova 

atualidade de aldeia de cultura, de orgulho de ser indígena”110.  

Logo na primeira oficina da Vídeo nas Aldeias entre os Huni Kuin, o pajé tomou o 

audiovisual como uma oportunidade de criar “imagens verdadeiras” de seu povo. Em Xinã 

Bena, novos tempos, Agostinho fala desse desejo de “mostrar as coisas verdadeiras”:  

Falei para ele que a gente ia trabalhar do nosso jeito, sem representar. Por 
isso você tem que trabalhar direito. Você sai daqui, dá explicação, trabalha e 
volta. Assim fica bonito, sem representação. Se você ficar dando pulinho, he, 
he... Não fica bom, tem que mostrar as coisas verdadeiras. Por isso agora nós 
temos que pensar direito, tem que ser verdadeiro.111  

Mais que um personagem deste e de outros filmes, o pajé foi também roteirista, preparou 

as situações a serem filmadas, promoveu festas, rituais, caminhadas, conversas, entrevistas, 

diálogos, entradas na mata, a partir de sua visão dos filmes como espaço de transformação e 

de construção, importantes para o processo Huni Kuin de retomada cultural.  Estava convicto 

de que os processos de feitura dos livros e dos filmes pelos professores e realizadores Huni 

Kuin eram mais uma oportunidade para elaborar e refletir sobre a história e os conhecimentos 

de seu povo, de sua história, dos mitos e da cura. Foi a experiência com Agostinho como 

personagem que levou Zezinho Yube a pensar a relação entre os filmes e a cultura Huni Kuin 

de maneira mais orgânica. Aliados, o cineasta e o pajé tinham um mesmo objetivo e tornaram-

se interlocutores e coautores na realização dos filmes nos quais Agostinho, roteirizando sua 

própria vida, permitiu que Yube entrasse em sua intimidade, acompanhasse seu cotidiano e, 

simultaneamente, fosse filmado e produzisse a cena. O cineasta, por sua vez, atuava como um 

mediador que possibilitava as narrativas do pajé e que, ao mesmo tempo, vivia essas 

narrativas míticas como um membro da comunidade de humanos “verdadeiros”.  

Consciente de seu papel de tradutor nos filmes, Agostinho Muru, narrador e personagem, 

roteirista e diretor, explica detalhadamente, nos filmes, suas intenções ao mostrar e ao mesmo 

tempo elaborar aspectos da cultura Huni Kuin. “Durante as filmagens, levava seus alunos aos 

lugares onde plantava o Livro Vivo, ensinava as propriedades medicinais das folhas, contava 

																																																													
110 Depoimentos de Zezinho Yube em entrevistas para esta pesquisa, 2015-2016 
111 Fala de Agostinho Muru no filme Xinã Bena, Novos Tempos.  
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mitos e histórias, cantava e rezava” (CANGUÇU, 2016, p. 105). Como pajé, ele é aquele que 

vai ao mundo do outro e volta, que faz o trânsito e a passagem, sendo assim também ao 

interagir com o cinema e tornar-se imagem. “Ele lê o livro dos brancos (o Sermão da 

Montanha, ele diz) e faz o seu próprio, o Livro Vivo”.112 

O pajé quer se transformar em imagem para narrar sua vida e seu conhecimento 

encorporado113, encarnado e que se materializa na imagem fílmica, utilizando-se 

“deliberadamente” dos filmes para “compor um modo de vida Huni Kuĩ a partir de suas 

próprias experiências”. (CANGUÇU, 2016, p. 106).  

Poder das imagens 

Eu já me transformei em imagem. Mesmo que eu morra, vocês vão me 
assistir, os meus netos e as novas gerações. O filme já foi assistido em vários 
lugares do mundo. Assim como os filmes de outros povos. O filme também 
incentiva outras terras Huni Kuĩ. (Agostinho Muru no filme Já me 
transformei em imagem).  

Sendo um pajé e, portanto, aquele que faz as passagens, que atravessa mundos, que vai e 

que volta para contar o que viu, que vive no limiar da transformação, da metamorfose, 

Agostinho Muru trabalhava todo o tempo com a forma e, portanto, com a imagem. Quando 

ele afirma que já se havia transformado em imagem, estava falando, para além do registro 

feito pelo vídeo, da continuidade de sua existência como imagem. Nos filmes em que foi, 

além de personagem, guia dos jovens cineastas, ele atuava com a consciência de “ganhar uma 

existência em imagem. Atuar era transformar-se em imagem. Tornado imagem, ele deve 

prosseguir com aquilo que se espera de um pajé”. (CANGUÇU, 2016, p. 58). 

Como bem analisa Zezinho Yube, Agostinho foi muito mais que um personagem. Dirigiu 

várias cenas dos filmes dos quais participava e foi o inconteste diretor e roteirista, além de 

personagem do filme Shuku Shukuwê, a vida é para sempre. O papel de articulador também 

realizado pelo pajé com mestria abarcava negociações internas no âmbito da aldeia, entre 

gerações, e externas, tanto com os nawa como com o mundo espiritual, com as forças 
																																																													

112 Ibidem, p. 105-106 
113 Conceito trabalhado por Els Lagrou em seu livro A fluidez da forma: arte, alteridade e agência em uma 
sociedade amazônica, significando o conhecimento adquirido pelo corpo, no corpo. Voltaremos a esse tema mais 
adiante.  
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cósmicas.  

Agostinho Muru era um pajé dauya (aquele que conhece as ervas medicinais dau) e, como 

todo pajé, em constante estado de aprendizado e de alerta para os riscos do trânsito entre as 

formas, imerso na grande verdade mítica da continuidade entre seres humanos, animais e 

plantas. O cinema aparece, nesse contexto, como espaço quase natural de transformação, 

alteração da forma, construção de imagens em constante mudança. Ao afirmar que já se 

transformou em imagem, o pajé Agostinho Muru vivencia uma “metamorfose escolhida: ele 

assume a forma da imagem para prolongar a existência de seus conhecimentos na terra”. 

(CANGUÇU, 2016, p. 86).  

Sendo yuxin a palavra para imagem perfeita, as cameras de video são chamadas de 

Yuxinbiti (captadores de yuxin), e as máquinas fotográficas são Yuxintsekati. O que distingue 

as duas é a duração do processo de captura: no caso do video, o processo dura um tempo 

prolongado (duração referida pelo sufixo biti) e no caso da fotografia, é arrancado de uma 

vez, o que é indicado pela expressão tsekati 114. As imagens produzidas pelos cineastas Huni 

Kuin são chamadas de Dami, que significa também transformação. “Dami é um ser-imagem-

agente que olha o ser olhado e que transforma aquele que é filmado”115. No processo de 

montagem do filme Já me transformei em imagem, entre as imagens de arquivo utilizadas 

estavam cenas filmadas em um período antigo da história de contato dos Huni Kuin, feitas por 

um cineasta alemão. Essas imagens, segundo Carolina Canguçu (2016), são consideradas pelo 

Huni Kuin redutoras dos yuxin (espíritos) das pessoas, que, capturados pela câmera, reduziam 

a vida mesma de seus donos, levando-os à morte. Naquele momento de sua história, 

juntamente com a escravização nos seringais, a câmera era outra arma do genocídio; hoje, as 

imagens produzidas pelos cineastas indígenas são consideradas positivamente como Dami, 

transformação.  

Para os Huni Kuin, as imagens têm o poder de dar forma a suas ideias sobre “a pessoa 

humana e suas relações com outras pessoas (humanas e não humanas) e com o mundo 

envolvente” (LAGROU, 2007, p. 28). Imagens que podem ser gráficas, poéticas, materiais e 

																																																													
114 Ibidem. 
115 Ibidem p. 92 
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corporais, sólidas ou fluidas, enraizadas e desenraizadas, visíveis e invisíveis ou, no termo 

utilizado pela antropóloga Els Lagrou (2007), encorporadas e desencorporadas. As imagens 

têm o poder de afetar as pessoas emocionalmente, mesmo que sejam mentais, não 

representadas em nenhum suporte tal como pintura ou grafismo, mas evocadas em cantos, por 

exemplo. 

Para compreender a agência da imagem entre os Huni Kuin, conhecidos e reconhecidos, 

tanto na literatura como entre seus vizinhos de outras etnias, como o “povo do desenho”, e 

acercar seu universo artístico e sua experiência visual, é preciso considerar três palavras em 

Hatxa Kuin: kene, escritura em forma de desenho gráfico padronizado, geométrico; dami, 

figura, modelo, máscara, disfarce, transformação, desenho figurativo, que pode ser 

tridimensional, presente nas mirações (experiência visionária) e na modelagem e que 

“pertence à categoria da transformação”; e yuxin, imagem verdadeira, que pode ser traduzido 

por espírito, agência, ser, já que é o que dá vida aos seres e forma à matéria 116 .  

A imagem está relacionada com a “imaginação perceptiva”, num mundo em fluxo 

constante, no qual as fronteiras entre humanos e não humanos, visíveis e invisíveis, são 

sempre permeáveis. Os yuxin são seres sem forma fixa e desejam os corpos humanos; 

portanto, podem ser uma ameaça a esses corpos. Ao se aventurar no mundo sem fronteiras 

claramente definidas, em um constante “estar entre”, os Huni Kuin precisam dos kene como o 

desenho de um caminho que vai sendo tecido na jornada e que pode trazer a pessoa de volta 

com segurança. O grande risco é se perder e não encontrar nunca mais o caminho de volta, 

tornando-se definitivamente outro, estranho, estrangeiro.  

As imagens estão presentes intensa e profusamente na vida cotidiana desse povo, através 

de desenhos, de pinturas e da experiência visionária com o cipó (nixi pae). Para os Huni Kuin, 

a vida é constante transformação, metamorfose, e a saúde é manutenção da solidez e fixidez 

do corpo em um mundo de formas fluidas e em constante interação e troca. Nesse mundo 

fundado na continuidade entre o humano e o não humano, a imagem tem o poder de orientar 

as pessoas humanas para não se perderem no caminho das relações sempre cambiantes com 

seres e objetos não humanos. A imagem age sobre o mundo, produz transformação, tem 
																																																													

116 Ibidem. 
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poder. Não é uma representação de algo real, é um acontecimento e tem função performativa. 

“Símbolos não somente representam, mas transformam o mundo” (LAGROU, 2007, p. 47). 

Numa sociedade em que “todos os sujeitos estão a caminho de se tornarem outros”117, as 

relações de troca são estabelecidas não apenas entre os seres humanos, mas também com 

plantas, animais, todos os seres visíveis e invisíveis, já que todos possuem yuxin. Como o 

processo identitário é um constante “desfazer e refazer o outro dentro de si”118, o trânsito dos 

yuxin precisa ser feito com cuidado, já que são entidades sem morada fixa, sempre em 

movimento, sendo a forma fixa e os corpos sólidos dos seres humanos o que os distingue dos 

yuxibu, os donos dos yuxin, que podem ser vistos pelo “yuxin do olho” das pessoas através da 

experiência imagética.  

O discurso Huni Kuin sobre doença e morte e suas práticas xamânicas só pode ser 

abordado a partir do registro das formas, das imagens e sua agência no mundo. É no campo da 

estética que a questão da saúde e da cura acontece e o pajé é o grande “diplomata cósmico” 

dessa sócio-cosmo-política119.  

A questão da estética entre as sociedades indígenas se coloca de maneira muito diferente 

do conceito ocidental. O estético não é um valor em si, mas relaciona-se com a função do 

objeto, como argumenta Ticio Escobar (2009) sobre a arte indígena. Quando se produzem 

artefatos, pinturas corporais, objetos para uso cotidiano ou ritual, o critério para qualificar 

esse trabalho não é sua aparência, mas sua eficácia – se ele cumpre ou não a função que deve 

cumprir, ou quão bem a cumpre. Um objeto ritual, cuidadosamente construído, é 

imediatamente descartado após o uso. Percebi isso pela primeira vez na aldeia Nambikwara 

dos Mamaindê, quando da festa da moça, um ritual de iniciação feminino. Ao final da festa, 

presentearam-me com todos os adereços que a menina moça tinha usado, talvez ao perceber 

que eu de certa forma os cobiçava, objetos que tinham demorado dias sendo elaborados, 

fiados, tecidos, enfeitados. Foram-me ofertados sem cerimônia e eu poderia utilizá-los como 

adornos para o que quisesse; para eles, já não serviam mais, já não tinham “aura”. Da mesma 

forma, o que se quer de uma proa de barco decorada com figuras míticas é que seja eficaz 

																																																													
117 Ibidem.  
118 Ibidem.  
119 Ibidem.  
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para a navegação, para a proteção do barco, e não que seja um objeto de contemplação 

estética. No ritual do Nixu Pima, ao qual nos referimos neste capitulo, a construção do 

banquinho ritual é feita de forma paralela à construção dos corpos dos meninos e meninas que 

estão passando pelo rito e essa transformação do objeto (o banco) é narrada nos cantos que 

acompanham o momento de sua utilização no ritual. Os objetos, no mundo indígena 

amazônico, não são apenas objetos, mas seres que têm uma vida capaz de ser invocada nos 

cantos, nos rituais e nos processos de construção e de utilização desses objetos. Muitas vezes, 

após o uso ritual, os objetos são destruídos, lembrando o trabalho dos monges budistas com as 

mandalas; outras vezes, são abandonados sem escrúpulos, porque já não têm mais a vida que 

está vinculada à sua função. Els Lagrou (2007, p. 48-49) enfatiza que não se pode pensar a 

arte no universo indígena separada da noção de pessoa e de corpo e propõe se pensar 

categorias como “’a pessoa distribuída’, a pessoa que se espalha pelos traços que deixa, pelas 

partes de si que distribui entre outras pessoas; do mesmo modo existem ‘objetos distribuídos’ 

e a ‘mente estendida’, que se espalha através de um grupo de objetos relacionados entre si 

como se fossem membros de uma mesma família”.  

Não se pode apreender o estético como um campo separado, mas sempre em relação a 

esse constante trabalho de equilíbrio entre fluidez e fixidez das formas no mundo, esse 

trânsito entre formas, essa “invenção de uma saúde” (DELEUZE, 1996) a partir das imagens. 

Nesse sentido, quando o pajé Agostinho Muru declara que já se transformou em imagem, não 

está falando de uma representação do “real”, mas de um poder de agir sobre o mundo, 

transformando-o. No cinema, para os Huni Kuin, de acordo com a cineasta Carolina Canguçu 

(2016), a imagem, no sentido de dami e de yuxin, “alude a uma transformação (damiai)”. Essa 

palavra significa, ainda segundo Canguçu, “a “transformação do ser” (material ou imaterial) 

em algo que é diferente dele mesmo, mas em conexão direta com sua existência”. Por 

exemplo, as esculturas feitas em madeira são chamadas de hidami, “transformada em pau”. A 

palavra dami, quando usada como substantivo, abarca o desenho, a escultura, a caricatura, a 

foto, o retrato, o desenho, a imagem. Como verbo, dami descreve, no âmbito do nixi pae, da 

experiência visionária provocada pela ayahuasca, transformações: dami ẽ uĩ (vejo 

transformações), ẽ damiai (estou sendo transformado ou estou transformando), mesma 

expressão que nomeia a metamorfose da borboleta. Também a pintura corporal com urucum e 
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jenipapo utilizada no festa dos legumes, Katxanawa, é chamada de dami, já que transforma os 

corpos que participam do ritual.  

Ao começarem a fazer cinema, os Huni Kuin passaram a utilizar a palavra Dami também 

para a imagem filmada. Como um termo relacional, que remete sempre à transformação, é 

portanto um tornar-se, um devir, não uma imagem fixa ou finalizada, mas imagem em 

processo, em formação.  

Imagens e corpos 

A antropóloga Els Lagrou, em seu livro A fluidez da forma: arte, alteridade e agência em 

uma sociedade amazônica, afirma que o mundo fenomenológico Huni Kuin “se constitui em 

um campo de batalha entre imagens flutuantes e ‘corpos pensantes’, corpos estes que são 

justamente a fixação e materialização de determinadas formas que já foram imagem” 

(LAGROU, 2007, p. 20). No pensamento Huni Kuin, as coisas do mundo devem tornar-se 

imagens para devir sensíveis, sendo a imagem o “lugar intermediário onde as coisas se tornam 

fenômeno (...) o lugar intermediário entre sujeito e objeto, a relação de contiguidade do 

sujeito com o meio, a capacidade do meio de gerar imagens (proporcionar a sensação)” 

(SOUZA, 2017).  

Em um mundo onde a regra é a fluidez, onde nada é fixo, mas tudo está em 

transformação, em constante devir, a criação de um “humano verdadeiro” é a constante 

reafirmação da solidez desse “corpo pensante” ameaçado pelos seres sem corpo, os mestres da 

transformação, os yuxin e yuxibu, seres não humanos que não têm raízes ou laços e que 

desejam os corpos e podem alterar a forma dos seres com os quais interagem, por isso são 

relações perigosas. Manter uma forma fixa em um mundo em constante fluidez e com 

fronteiras permeáveis, com múltiplas formas possíveis, é o trabalho de construção do ser 

humano “verdadeiro” e é o grande exercício de saúde e de cura dos Huni Kuin.  

Nesse trabalho de formação da pessoa humana “verdadeira”, as imagens têm uma função 

muito importante, podendo criar e destruir as formas. Os rituais Huni Kuin, quando do 

nascimento de uma criança, têm o objetivo de modelar e fabricar coletivamente aquele corpo, 
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de maneira a fixar sua forma, o que se faz pelo canto, pelos desenhos, pelas massagens e pela 

pintura corporal:  

A fenomenologia kaxinawa gira em torno desta relação tensa entre a 
fabricação da forma sólida, onde a pessoa saudavelmente incorporada e 
enraizada é o artefato por excelência do trabalho coletivo kaxinawa, e o 
poder das imagens livres e flutuantes. Essas imagens se manifestam em três 
tipos de formas diferentes: na forma de espírito ou os seus donos (yuxin e 
yuxibu), na forma das transformações em imagens e visões (chamadas dami, 
esses são “suas mentiras”), e finalmente na forma de caminhos esboçados 
em desenhos (kene). (LAGROU, 2007, p. 59)  

A pessoa humana “existe enquanto lugar de encontro de diferentes tipos de relações”, não 

é isolada nem uma unidade fora do restante do mundo visível e invisível, separada, mas um 

sujeito “fractal” em um universo de constantes trocas realizadas na terra, “a meio caminho 

entre o mundo aquático enquanto começo e o céu como devir”120. A relação com seres não 

humanos é também fonte de poder e de aumento da subjetivação do sujeito, por exemplo, 

quando nos processos de iniciação, o homem ou a mulher matam ritualmente uma jiboia para 

pactar uma aliança poderosa, comunicando-se com seu yuxin em processos que incluem dieta 

e reclusão. Os rituais são feitos para tornar pesados e sólidos os corpos nesse mundo de 

fluidez constante e empreendem técnicas de fixação da forma, a qual “reside na 

interseção/mistura relativamente fixa e estável de opostos complementares”. Pode-se pensar a 

transformação, a metamorfose e a fluidez como permeadas de leveza, e o atributo do peso 

como aquilo que separa e define o humano, tal como, do sangue da cabeça decepada da 

Medusa, nasce Pégaso, o cavalo alado, como observa Ítalo Calvino (1990, p. 17): “o peso da 

pedra pode reverter em seu contrário”. Nesse sentido, lembro-me de um pajé guarani 

mostrando a dança do jaguar e falando das dietas e exercícios que fazia diariamente para 

ganhar leveza e poder ir de corpo e alma para a Terra Sem Males, sem passar pela prova da 

morte. Ou de como Calvino (1990, p. 39) associa leveza às viagens xamânicas:  

Para enfrentar a precariedade da existência da tribo — a seca, as 
doenças, os influxos malignos —, o xamã respondia anulando o peso de seu 
corpo, transportando-se em voo a um outro mundo, a um outro nível de 
percepção, onde podia encontrar forças capazes de modificar a realidade.  

																																																													
120 Ibidem, p. 30 
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A diferença entre como os indígenas e os europeus recém-chegados ao novo continente 

viam o ser humano é objeto da narrativa referida por Lévi Strauss (2008) de que, enquanto os 

europeus discutiam se os índios tinham ou não almas, negando sua humanidade, mas não 

duvidando de que tinham corpos, para os índios a curiosidade era saber se aqueles seres 

estranhos eram humanos, ou seja, se seus corpos estariam sujeitos à putrefação. Portanto, 

enquanto os europeus matavam os índios sem culpa, por não terem alma e portanto não 

compartilharem o estatuto de humanidade, os índios afogavam os europeus para observar se 

poderiam ser considerados humanos. A humanidade na corporalidade, assim como é para os 

Huni Kuin - a pessoa humana é um “corpo pensante” que não existe sozinho, mas no grupo 

social com o qual compartilha princípios. Quem não tem um lugar para onde voltar, uma 

origem, laços de parentesco, pertencimento claro com algum lugar ou comunidade, como 

acontece com viajantes do mundo ocidental, são pouco humanos aos olhos Huni Kuin, 

aproximando-se do mundo dos yuxibu, sempre solitários e invulneráveis (LAGROU, 2007). 

Essa invulnerabilidade, da mesma forma que no caso do inmoxã Tikmu’un, impede que os 

yuxibu sejam humanos “verdadeiros”.  

Nas tradições de religiões de matriz africana, como no candomblé, os rituais de iniciação 

são chamados popularmente de “fazer a cabeça”, e a pessoa recebe inscrições em seu corpo, 

passa por dieta e reclusão e nasce novamente, tendo que tomar uma série de cuidados 

corporais porque este novo corpo é frágil como o de um bebê. Para os Huni Kuin, a pessoa 

passa por um processo de fazer o corpo, tradução literal de Yudawa. Para que o novo ser 

humano não morra ou caia doente, seu corpo tem que ser moldado, refeito e acostumado ao 

ambiente.  

Nesse processo de “fazer o corpo”, os cantos e os desenhos têm uma importância 

fundamental. Os desenhos não têm um sentido em si, um significado, mas são a linguagem 

dos yuxibu, traços, escrita que remete aos seus respectivos donos – por exemplo, o desenho do 

jacaré, ou da jiboia, remetem a seus respectivos yuxibu. Os desenhos são kene, uma escrita; a 

pintura do rosto e do corpo com urucum é dami, transformação, disfarce. Os desenhos feitos 

nos corpos das pessoas durante os rituais são como uma segunda pele e abrem a 

permeabilidade do corpo para que a força dos cantos o penetre. Quanto mais grossas e escuras 
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as linhas, mais profunda a penetração dos cantos. A pele é permeável e a pintura corporal é o 

filtro entre os mundos; “o corpo ingere pelos orifícios e pela pele” (LAGROU, 2007, p. 67). 

Em seu livro A fluidez da forma, a antropóloga Els Lagrou discorre sobre a função do 

desenho no processo de “fazer o corpo” Huni Kuin. O desenho marca a fronteira entre o que é 

fora e o que é dentro do corpo e é a ponte que estabelece a relação entre esse fora e esse 

dentro. Da mesma maneira que o desenho sobre a pele da pessoa que está passando pelo ritual 

tem o objetivo de fixar sua solidez corporal a fim de torná-la uma “pessoa verdadeira”, os 

kene expressam também a ideia de comunidade como corpo social com uma mesma pele - ou 

roupa - cultural. O desenho é sempre sobre relações e age sobre os corpos da mesma forma 

que incide sobre as mentes na situação visionária provocada pelo nixi pae, quando funcionam 

como um mapa, um guia do caminho, evitando que a pessoa se perca definitivamente no 

outro, no estrangeiro, na alteridade. O yuxin do olho – bedu yuxin – apoia-se nos kene para  

encontrar a morada dos yuxibu e para trazer de volta a pessoa que faz a viagem. “O homem 

que não ‘anda dentro do desenho’ se perde na sua viagem pelo espaço desconhecido, não-

mapeado e sem sentido” (LAGROU, 2007, p. 536). 

Os Kene, desenhados no corpo, no tecido (tecelagem em algodão), na cestaria, na 

cerâmica e no artesanato feito com miçangas, cumprem um papel fixador e enquadrador em 

oposição à constante fluidez do mundo dos yuxin (alma, espírito) e dos yuxibu, conceito 

central na concepção dos Huni Kuin do conhecimento que se adquire com o corpo, através do 

corpo. No seu dia a dia, os Huni Kuin pintam o corpo com jenipapo (nane), cobrindo sua pele 

com os Kene. São uma linguagem que estrutura a cosmovisão Huni Kuin, não representando 

os yuxin, mas levando a eles, às forças da natureza. Em suas viagens a diversas aldeias, o pajé 

Agostinho Muru observou que existia uma relação entre as dificuldades em preservar os Kene 

e a cultura e a força da “religião dos brancos” entre seu povo, apontando para a força desse 

desenho, que é ao mesmo tempo uma escrita, na cosmovisão Huni Kuin:  

Cada um desses Kene é como um chefe de uma família Kaxinawá numerosa. 
Como as pessoas, esses Kene vão se casando com outros Kene e vão 
formando outros e outros... Nesses desenhos, também estão representados 
muitos outros elementos da natureza, bichos e plantas. Eu comparo esses 
Kene com as letras do abecê dos brancos, que servem para formar as 
palavras. As mulheres vão combinando esses desenhos com outros e formam 
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outros Kene diferentes, e cada Kene tem um nome. (…) Nós acreditamos que 
tudo que tem na natureza tem ‘Espírito’, na nossa língua chamamos de 
yuxin. Quando uma mulher trabalha com Kene, ela trabalha com vários yuxin 
da natureza: da água, do fogo, da folha para tingir o algodão, da palha para 
tecer. O Kene é o Espírito visível de todas as forças da natureza reunidas. E 
nós podemos conversar e trabalhar com outros yuxin porque também temos 
yuxin. Ele está no olho, por isso podemos ver.121  

Desenho e escrita 

Em Hatxa Kuin, a “língua verdadeira”, Kene Kuin significa a arte de escrever a coisa 

verdadeira e Nawan Kene, a escrita dos outros, dos estrangeiros, dos brancos – a escrita 

alfabética (LAGROU, 2007, p. 58). Os Kene, linguagem dos yuxin, dos espíritos, seguem um 

padrão que torna difícil ao olho distinguir forma e fundo, o que pode ser lido como metáfora 

da maneira Huni Kuin de ver o mundo: permeabilidade e constante transformação entre o fora 

e o dentro. Se os Kene são uma escrita que leva aos Yuxibu, pode-se pensar a escrita como 

uma força da natureza, a escrita no dorso do tigre borgiano, a mesma que os Huni Kuin leem 

no corpo cambiante da jiboia.  

O aprendizado da escrita alfabética nas escolas Huni Kuin traz também pistas sobre a 

escrita e a letra. Cada letra do alfabeto, ao ser apresentada pelo professor de Hatxa Kuin, é 

objeto de uma história. Ou seja, a cada letra não se agrega uma imagem, ou um som, apenas, 

mas uma história inteira, uma história de antigamente, shenipabu miuyi, que o pesquisador 

Rafael Castro de Souza (2017), citando Maria Inês de Almeida (2012, p. 10), chama de “furo 

do saber”, que permite acessar diretamente o mito. Em uma aula de português para os agentes 

agroflorestais que estavam se preparando para escrever seus Trabalhos de Conclusão de 

Curso, percebi que não há metáfora: quando eu perguntava pela palavra, eles falavam da coisa 

em si. Não havia separação entre a palavra (a letra) e o real concreto acontecido, o 

acontecimento em si. Não há metalinguagem ou representação, mas realidade, acontecimento, 

do qual a letra é o rastro.  

Cientistas e artistas trabalham utilizando a metáfora e a metonímia, fazendo associações 

que permitem imaginar e criar novos mundos (LAGROU, 2007). E se pensarmos a metáfora 

																																																													
121 Depoimento de Agostinho Muru in: MAIA, 1999, p. 15.  
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como metamorfose? A palavra como a coisa mesma, o acontecimento em si, como no 

perspectivismo ameríndio?  

Performance e canto 

Os rituais e momentos de canto, dança, conversa em volta do fogo, contação de histórias e 

de práticas de pajelança podem ser pensados como performance, entendida como parte da 

construção identitária Huni Kuin, no sentido em que “o  modo de exibição da performance 

constitui o eu performático (...) como objeto para si mesmo assim como para os outros” 

(LAGROU, 2007, p. 418) e considerando que a alteridade, para esse povo indígena, assim 

como para muitos povos indígenas amazônicos, é constitutiva da identidade. “Só me interessa 

o que não é meu”, como afirmou Oswald de Andrade em seu Manifesto Antropófago. 

Momentos coletivos de organização do trabalho, de diversão, de brincadeiras, são momentos 

performáticos que acontecem o tempo todo no cotidiano da aldeia, com muito riso, paródia, 

brincadeira, improvisação, competição animada, fazendo das aldeias um espaço sempre de 

alegria. Como diz Kanatyo Pataxó, “nossa função é criar alegria”122, imperativo de vida, já 

que tristeza é morte, como tão bem assinalam os Tikmu’un, a cuja cosmovisão nos referimos 

no capítulo anterior.  

O pensamento ocidental é baseado na oposição entre pares de opostos, como o bem e o 

mal, e na crença da existência de uma verdade absoluta e única, sendo a busca da unicidade o 

grande ideal, o desejo. Daí nossa dificuldade em entender o pensamento dos povos indígenas 

para os quais, de maneira geral, o Um é o Mal, como explica Pierre Clastres (2003) ao falar de 

sociedades contra o estado, e não sem estado – sociedades da abundância e não da falta, da 

recusa do poder do chefe e para as quais o bem é aquilo que é “ao mesmo tempo o um e seu 

outro” (p. 188). Els Lagrou (2007) retoma uma reflexão muito interessante de Carlos Fausto 

(2004, p. 172) sobre esse assunto:  

O que significa não basear uma cosmologia numa oposição clara entre o bem 
e o mal? Que tipo de sociedade assim o faz? (...) A mesma cultura que baseia 
sua ética numa distinção universal entre o bem e o mal desenvolveu (...) uma 
capacidade insuperável para a violência e a destruição. Culturas indígenas 
que prosperaram em ambivalência, pelo contrario, não tiveram tanto sucesso.  

																																																													
122 In: DUTRA, 2012.  
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No pensamento indígena, a identidade é formada na alteridade, o eu é constituído pelo 

outro e não há separação entre natureza e cultura, ou, conforme o conceito de 

multinaturalismo (Viveiros de Castro, 2002), há uma só cultura e muitas naturezas, no mundo 

em constante transformação, metamorfose, intercâmbio de posições de agência.  

O canto é fundamental na vida Huni Kuin porque é veículo de comunicação com os yuxin, 

os donos de todos os seres. Nessa comunicação, a palavra certa tem que ser dita com a força, a 

intensidade, o tom e o timbre certos para que aja da maneira esperada sobre as forças 

invisíveis. A palavra tem poder e agência e a palavra ritual, cantada, é tanto mais eficaz 

quanto maior for a intensidade e a força da voz. O canto serve também para alegrar os yuxin 

de todos os seres da terra, da floresta, da água e do céu, como na expressão bixi benimai, 

“alegrar as estrelas” (LAGROU, 2007, p. 421).  

Nos rituais, como no caso do Nixpu Pima pesquisado por Tenê, o canto é um tipo de reza, 

de invocação, chamado Pakadin. Esses cantos sagrados utilizam um vocabulário específico, 

uma linguagem poética e não cotidiana, na qual reside sua força de agir sobre o mundo e que 

permite a visualização do que estão chamando, convocando. A capacidade imagética do canto 

com uma linguagem altamente poética e diferenciada faz parte da habilidade dos pajés de se 

comunicarem com o mundo espiritual: “O aspecto semântico da linguagem poética é 

inseparável da sua força pragmática e locucional, pois dizer algo é fazer algo no mundo; as 

palavras têm sentido e consequências para os diferentes agentes, humanos e nao-humanos, 

envolvidos na interação”.123 

Nixpu Pima 

O ritual do Nixpu Pima, que os Huni Kuin traduzem culturalmente para os nawa como 

“batismo”, pesquisado por Norberto Tenê (2015), é todo feito com base em cantos, desenhos e 

pinturas corporais. Os objetos utilizados no ritual são também cobertos de desenhos (kene), 

assim como a pele no corpo dos que serão iniciados. Os riscos do desenho na pele farão com 

que os cantos entrem de forma mais profunda no corpo e guiem os pensamentos das crianças 

ao longo do ritual, que envolve muitos dias de dieta e banhos com ervas medicinais. Até a 

																																																													
123 Ibidem, p. 423 
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água que as crianças bebem é especial, preparada: “Quanto mais dieta a pessoa faz, mais se 

sente feliz e forte” (TENE, 2015, p.155). Não se pode comer carne, nem coisa doce, nem 

beber água comum. Entre as etapas do ritual, está a vacina do sapo campô, que nas últimas 

décadas ficou conhecida em outras partes do Brasil e começou a ser utilizada por muitos não 

indígenas para processos de cura e de limpeza do organismo.  

Todo o ritual é acompanhado dos cantos sagrados pakarῖ, “pedindo força aos espíritos da 

natureza: terra, pedra, água do rio, igarapé, chuva, olho d’água, árvore, animais, vento, lua, 

sol, estrela, as pessoas que já viveram há muitos anos, nos tempos atrás, e aos outros espíritos 

que dão boa força” (TENE, 2015, p. 65). Zezinho Yube, o cineasta, confirma quase com as 

mesmas palavras essa conexão entre o canto e o mundo espiritual:  

Para a gente, as músicas são muito relacionadas com os espíritos. Para a 
gente, as músicas, e toda a coisa, ser vivo e não ser vivo, tem espírito. A 
terra tem espírito, a floresta tem espírito, as águas têm espírito, os peixes têm 
os espíritos. É como se fossem deuses, donos. E a gente aprende muito com 
isso. 124 

A detalhada descrição do ritual feita por Tene revela como cada etapa do Nixpu Pima tem 

seus cantos específicos e servem de conexão com o mundo spiritual, do qual todos os seres 

vivos fazem parte e compartilham as qualidades:  

As 4 primeiras músicas e rezas cantadas na hora de construção de banquinho 
sagrado com a raiz de árvore da samaúma. Pedindo ao espírito Yuxibu que 
vive na árvore para que quando a criança se sentar em cima do banquinho na 
hora de batizar, ela receba essa força para poder viver sadia e por muitos 
anos de vida.  
As músicas 5, 6 e 7 são cantadas na hora da preparação da caiçuma de milho 
verde. Pedindo força do espírito do mosquito que vive no milho, para fazer a 
caiçuma ficar sagrada e gostosa para alimentar durante a festa.  
A de número 8 é a música cantada de madrugada quando o macaco capelão 
começa a roncar. Nessa hora se pede a força dos espíritos dos macacos para 
trazer boa voz e proteger os dentes e os ossos.  
A de número 9 é a música cantada na hora de atiçar o fogo para amornar 
folhas das ervas medicinais para o banho. Canta pedindo força ao espírito do 
dono do fogo e da água para fazer bom cozimento com folhas e ervas.  
A de número 10 é a música cantada na hora da pintura corporal para as 
crianças que batizam. É pedindo força do espírito do dono do jenipapo para 

																																																													
124	Palestra de Zezinho Yube na abertura do 4o.	Módulo do FIEI/Formação Intercultural de Educadores 

Indígenas da UFMG, em setembro de 2007. 
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proteger bem durante toda sua vida.  
As de número 11, 12, 13 e 14 são músicas cantadas na hora da dança do 
pássaro saracura. É pedindo força do espírito dono do milho que está no céu. 
É um tipo brincadeira que os adultos dançam.  
A de número 15 é a música cantada na hora de dançar com o pedaço de 
lenha de fogo, pedindo força ao espírito do dono da lenha de fogo, para que a 
lenha fique boa de fogo e sagrada.  
A de número 16 é a música cantada na hora de dançar e de colocar a panela 
com as folhas no fogo para o banho pedindo força ao espírito das ervas, para 
ele dar boa força às crianças. Cada espécie de planta tem seu valor. Uma que 
ajuda a ser bom trabalhador, outra para ser caçador, outra para ter boa 
memória e outros.  
A de número 17 é a música cantada na hora de dançar a dança da broca do 
roçado pedindo força ao espírito das ferramentas de trabalho a força para 
trabalhar com o terçado de pupunha, espeque e outros. Pede força para que 
as crianças, quando forem construir roçado no futuro, trabalhem com boa 
vontade com seus materiais e ferramentas.  
A de número 18 e 19 é a música pakarῖ cantada na hora de embalar a criança 
na rede. Embala-a falando para que ela faça boa preparação de comida no 
futuro. Para a criança moquear carne de animais e peixe na folha de 
sororoca, faz defumação e outros. Tem reza para masculino e feminino.  
A de número 20 é cantada na hora de dançar de roda, falando e pedindo 
força do espírito das estrelas para iluminar o caminho da vida.  
A de número 21 é a música cantada na dança de roda também, pedindo força 
ao espírito do Shane Siã. Para mostrar às crianças o caminho da vida no 
futuro. Shane Siã era uma pessoa muito inteligente que resistiu muito anos 
atrás. Era bom adivinhador, trabalhador, caçador, pescador principalmente.  
As de número 22, 23, 24 e 25 são músicas cantadas na dança de roda, 
pedindo força dos espíritos de animais que caçam e pescam. Principalmente 
onça, gavião, japinim, lontra e outros. É cantada para que as crianças tenham 
sorte na caça e pesca.  
As de número 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 são músicas cantadas na dança de 
roda. São músicas sagradas e proteção da vida dos batizados. Essas canções 
pedem força aos espíritos dos pássaros principalmente os da família do 
jaburu, do manguari e de outros pássaros brancos. Também força para as 
leguminosas e uma pessoa que já viveu muito anos aqui na terra chamada 
Shane Rãtã Ika.  
As de número 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 são músicas cantadas na dança de 
roda, só que se canta de madrugada. As pessoas acordam quem está 
dormindo; quem está sentado se levanta para dançar e ouvir todas as músicas 
até amanhecer o dia. Porque essa música pede a força dos espíritos do Ĩká 
para levantarem e fazer um bom batismo nas crianças que estão batizando.  
A de número 40 é a música cantada na dança de roda pedindo que os 
espíritos de todas as doenças da aldeia vão embora para o fundo das águas. 
Doenças como diarreia, vômito, cãimbra, febre e fome.  
A de número 41 e 42 são músicas cantadas na hora da chamada das crianças 
para o banho com as ervas medicinais. Esse banho é preparado durante a 
dança de derrubada do roçado. Fala na música para lavar o cuspe das abelhas 
e banhar com água sagrada. E também no futuro, os batizados constroem 
seus roçados com boa vontade.  
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A de número 43 é a música cantada na hora de escovar e pintar os dentes 
com nixpu, pedindo os espíritos de dono da erva pimenta longa para fazer 
boa pintura e para proteger as crianças e a proteção tem que durar a vida 
toda.  
A de número 44 é a música cantada na hora de deitar as crianças batizadas 
nas suas redes pedindo que os espíritos maus não vejam as crianças deitadas 
na sua rede. Pede que as crianças deitem no seu ninho de japinim que fica 
bem escondido; para não ver a palha de jarina balançar, os pássaros voandos 
etc.  
A de número 45 é a música cantada na hora de refeição dos batizados, no 
final da dieta. A comida é sempre sopa de peixe ou de carne. Canta pedindo 
força aos espíritos de animais e dos peixes que comem, porque todos os 
animais têm doenças.  
A de número 46 é a última música cantada na hora de banho com a tinta de 
jenipapo, já finalizando o batismo da criança. Na música está falando e 
pedindo força ao espírito dos donos do jenipapo, para que os corpos dos 
batizados fiquem bem escuros e protegidos. (TENE, 2015, p. 65-77) 

Corpo e conhecimento  

A comunidade na qual se vive, geralmente composta pelo grupo familiar, é chamada 

“nosso corpo” (nukun yuda). Yuda significa corpo vivo pensante, definição de pessoa e de 

animais quando imbuídos de espírito (yuxin). Quando morta, a carne é Nami. A presença do 

yuxin é que garante que as pessoas e animais ajam sobre o mundo como sujeitos (LAGROU, 

2007). Quando o corpo pensante está saudável, seus yuxin estão imersos nele e só passam a 

existir como seres independentes quando se separam do corpo. Por isso, o conhecimento não é 

atribuído aos yuxin, mas ao yuda (corpo pensante). Nas palavras de Els Lagrou (2007, p.308), 

“o conhecimento de como produzir efeitos desejáveis no  mundo é percebido enquanto um 

conhecimento encorporado”. Nos rituais, a fala, o sopro, o toque, os cantos, transmitem os 

pensamentos (xina) e o conhecimento (una) do pajé para aquele que está recebendo a energia.  

Como todos os seres possuem um yuxin, no mundo em constante transformação os papeis 

podem ser trocados ou invertidos. O perspectivismo ameríndio, conceito elaborado por 

Viveiros de Castro e Tania Stolze (VIVEIROS DE CASTRO, 1996),  explica que a percepção 

depende do lugar, da posição e da interação entre o sujeito que percebe e o que é percebido, 

lugares que podem ser trocados.  

Para os Huni Kuin, como para os Tikmu’un referidos no capítulo anterior, o caminho para 

o conhecimento não é externo, feito de distanciamento e objetivação ou objetificação de si e 
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do outro. A afirmação de que o conhecimento é vivencial e não separado da situação, da 

pessoa e da intenção, é compartilhada por outros pensadores tais como Davi Kopenawa 

Yanomami, em seu livro “A queda do céu”, Kanatyo Pataxó125 e Manuela Carneiro da 

Cunha126. “A aquisição e demonstração de conhecimento, para ser eficaz e significante, 

necessitam de um cenário apropriado. Palavras e ações fora de contexto são vazias e sem 

direção” (LAGROU, 2007, P. 308).  

Ainda segundo Els Lagrou (2007), o ser humano, corpo pensante, corpo vivo que age 

sobre o mundo sensível, é um ser vivente, cuja ação produz coisas concretas e sólidas como 

comida, artefatos e mesmo outras pessoas. Porém, enquanto age no mundo, a pessoa vai 

deixando recordações e imagens que se tornam como um duplo do corpo, chamado yuxin, o 

qual afeta seu dono. O yuxin do corpo chama-se yuda baka yuxn (yuxin da sombra do corpo) e 

pode significar a própria sombra, o reflexo na água ou no espelho e mesmo a fotografia da 

pessoa ou do objeto. Através do yuxin do olho (yuxin huni, o yuxin verdadeiro) é que a pessoa 

apreende o mundo, formado por imagens – as diurnas, vistas no período de vigília, e as 

noturnas, dos sonhos e das visões da ayahuasca. Tudo é apreendido pelo yuxin do olho, 

porém necessita ganhar corporeidade para se transformar em conhecimento e, para isso, todos 

os sentidos do corpo são ativados. O yuxin do corpo, que cresce junto com o próprio corpo, é 

o que permite que a pessoa aja socialmente em seu meio; mas o yuxin do olho é considerado 

uma semente divina, chamada bedu, que é “uma luz plantada no coração e visível nos olhos” 

(LAGROU, 2007, p. 213), uma semente plantada no bebê quando está se fazendo no útero da 

mãe e cujo invólucro é o coração. Essa semente é plantada, cria raízes e cresce como uma 

árvore, fazendo a pessoa se tornar um adulto maduro e uma pessoa de “coração forte”, com a 

sabedoria necessária para viver e para morrer. Esse yuxin do olho, que durante o dia vê com 

os olhos, e durante a noite, nos sonhos ou na experiência visionária, se liberta e viaja, 

experimentando a visão ilimitada própria dos yuxibu. A experiência da ayahuasca produz 

visões nas quais a pessoa se vê como parte do que a circunda, dentro daquilo mesmo que está 
																																																													

125 In: DUTRA, Mara Vanessa. Arte e identidade em caminhos territoriais: a trajetória de Kanatyo Pataxó, 
dissertação de mestrado, UFBA, 2013. 
126	 “O conhecimento se fundamenta no peso das experiências visuais, auditivas e perceptivas. A sabedoria 
atribuída a certos anciãos e pajés se deve às muitas coisas que teriam visto, ouvido e	 percebido. (...) É pela 
experiência direta que se aprende, e isso vale para caçadores, para pajés ou para quem quer que seja”. (CUNHA, 
2009, p.365-366). 



	

	 142	

sendo visto, sem limitações de forma ou de perspectiva, uma experiência de comunhão com o 

mundo, de eliminação de fronteiras entre o eu e o outro.  

Todo aprendizado é do corpo, todo conhecimento é sensível. A tecelagem, feita pelas 

mulheres, é um conhecimento dos olhos e das mãos. A boa tecelã, a mestra de Kene, é capaz 

de visualizar um padrão enquanto tece o algodão, vendo o desenho geométrico antes que ele 

ganhe forma concreta no tecido. Para chegar a ser uma boa tecelã de Kene, a menina Huni 

Kuin recebe gotas específicas nos olhos que abrirão sua visão dos sonhos, nos quais os 

padrões e os cantos do Kene lhe serão ensinados pela jiboia anciã (Sikika). Em seu processo 

de iniciação, pedem a Yube (a jiboia) um “olho para desenho”, já que o desenho e a tecelagem 

dos Kene são atributos femininos. Essa visão mágica e poderosa também pode ter uma ação 

no amor, proporcionando às mulheres a mesma capacidade de hipnotizar um homem que a 

cobra tem frente à sua presa. O desenho, atributo feminino, age sobre o outro, seja esse 

humano ou não, de forma a seduzi-lo. No mito, a jiboia era humana, um ser composto por 

homem e mulher que foram surpreendidos pelo dilúvio enquanto estavam tendo relação 

sexual. Por isso, o yuxin da jiboia combina agência feminina e masculina. Quando, nos 

processos iniciáticos, o homem ou a mulher matam a jiboia, ela passa a fazer parte do corpo 

do seu matador, transferindo-lhe poderes. Todos os desenhos (Kene) estão contidos na pele da 

jiboia, que também dá às mulheres fertilidade pois, da mesma forma que a cobra troca de 

casca e portanto vive para sempre, as mulheres, na menstruação, trocam a “pele interna” 

(LAGROU, 2007, p.113). O ato de tecer o Kene é chamado de xankeikiki, sendo que xank 

significa útero. Segundo Els Lagrou (2007), quando os Huni Kuin dizem que é necessário 

“juntar as linhas” para que o desenho fique bom, é uma forma de remeter à relação sexual e ao 

corpo da jiboia, que era ao mesmo tempo a rede na qual o casal fazia amor quando foi 

surpreendido pelo dilúvio que transformou o mundo.  

O tempo fora da história, o tempo em que não havia separação e incomunicação entre os 

homens e os animais, entre os seres humanos e todos os demais seres viventes, o tempo do 

mito, pode ser acessado pelo “humano verdadeiro” através da imagem, dami e yuxin.  

Os cantos e as histórias fazem parte desse vórtice que reúne os tempos, e, se 
algo retorna, é o desconhecido.  
Um sujeito é um traço aparente no devir.  
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(ALMEIDA, 2012, p.10) 

Na experiência visionária, os desenhos nos corpos se transformam em imagens e na 

própria manifestação dos yuxin. Na miração, as pessoas relatam o “aparecimento de pequenas 

figuras luminosas chamadas de hawen kene, o desenho dele, isto é, de Yube” (LAGROU, 

2007, p.111). Nos sonhos e nas visões, assim como na experiência diurna cotidiana, os 

desenhos estão presentes: nos corpos, nos artefatos, nos corpos das imagens. É pela imagem 

que os Yuxibu se apresentam aos humanos, permitindo serem vistos pelo yuxin do olho das 

pessoas, experiência intensa vivida na miração.  

A ayahuasca é usada para ter visões e para a cura e é parte fundamental da experiência 

estética Huni Kuin. A primeira vez que encontrei os Huni Kuin foi em um módulo do curso 

de formação de professores indígenas promovido pela Comissão Pró-Índio do Acre, em 1990. 

Curiosa sobre o uso do cipó, a ayahuasca, perguntei a um jovem Huni Kuin do Rio Purus 

como era essa experiência. Ele parou, pensou e, em seu português exíguo, respondeu: “branco 

não tem televisão? Não fica olhando, olhando, imagem passando, passando? Pois é assim, 

televisão de índio”.  

O uso da ayahuasca tornou-se difundido no Brasil e em várias partes do mundo por meio 

de seitas religiosas como o Santo Daime e a União do Vegetal, criadas por migrantes 

nordestinos levados ao Acre e a Rondônia como seringueiros e que ali encontraram os índios. 

O pajé Agostinho Muru (2007, p.149) explica o que é o Daime, reafirmando a vida real de 

seres em transformação, a vida atual do mito, sua real realidade:   

O daime foi um cidadão que se transformou, então ele está vivo ainda, se 
transformou. Ele era homem e era pajé antes de se transformar, depois se 
transformou e deixou todas as experiências dele, por isso que todos 
respeitam muito. Ele não fala com ninguém nem sai nem come, e só recebe 
energia através de mensageiros. Vem do astral o que dá respiração para nós 
passar por lá e entregar tudo, para quando a gente beber ver tudo o que a 
gente faz e ver o mal, porque o nosso pensamento não fica aqui e cada 
respiração que você dá vem o ar e pega, e leva e entrega para o cipó; quando 
você toma, você vê tudo que faz, o bem e o mal. Aí, tem o professor, como é 
que ele sabe? Porque ele é mensageiro, leva para o Divino, leva para o cipó, 
leva para as ervas poderosas.  

Para que o conhecimento do que é apreendido pelo yuxin do olho crie raízes no corpo das 
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“pessoas verdadeiras”, todos os sentidos são convocados (LAGROU, 2007). O olfato, o gosto, 

o tato, são fundamentais na vida dos povos da floresta. O tato é o que distingue entre os 

corpos, que são sólidos e portanto não se desfazem ao serem tocados, e as imagens.  O cheiro 

é indicação de vida e somente quando um corpo está totalmente seco e, deste modo, não exala 

nenhum cheiro, pode ser considerado morto (LAGROU, 2007). Tudo que é vivo cheira, 

portanto o apodrecimento, a fermentação, as fezes, fazem parte ativa da vida – o mesmo 

princípio que faz dos mangues o lugar por excelência de reciclagem da vida, o grande útero 

do mar, a lama primordial, a morada de Nanã, a mais velha dos orixás na mitologia yorubá, 

aquela que deu a matéria para moldar o corpo humano.  

Outro aspecto que demonstra como, no mundo Huni Kuin, toda experiência e 

conhecimento passa pelo sensível e acontece no corpo, é o uso da mesma expressão - manu-

name-aii – para o desejo da proximidade da pessoa amada e para a sede de água (LAGROU, 

2007, p.312), a sede do outro, a necessidade do outro como o corpo necessita da água, e 

experiência da ausência como privação, sede.  

Na história do pensamento ocidental, as questões sobre o conhecimento e a cognição 

podem se beneficiar do pensamento de culturas não-ocidentais que apontam outros caminhos, 

novas perguntas e, por conseguinte, novas possibilidades de respostas. Para os Huni Kuin, 

uma pessoa sábia, ou fortemente sábia – unahaida – é uma pessoa que sabe com o corpo 

inteiro127. Da mesma forma, um babalaô na Bahia me disse uma vez, ao consultar os búzios 

sobre uma decisão importante, que eu deveria seguir naquela direção porque “todos os órgãos 

do seu corpo querem, todo o seu corpo quer”, levando para o corpo a decisão que eu pensava 

que tinha que tomar em outra esfera.  

Em sua experiência com educação indígena, Maria Inês de Almeida comenta admirada a 

forma como esses povos aprendem: “aprende-se com o corpo, sem partir de grandes 

premissas, sem um conceito determinado de verdade”128, sabendo que se vive em um fluxo 

																																																													
127 Ibidem, p. 309.  
128 ALMEIDA, Maria Inês. Xinã Kayawa, O caminho de Txaitá Ibã na tradução. Projeto de pesquisa para o 
CNPq, inédito.  
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contínuo no qual se pode “ir lá no mundo do outro e voltar”129. A transformação como práxis 

epistemológica130:  

TRANSFORMAÇÃO: 
Além do princípio do prazer tem a metamorfose.  
A universidade indígena tem como suporte – e isto talvez impossibilite sua 
realidade – um saber disjunto que não exclui, no entanto, a dinâmica da 
verdade.  
As substâncias psicoativas e as técnicas xamanísticas são seus componentes 
metodológicos, assim como os livros (ALMEIDA, 2012, p.9). 

A iniciação do pajé 

Para ser pajé, a pessoa Huni Kuin faz uma rigorosa dieta, deixando de comer qualquer 

alimento que tenha relação com o sabor doce. Ele só é autorizado a comer o amargo e seu 

título, mukaya (aquele com o amargo) indica essa condição. Na feitura do corpo do pajé, 

adquirir o amargo é adquirir poder; sua dieta se aproxima da dieta dos espíritos, que se 

alimentam do sumo do cipó e de folhas, fazendo do pajé um vegetariano (LAGROU, 2007). 

Alguns artistas de pintura visionária na Amazônia peruana relatam a passagem por dietas 

semelhantes para adquirirem o cheiro e o gosto das ervas que conduzem sua pintura ao 

mesmo tempo em que promovem intensos processos de cura física e espiritual no corpo da 

pessoa (BELAUNDE, 213). Em sua iniciação e ao longo da vida, quando está performando 

rituais e conduzindo pajelanças, o xamã Huni Kuin usa o cipó e o rapé, permanecendo em 

dieta estrita, sem carne, sem doce de espécie alguma, sem frutas, sem sal ou outros temperos:  

O que é pajé? Antigamente pajé falava com espíritos, espíritos vivos de 
natureza e tudo. O pajé não comia carne, falava com caça. Ele ia buscar caça 
que estava longe, queixada, anta, porco, veado, jabuti, mamão, banana 
quando chegava no roçado, ou então avisava para netos, filhos, genros e eles 
iam buscar o jabuti, trazia e comia. Então, hoje, o que é o trabalho do pajé. 
(...) Hoje para ser pajelança a gente tem que entender a natureza, como foi 
que surgiu as ervas medicinais, e não tinha também as doenças. Aí, o pajé 
começou a dar aulas para os seus alunos, então de onde foi que surgiu as 
doenças? As doenças veio através do sangue da caça. Todas as doenças 
nossas estão relacionadas aos animais. Então até hoje ainda existem essas 
florestas em nome das ervas que pertence as doenças diferenciadas. E 
quando nós não podemos curar com essas ervas, essa aí já é outras doenças 
que vem dos brancos e não está mais relacionada aos animais. O segundo 

																																																													
129 Ibidem 
130 Expressão utilizada por Rafael Castro de Souza em A vida sensível do mito, 2017.  
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tem que entender da onde foi que nasceu cada canção e o que cada canção 
significa, se alguma coisa é importante ou é de brincadeira. (MURU INU, 
2007, p.149) 

Ao tornar-se pajé, a pessoa exerce funções de “tradutores e profetas” (CUNHA, 2009) e 

adquire poder de trânsito no mundo em constante transformação, o que nem sempre é 

tranquilo ou aceito sem tensões pelo grupo. Um pajé é respeitado pelo poder que tem de trazer 

a cura, sabendo-se que o conhecimento das ervas e de seu uso é parte do mesmo contínuo 

entre vida e morte e que a “medicina”, a planta, o remédio, também podem ser veneno (a 

noção grega de phármacon, conforme utilizada por Rafael Castro de Souza (2017); que o 

intercâmbio com o mundo dos yuxin e yuxibu pode trazer efeitos tanto positivos como 

negativos para a vida dos humanos. No mito narrado no Livro Vivo (KAXINAWÁ, 2012) e 

em Shenipabu Miuyi, histórias dos antigos (OPIAC, 2000) há um momento em que Yuxã 

Karu, a mais velha, envenena seu povo utilizando o conhecimento das ervas medicinais e a 

situação é revertida por seu neto, a quem ela tinha ensinado o poder das plantas. Por isso 

Agostinho Muru insiste em que o caminho do pajé é o do conhecimento da natureza, de 

entender a origem das ervas medicinais e das doenças e as relações que regem a continuidade 

entre animais, pessoas humanas e plantas – que curam e matam.  

Shuku Shukuwe 

Um som com duas vogais – A Ê – cantadas repetidamente, enquanto a imagem mostra 

quatro lagartas em uma folha. Assim começa o belíssimo Shuku Shukuwe, com o mito da 

criação do mundo Huni Kuin. Um filme todo roteirizado e dirigido pelo pajé Agostinho Iká 

Muru que quis, durante a oficina para edição do Livro Vivo, fazer também um filme - e o livro 

se transformou em livro-filme. Palavra-chave: transformação:  

Assim foi a criação do nosso povo. Quando a terra respirou pela primeira 
vez, nasceram as duas vozes: A Ê. A primeira árvore nasceu da nata da terra 
e nela Yuxibu criou quatro lagartas. O ar correu rasgando a escuridão, criou 
a luz, o sol, as estrelas e toda a natureza, a proteção da terra. Assim é a 
história de criação da vida. (Narração do pajé sobre imagem das lagartas em 
Shuku Shukuwe).  

Os colaboradores não indígenas pensavam em um documentário sobre as plantas 

medicinais feito basicamente por meio de entrevistas, mas Agostinho dirigiu as gravações em 
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outra direção – o canto à beira do rio, com luz de fogo, e a encenação do mito. Assim como o 

livro é, nas palavras de Maria Inês de Almeida, “uma partitura”131, a narração mítica é cantada 

no filme por dois pajés, Agostinho Iká Muru e Dua Busẽ, à noite, à beira do rio, e o mito é 

encenado pelo próprio pajé, sua esposa, sua filha, seu filho e outras pessoas da aldeia.  

A história que o filme conta é a de como surgiram as doenças e a morte entre os Huni 

Kuin, e, consequentemente, a cura pela transformação das pessoas humanas em plantas 

medicinais. Ao não entender o que dizia Yuxibu - Shuku Shukuwe, a vida é para sempre – e 

insistir em perguntar o significado, as pessoas humanas foram fadadas a morrer; somente 

aqueles seres da floresta que ouviram o chamado sem questionar escapam, porque trocam de 

casca:  

Na história de criação do nosso povo, quem ouviu o canto Shuku Shukuwe 
da vida eterna foi essa árvore que descasca, o mulateiro. Este mulateiro está 
descascando, o que já descascou está no chão e vai descascar mais e sempre. 
O pau barrigudo, a castanheira, a cerejeira, essas árvores ouviram o canto. 
Elas largam suas cascas e se renovam. Nossos parentes inocentes, ao invés 
de ouvirem calados, perguntaram a Yuxibu para que servia aquele canto: 
Shuku Shukuwe. Ela insistiu em perguntar: – Para que serve este canto?  –
Vida para sempre! Ela não entendia. Shuku Shukuwe.  – Para que serve isto? 
– Para que a vida seja breve! A inocente não perguntou mais. Yuxibu desceu 
da rede e desapareceu. Árvores e animais da floresta ouviram o canto. A 
cobra ouviu, a aranha, a barata. Os animais do rio que ouviram foram o siri, 
o caranguejo, o camarão. Foram esses animais que ouviram o canto. Eles 
ouviram em silêncio e até hoje largam suas cascas. (Fala do pajé no filme 
Shuku Shukuwe). 

O filme é belíssimo, cenas longas e muitas vezes fixas ou com pouco movimento, imagens 

fortes que vão narrando o mito contado pelo pajé, narrador e personagem. De alguma forma, 

Shuku Shukuwe tem algo de oriental em sua narrativa imagética. A cena do canto à beira do 

rio, à luz de tochas, dura oito minutos – um tempo de cantoria contínua, em que nada muda na 

cena, imagem fixa dos dois pajés no meio da noite, em frente à água, ao Yuraiá (o rio do 

nosso corpo), de onde a vida se originou. O que importa, aí, é o canto com sua estrutura 

melódica, com a repetição que o caracteriza; são a entonação, o timbre da voz e a presença 

corporal dos dois pajés cantando à luz bruxuleante das tochas.  

																																																													
131 Entrevista concedida para esta pesquisa, 2014.  
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Outra cena que merece destaque é a do filho do pajé Muru, Itsaka, que é também um dos 

cineastas envolvidos na produção do filme, dançando, cantando e saindo da água do rio sob a 

luz intensa da lua cheia nascente. Visões noturnas, lua, água, corpos e vozes humanos, cenas 

longas, planos fixos – um filme tremendamente poético também para nossa sensibilidade 

ocidental, permeada do estranhamento e fascínio das culturas orientais que fazem parte dos 

grandes mistérios, como as imagens arquetípicas da lua e da água, profundamente arraigadas 

em nosso inconsciente. Shuku Shukuwe captura o olhar do espectador com uma sequência de 

imagens lentas, planos fixos, cenas de grande intensidade, nas quais a voz, o canto, vão 

narrando o mito. É um filme que nos leva para o colo e para a barriga do mito, onde nos 

reconhecemos imediatamente e flutuamos nas águas imemoriais do tempo fora da história.  

Não há uma preocupação, no filme, em fazer uma ficção, uma encenação perfeita que 

imite a realidade, mas sim em narrar o mito, que é encenado, literalmente. Quando o pajé 

canta A Ê e fala do início do mundo, a imagem mostra quatro lagartas caindo de uma folha 

verde e se espalhando no chão. Quando o mito narra o surgimento das doenças pela mistura 

do sangue humano com o sangue dos animais, a história, encenada pelo pajé, sua esposa e um 

bebê, mostra o animal caçado (o porquinho do mato), a taboca na qual se coloca o sangue para 

coalhar e a transformação desse sangue em um bebê mágico, adotado com alegria pelo casal. 

A cena não tem efeitos especiais – o especial é o literal, o que acontece exatamente como está 

sendo narrado, mostrando o bebê e o sangue. Na ontologia Huni Kuin, é dessa mistura com o 

sangue dos animais que surgem as doenças para os humanos, os quais já estavam fadados a 

morrer porque não haviam escutado sem questionar o canto de Yuxibu, Shuku Shukuwe. A 

narrativa segue mostrando como têm então a ideia de se transformar em ervas medicinais para 

curar seu povo, cada família ou clã se transformando em uma família de medicina: 

– Olha, nós vamos virar espécies. Eu sou Dua, eu vou virar Matsi. 
 Como disse que era, Ikamatsi, eu vou virar. Todos meus parentes vão 

virar Matsi.  
 Banu disse:  
 – Eu vou virar Bata, para fazer tratamento de sapinho, conjuntivite, 

essas coisas.  
 Outro homem disse que era Inu: 
 – Eu vou virar Utsi.  
 O Inani disse:  
 – Vamos virar Mukapabu. (KAXINAWÁ, 2012, p.45)  



	

	 149	

E continua a narrativa do mito, com a velha Yuxã Kuru ensinando ao seu neto pequeno o 

segredo das plantas. Ela que, na história, havia aprendido o segredo de seu sobrinho mágico 

Huã Karu, por sua vez nascido da relação entre uma mulher Huni Kuin e uma árvore, é a que 

não se transforma e permanece humana para ensinar o segredo da cura pelas plantas a seu 

povo. No filme, vemos Yuxã Kuru ensinando à criança pequena cada família de plantas 

medicinais: as amargas, as doces, as azedas, as ácidas. A transformação das pessoas em 

plantas é mostrada no filme também literalmente: o rosto de uma pessoa aparece em um plano 

bem aproximado, ao lado, na frente ou atrás de uma planta, e a pessoa diz: “Eu sou (por 

exemplo) Banu, esta (a planta) também é Banu”, e a imagem faz a fusão do rosto com a 

planta. São depoimentos diretos para a câmera nos quais as pessoas Huni Kuin, pintadas e 

adornadas ritualmente, declaram sua filiação clânica e sua continuidade em relação às plantas 

da mesma família. “Eu sou Inani, esta também é Inani. Inani existe”.  

A transformação, a metamorfose, é o centro da cosmovisão Huni Kuin, como já 

comentado. Em Shuku Shukuwe, a metáfora é a da troca de casca (ou de pele), uma 

transformação contínua, como a possibilidade de vida eterna. O filme narra a metaformose e 

as folhagens, as pessoas humanas, os sons da floresta, o rio, a noite, a lua, as plantas. Todos 

são personagens dessa narrativa.  

Quando, no filme, as pessoas olham para a planta e dizem que são seus parentes, ou mais, 

que são o mesmo ser, estão, na observação de Rafael Castro de Souza (2017), percebendo 

uma forma fora de lugar,  

um fenômeno sensível, uma transformação, uma imagem mítica, enfim. Ao 
olhar para essa planta, o rauya está, na verdade, visualizando aquilo que 
acontece no meio [metaxu], entre-lugar onde se dá a gênese das imagens ou, 
nas palavras de Deleuze, “a zona de vizinhança, de indiscernibilidade ou de 
indiferenciação tal que já não seja possível distinguir-se de uma mulher, um 
animal ou de uma molécula”.132 A imagem da planta que ele vê, nesse lugar-
limite, já é, em certa medida, indiscernível da imagem de um humano.  

No filme, a voz e o canto têm centralidade; não importa se o espectador não conhece a 

língua Hatxa Kuin. Ele é, da mesma forma, tomado pela sonoridade da voz, do canto, da 

própria língua. Um estranhamento pungente como senti a primeira vez quando, em um 
																																																													

132 DELEUZE, Crítica e clínica, p. 11. 
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povoado árabe, escutei ao amanhecer a voz do muezzin chamando para a reza. O canto é a 

linguagem com a qual o nixi pae, espírito da floresta, interage com os rituais da ayahuasca. 

Todos os cantos foram dados aos Huni Kuin por Yube, a cobra jiboia, que também foi quem 

deu os Kene, a “linguagem dos espíritos”.  

A narrativa do filme, uma sequência da cenas autônomas, foi construída pelo pajé Iká 

Muru em uma estrutura intensamente poética, na qual as cenas se sucedem sem 

necessariamente ter uma vinculação temporal ou sequencial, mas como um mosaico de 

imagens e encenações que, em seu conjunto, narram o mito. Tão importante (ou mais) que as 

imagens, são a voz, o canto, a narrativa. Em uma determinada cena, o espectador desavisado 

ou pouco atento vê um arbusto, folhagens com a floresta ao fundo e a voz do pajé narrando, 

aparentemente em off. Ao observar melhor, percebe-se a pena do cocar do pajé, escondido 

atrás daquelas folhas, misturando-se com elas. O tempo todo, a transformação, a continuidade, 

a metamorfose. A voz, o canto, as folhas, a floresta, os sons da mata, os corpos das pessoas, 

têm agência, enunciam o mito que é atualizado no momento mesmo em que é narrado, 

encenado, transformado em imagem (Dami), assim como o próprio pajé Iká Muru enunciou 

sobre si mesmo: “agora já me transformei em imagem”.  

Ao contrário de outros filmes nos quais o pajé Iká Muru também teve papel determinante, 

este não mostra o extra-campo e há um cuidado para que os enquadramentos capturem as 

imagens míticas que se quer narrar. De acordo com Carolina Canguçu, cineasta que participou 

da equipe não indígena do filme, as marcações foram feitas seguindo estritamente a direção 

do pajé Iká Muru e a câmera, na maioria das vezes feita por videastas Huni Kuin, seguia à 

risca suas determinações.  

Ao encenar o mito, ao cantá-lo, ao construir um filme sobre ele, o pajé e toda a aldeia 

estavam atualizando esse mito, vivendo-o novamente e transformando-o em imagem para si 

mesmos, para as futuras gerações e para o diálogo com os nawa, os brancos. Sabendo que a 

imagem tem agência, poder, age sobre o mundo e o transforma, pode-se compreender que o 

filme Shuku Shukuwe é um exercício de cura, a invenção de uma saúde, recorrendo à 

formulação de Deleuze em Crítica e Clínica: “o mundo é o conjunto dos sintomas cuja 

doença se confunde com o homem. A literatura aparece, então, como um empreendimento de 
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saúde” (1996, p.13-14). É o que o filme revela: a transformação de sangue animal em pessoa 

humana, a continuidade entre os humanos e os animais por meio de laços de sangue e a 

transformação de pessoas em plantas para serem a própria cura. Esse processo, inscrito no 

Livro Vivo e no filme Shuku Shukuwe com a força imagética que age sobre o mundo, realiza a 

cura e produz a saúde. A saúde do povo Huni Kuin vem de sua própria interação, 

continuidade e transformação com os outros seres da natureza e é criada pelo canto do pajé, 

pelas imagens, pelo sopro, pelos desenhos, pela forma. Tudo passa pelo sensível e o mito se 

realiza ganhando forma, imagem.  

Na poética Huni Kuin, todos os seres são agentes de um processo intersubjetivo constante 

de criação e produção de novos sentidos através do uso cuidadoso de imagens133. Nosso 

pensamento ocidental coloca o animal como oposto ao humano – aquele que não tem alma, 

nem consciência, como eram considerados os povos indígenas no início do processo 

colonizador. Atualmente, há uma certa preocupação com os animais a partir da constatação de 

que sentem dor, como ocorre com os humanos. Mas, de acordo com Emanuele Coccia (2010, 

p.60), “nenhum dos traços que caracterizam a vida humana está ausente na vida sensível dos 

outros animais: a distância é sempre e tão somente relativa ao grau e não à natureza”. Porém, 

nossa visão do animal (ou da animalidade) nega aos demais seres viventes as capacidades 

consideradas exclusivamente humanas de “produzir e se nutrir do sensível” (LAGROU, 2007, 

p.27).  

Se o animal é o “outro” da nossa cultura, o nosso oposto humano, os povos indígenas são 

os outros “Outros”, carregados com o conceito de serem bárbaros ou não civilizados e de, 

como os animais, representarem o mais instintivo e “baixo” de nossa natureza humana134. O 

pensamento ocidental e cristão dominante insiste na oposição entre verdade e ilusão, baixeza 

e nobreza, instintivo e racional e na separação entre nós e eles, os animais, os selvagens, os 

outros. Uma separação hierarquizada e sedimentada no conceito colonial de superioridade 

cultural, intelectual, física e espiritual, que permite e sanciona a escravidão, o genocídio, o 

abuso sobre outros seres humanos, sobre os animais e sobre o planeta. A natureza é algo 

																																																													
133 LAGROU, Els. A fluidez da forma, 2007, p. 27 
134 Observação de Rafael Castro de Souza (2017) a partir do ensaio de Benedito Nunes “O animal e o primitivo: 
os Outros de nossa cultura”. 



	

	 152	

muito separado de nós, não nos diz mais nada, é nossa inimiga e precisa ser controlada, 

dominada, subjugada. Não temos mais a noção de continuidade com o resto dos seres viventes 

e, portanto, nos isolamos em um mundo mais pobre, menos imagético, sem magia. Só nos 

salva, nesses casos, a arte – ou, pelo menos, tenta.  

Os outros do Outro 

Imagens de pequenos grupos de índios isolados que começaram a aparecer em aldeias dos 

Huni Kuin, dos Ashaninka e dos Yawanawá, no Acre, foram jogadas na internet ao longo de 

2014. Imagens que me causaram grande comoção por mostrarem aquelas pessoas invisíveis, 

aquela outra humanidade que escolheu ficar longe, no meio do mato, fazendo armadilhas com 

estrepes de pau para se defender, chupando mel e deixando os cascos de jabuti marcando o 

lugar de sua última refeição. Pessoas que não conhecem o celular, nem as cidades, os aviões, 

os carros, o dinheiro, que compõe a nossa vida material, espiritual e cotidiana. Pessoas 

indígenas, chamadas de “brabos”, que começavam a sair da floresta e a aparecer causando 

reboliço nas aldeias dos “não brabos” (seriam os “mansos”? ). Se os índios são nosso segundo 

Outro (o primeiro são os animais), os “brabos” são os Outros deles.  

Um jovem cineasta Huni Kuin, Nilson Saboia Tuwe, fez um documentário sobre a tensa 

relação entre as comunidades indígenas aldeadas, que há gerações convivem com os nawa, os 

brancos, e aqueles Outros, saídos das entranhas da floresta, fugidos sabe-se lá de qual 

massacre, nas bordas do mundo onde as maravilhas ainda acontecem. As fotos desses 

pequenos grupos de uma humanidade outra, jogando flechas contra o avião que fazia o 

sobrevoo e capturava as imagens, comovem com a força da dor primordial da separação entre 

nós e o restante do mundo. O documentário de Nilson Tuwe mostra as longas conversas dos 

sertanistas da Funai com as aldeias visitadas por esses Outros – visitas em que os “brabos” 

levam o que encontram à sua passagem, seja comida das roças plantadas, sejam facões ou 

machados e voltam a mergulhar na mata, de novo invisíveis. Ao longo dos rios, de aldeia em 

aldeia, a conversa gera acordos de acolhimento, como deixar áreas dos limites das Terras 

Indígenas destinadas para as andanças desses “brabos”, cuja aparição coloca tudo em outra 

perspectiva e evoca memórias perdidas. O título do filme é o próprio enunciado da alteridade: 

Nós e os “brabos”.  
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Una Hiwea, O Livro Vivo  

A publicação do Livro Vivo foi possibilitada por uma parceria protagonizada pelo pajé 

Agostinho Muru, que envolveu a Associação Filmes de Quintal, o Ponto de Cultura Beya 

Xinã Bena e o Núcleo Transdisciplinar de Pesquisas Literaterras, da UFMG. Em seu trabalho 

de pesquisa, que envolveu 32 aldeias Huni Kuin do Rio Jordão e catalogou 351 ervas, com 

seus nomes em Hatxa Kuin e sua classificação de acordo com o grupo (ou clã) a que 

pertencem, o pajé Iká Muru foi fazendo anotações e carregando esses registros em um 

pequeno caderno brochura que levava a tiracolo, junto com livros publicados por professores 

indígenas tratando da medicina de seu povo e dos cantos do nixi pae (cipó, ayahuasca).  

Mas quando a equipe dos parceiros não indígenas chegou à aldeia para trabalhar na edição 

do livro, o pajé os levou até a floresta, mostrou a folhagem da mata e disse: “Este é o livro 

vivo. Agora os técnicos da universidade vão nos ajudar a fazer o livro no papel” 135. O livro 

não era simplesmente o que estava escrito e registrado nas anotações do pajé em seu caderno, 

mas os parques medicinais existentes ao redor das aldeias, onde vivem os ancestrais dos Huni 

Kuin transformados em plantas que curam. Com essas plantas, as pessoas das aldeias mantêm 

relações de parentesco e pertencimento e recebem o conhecimento  específico de cada um dos 

clãs nos quais se estrutura o povo Huni Kuin: Duá, Banu, Inu e Inani. Ter um parque 

medicinal é critério para o estabelecimento de uma nova aldeia.  

Esse gesto do pajé, mostrando o livro na floresta, oferece uma pista sobre a noção de 

escrita para os Huni Kuin, algo muito próximo da noção de Lacan sobre letra, que é o rastro, a 

inscrição, o resíduo, o que fica de uma passagem. Cada espécie, inclusive a humana, pode ser 

ouvida porque pode ser lida; e se pode ser lida é porque foi escrita, ou se escreveu. A escrita 

como potência de marcar, de afetar.  

Entender a escrita como o gesto primordial: “uma dança sobre a terra, um desenho na 

parede, uma marca no corpo, são um sistema gráfico, um geografismo, uma geografia. Estas 

formações são orais precisamente porque têm um sistema gráfico independente da voz”.  

(ALMEIDA, 2014a). 

																																																													
135 Depoimento de Maria Inês de Almeida em entrevista para esta pesquisa.  
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O Livro Vivo é fruto de uma poética e revela a natureza mesma da escrita, a de marcar a 

paisagem. É “algo escrito ativamente pela humanidade de cada homem verdadeiro”136, a partir 

de sua relação de continuidade com o mundo visível e invisível, com as plantas e seus yuxin e 

que o pajé Iká Muru veio pacientemente catalogando desde 1985, em um processo contínuo 

de mapeamento, registro, nomeação, reconhecimento e memória. O Livro Vivo registra essa 

ciência, a sistematização dos conhecimentos da floresta organizadas de acordo com o 

pensamento Huni Kuin, para o qual tudo tem linguagem.  

Da oficina de feitura do livro, participaram 36 pesquisadores Huni Kuin das diversas 

aldeias do Rio Jordão, convidados por Agostinho Muru. O livro começa com um texto de 

abertura, onde ele explica que, “como o primeiro pajé que descobriu como se transformar em 

ervas dos grupos Dua, Banu, Inani e Inu, para socorrer os Huni Kuin, assim eu também me 

preocupei em deixar esta mensagem de conhecimento para o meu povo, meus filhos e netos; 

para toda a comunidade e para os que vão ver este documento da identidade e do 

conhecimento do nosso povo antepassado” (KAXINAWÁ, 2012, p.6). Depois, apresenta a 

história de Huã Karu, “o dono do livro vivo”, o primeiro pajé, aquele que descobriu as 

medicinas e as ensinou para sua tia Yuxã Kuru. O registro das plantas vem organizado por 

“jardins” de quatro pajés, inclusive o de um bem jovem, com 25 anos na época da publicação 

do livro (2012), a cada um correspondendo uma parte do livro. As plantas são organizadas 

pelos animais, o que reflete a compreensão Huni Kuin sobre a origem das doenças. Ao final, 

mais sete autobiografias de pajés e pesquisadores. Fechando a publicação, uma nota editorial 

de Maria Inês de Almeida.  

A história de Huã Karu, as histórias de vida de cada pajé introduzindo os diferentes 

jardins que compõem o livro, assim como as outras sete autobiografias, estão em português e 

em Hatxa Kuin. No entanto, em sua maior parte, notadamente no catálogo das plantas 

existentes nos parques medicinais dos quatro pajés, a escrita está somente em Hatxa Kuin, 

cuidado tomado com a preservação do conhecimento ancestral nas fronteiras linguísticas de 

seu povo. Durante o período da oficina de edição, com a equipe da UFMG, o pajé Dua Buse 

ditou a história de Huã Karu e completou anotações dos diversos cadernos, que foram 

																																																													
136 Ibidem 
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ordenadas segundo o mito tal como narrado no canto dos pajés, cumprindo a tarefa de curar o 

povo, pela sabedoria das plantas, do desequilíbrio provocado pela mistura do sangue humano 

com o sangue animal – o mundo vegetal como mediador da cura. Na prática, a edição do livro 

foi um exercício de escrita em que o alfabeto era ao mesmo tempo as folhas, o mato, os sons 

da floresta, os animais, em constante continuidade e transmutação. Uma escrita viva.  

Na capa interna do livro, vem o DVD com o filme Shuku Shukuwe, a vida é para sempre. 

Da mesma forma que o centro do filme pode ser considerado o canto da origem da criação 

feito pelos pajés, o livro também pode ser percebido como uma partitura (ALMEIDA, 2014b), 

uma vez que é formado pelo canto da origem das ervas medicinais. O livro se organizou como 

uma cópia do mito que permitiria que seus leitores entoassem, “cada um a sua maneira, o 

canto da origem das medicinas Huni Kuin”137. E a cada vez, o acontecimento mítico se repete, 

com a relação de continuidade e transformação entre os seres humanos e as plantas da 

floresta. O livro participa da manutenção do corpo da floresta, ao copiar o mito, e, na 

percepção de Maria Inês de Almeida, “da circularidade infinita (...) Da árvore ao papel, ao 

livro, à leitura, à decomposição”138.  

Assim como o filme Shuku Shukuwe, o Livro Vivo, Una Hiwea, é a invenção de um povo 

e criação de uma saúde tal como indicado por Deleuze em Crítica e Clínica. A escrita está 

para além das páginas impressas, está na pele da floresta, das pessoas, do papel e é uma 

inscrição no mundo – uma inscrição de saúde e equilíbrio, o mito feito imagem, forma, vida 

sensível (SOUZA, 2017). O canto e as imagens, no livro e no filme, são caminhos que levam 

aos yuxin e a seus donos e por isso o livro é vivo, concreto, vivencial, podendo ser percebido 

pelas sentidos do corpo, porque se confunde com os jardins onde as plantas são a 

continuidade das pessoas humanas em um universo em constante troca, metamorfose, 

transformação. Um mundo no qual o conhecimento se adquire com o corpo, no corpo, pelo 

corpo. Um mundo em que o mito ganha imagem e forma e em que tudo é experimentado no 

plano do sensível. O livro escrito no papel e o livro inscrito na floresta coincidem, são o 

mesmo: “ambos são formas fora do lugar [fenômenos sensíveis], ambos são literatura, 

escrita”. (SOUZA, 2017).  
																																																													

137 Ibidem, p. 15 
138 Ibidem, p. 32.  
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Agostinho Muru fala do nome Una Hiwea, Livro Vivo:  

Por que Livro Vivo? Porque a natureza está viva, as ervas que se 
transformaram estão vivas e os pesquisadores estão vivos, e os autores deste, 
que tiveram a experiência de fazer esta documentação. Enquanto eu tiver a 
minha vida, estarei aqui presente. […] E tem os parques: tem essa 
quantidade de famílias de plantas, que são essas 352 espécies no parque que 
eu criei. Então o Livro Vivo é também o parque onde mora nosso povo 
ancestral, que são as famílias de ervas que se transformaram. (KAXINAWÁ, 
2012, p.7)  

Fazendo uma retrospectiva de seus trabalhos anteriores no cinema Huni Kuin, o pajé volta 

à reflexão sobre o título do livro:  

Foi há muito tempo atrás que eu tive esse sonho de escrever este tal de Livro 
Vivo. Então comecei a pensar...O meu primeiro personagem foi no filme 
Xinã Bena, novos tempos. O segundo foi em Já me transformei em imagem. 
Então, para acompanhar eu pensei em botar o nome de Livro Vivo, porque 
enquanto eu estiver vivo, o cara lê o livro, vê as plantas e me vê, que sou 
toda essa experiência. (KAXINAWÁ, 2012, p.185).  

O conceito do Livro Vivo, como de toda literatura Huni Kuin, por narrar repetidamente o 

mito que, por sua vez, adquire forma, imagem sensível e atua na vida fenomenológica. Ele 

lembra o conceito de livro infinito de Mallarmé, Le Livre, concebido como uma estrutura 

totalmente flexível que conteria todas as relações existentes entre todas as coisas e que 

dependeria do leitor para ser ativado, para ter existência. Mallarmé rompeu com a ideia de 

livro como simples suporte para a escrita linear, propondo um livro sempre inacabado porque 

interativo, contendo em si infinitas possibilidades de leitura, nunca podendo ser lido duas 

vezes da mesma forma e, portanto, nunca podendo ser esgotado. Um livro não como suporte 

da escrita, mas como um caminho, um guia, um mapa – o que faz lembrar a escrita Huni 

Kuin, os Kene, cujo desenho geométrico padronizado não permite e fixação clara, por parte de 

quem olha, de fundo e figura, e que deixa sempre uma impressão de abertura, de não 

acabamento, de um desenho em aberto – que é justamente o caminho por onde a “imaginação 

perceptiva” ou a “percepção criativa” atuam na experiência visionária, completando o 

desenho como o caminho de volta ao mundo sólido dos corpos pensantes, humanos.  

Escrita e literatura 
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A escrita é considerada inferior à oralidade na metafísica ocidental, tratada por Platão 

como um remédio que ajuda a rememorar, mas um veneno para a memória, que já não se 

exercitaria, tornada preguiçosa (SOUZA, 2017). Essa suposta superioridade da linguagem 

oral, ou essa forma de encarar a escrita como mera transposição dos sons falados, é um 

encurtamento de visão em relação à noção de escrita. Basta sair da ideia de escrita como 

unicamente alfabética para que se abra a perspectiva de escrita como marca, como rastro, 

como a letra lacaniana (MACHADO, 2000). Nesse sentido, todas as marcas são uma escrita e 

todos os povos têm escrita, embora não necessariamente alfabética: 

A fala da escrita nasceu com o ah! de admiração do primeiro leitor, ensina o 
sábio huni kuin Agostinho Manduca. A fala ligada à escrita não é a do 
discurso, é a miragem que o desenho transforma em canto. Esse princípio de 
não contradição formal coloca no mesmo fluxo tradutório a oralidade e a 
escrita. (ALMEIDA, 2012, p.12).  

Ana Maria Netto Machado, em seu livro Presença e implicações da noção de escrita na 

obra de Jacques Lacan, afirma:  

A escrita mantém relações estreitas com a noção de marca ou rastro, que é 
tão antiga quanto o homem. Num sentido geral, tudo que foi possível 
conhecer do passado da humanidade e do universo, sempre dependeu da 
escrita ou ao menos das marcas deixadas pelos fatos e que puderam, mais 
tarde, ser interpretadas. (2000, p. 68) 

A autora busca em Derrida a função da escrita de “guardiã de uma resistência contra a 

devoradora tendência logocentrista da cultura ocidental” (MACAHDO, 2008, p.25), pergunta 

se na essência da estrutura da escrita estaria uma possibilidade de resistir ao logos dominador 

e ressalta a capacidade da escrita de ser, ao mesmo tempo, “instrumento para todas as ciências 

e antídoto contra os efeitos da metafísica ocidental”139. Na perspectiva psicanalítica, a 

passagem do desejo inconsciente está sempre em uma palavra que “quer passar” e cujo 

processo de revelação se dá pela escrita. A letra, como estrutura esvaziada de sentido, permite 

a passagem, a revelação, rompendo com a correspondência entre forma e conteúdo e, 

portanto, com a questão da representação. A letra tomada em seu aspecto formal, esvaziado 

do sentido comumente a ela atribuído, permite então outras leituras, outros conteúdos que 

aparecem de forma criptografada ou enigmática.  

																																																													
139 Ibidem, p. 27  
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Há um questionamento de que ao escrever os mitos, seja nos livros, seja nos filmes, os 

escritores ou realizadores indígenas estariam fixando esse mito e utilizando a escrita como 

remédio para lembrar o que já foi esquecido. Nada mais longe da verdade. O mito está vivo e 

pulsante e, ao escrever em suas línguas suas histórias, os escritores indígenas estão 

produzindo uma outra literatura que, como diz Viveiros de Castro (2007)140, só conseguimos 

classificar como histórias para crianças porque os mitos são tão densos e estranhos que 

somente as crianças e os loucos podem acercar-se deles de forma total, sem as barreiras do 

logos. Ao escrever os livros, fazer os filmes, pintar, desenhar, os Huni Kuin estão vivendo os 

mitos ininterruptamente, conectando-se com o tempo atemporal em que humanos e não-

humanos se comunicam e interagem, mantendo o equilíbrio do mundo, a saúde.  

Quando Maria Inês de Almeida (1999) diz que “os escritores indígenas estão descobrindo 

o Brasil”, pode-se imediatamente pensar na inversão da situação histórica, da narrativa 

repetidamente inculcada nas escolas brasileiras sobre a descoberta do Brasil pelos portugueses 

e do bem-humorado comentário de Oswald de Andrade – se fosse um dia de sol, os índios 

teriam desvestido os portugueses, e não o contrário141. No rastro do que fala em seu manifesto 

antropófago – “antes de Portugal descobrir o Brasil, o Brasil tinha descoberto a felicidade” – 

desdobram-se imagens que a expressão “descobrir o Brasil” evoca. Descobrir é desvelar, tirar 

o véu, por à mostra, revelar o que está oculto. E isso é o que a literatura indígena está fazendo 

ao trazer para o universo não indígena os sons, as cores, os cheiros da floresta, a letra da 

ancestralidade, as narrativas míticas, as imagens do mundo visto em continuidade e não em 

ruptura. As páginas dos livros vão além de si mesmas e recriam um mundo em que a escrita, 

qualquer que seja ela, é a marca do acontecimento; e toda escrita tem uma função curativa no 

mundo ao buscar constantemente o equilíbrio, o diálogo entre humanos e não-humanos, a 

inscrição do poder de transformação na pele do papel, do corpo, do planeta. As palavras, as 

imagens, os sons, assim como os objetos, têm poder, têm agência no sentido de possibilitar, 

provocar ou permitir o fluxo corpóreo (stream of bodiness, conceito utilizado por Emanuele 

Coccia (2010) ao afirmar que o corpo, como a consciência, também flui), contínuo que 
																																																													

140 Em entrevista concedida a Maria Inês de Almeida, e publicada sob o título Outro destino na revista Aletria, 
Belo Horizonte, 2007.  

141 “Quando os portugueses chegaram ao Brasil/ Era dia de chuva/ E eles vestiram os índios./ Que pena.../ Fosse 
dia de sol,/Os índios teriam despido os portugueses”. 
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acontece entre todos os mundos e todos os seres, os visíveis e os invisíveis, e de cujo delicado 

equilíbrio depende a saúde plena (SOUZA, 2017). Os modernistas possibilitaram que se possa 

considerar arte, literatura, o que os índios estão fazendo hoje.  

Deleuze afirma, em Crítica e Clínica, que “a escrita é inseparável do devir” (1996, p.6) e 

que ao escrever a pessoa está sempre em um devir-algo. A literatura indígena pode então ser 

pensada como um devir-natureza. Ou, nas palavras de Kanatyo Pataxó: 

Eu percebo a minha vida dentro desse círculo do universo. Aprendi com a 
aproximação com a natureza – tudo canta, tudo dança, para mim (...) a 
Literatura é esse conjunto. Eu acho que tudo que é belo é Literatura (...) a 
natureza é literatura, uma árvore é literatura, um rio é literatura, um peixe 
que vive entre algas nas águas escuras de um rio também é literatura142.  

Tudo é literatura porque vive em uma história e essas histórias não são uma ficção, mas a 

vida mesma. É assim que a literatura, o cinema, os desenhos, os cantos, tudo que compõe o 

campo do que se poderia chamar de arte indígena – com o cuidado de deixar claro que essa 

palavra e, portanto, esse conceito de arte, tal como concebido no mundo ocidental, não existe 

na maioria das línguas e das culturas indígenas – são ações de criação de uma saúde, no 

sentido deleuziano; são o processo constante de cura como possibilidade de se permanecer no 

que se é por meio da mudança. Para se curar, os Huni Kuin precisam se transformar nas 

plantas que, por sua vez, passam a existir na floresta. Ler, escutar, olhar, como ensinou Lévi-

Strauss em seus últimos escritos, mas não com o “microscópio estruturalista”143 e sim com a 

experiência sensível, com o desejo de experimentar no corpo, de romper nossa surdez 

civilizacional frente ao que vem de outros povos, outras ontologias, outras cosmovisões. A 

necessária escuta, o necessário olhar, a necessária leitura do que os livros e filmes indígenas 

nos propõem como possibilidades de habitar o universo mítico de forma concreta.  

Tradução 

Os exercícios de tradução intercultural e intersemiótica feitos pelos Huni Kuin ao 

escreverem seus livros e realizarem seus filmes são o “furo” de que fala Maria Inês de 

																																																													
142 ROCHA, D´URÇO, 1998 
143 Termo utilizado por Rafael Castro de Souza em sua dissertação de mestrado A vida sensível do mito, UFMG, 
2017.  
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Almeida em 11 teses para a Universidade Indígena (2012), ao afirmar que a tradição se 

confunde com a tradução - uma forma de manter a tradição já que esta é algo que se traduz 

continuamente. A imagem do “furo” corresponde ao conceito amazônico de um caminho de 

água que liga duas partes distantes da mesma margem de rio, um pequeno igarapé que corta a 

curva fazendo um atalho por dentro da mata, um caminho direto e quase secreto que leva de 

volta à grande água de onde se saiu.  

No diálogo intercultural que se estabelece na feitura dos livros e na realização dos filmes, 

busca-se uma prática escritural (no sentido amplo) que não submeta estéticas e línguas 

indígenas à visão etnocêntrica ocidental. Para que este diálogo seja real e crítico, é necessário 

ampliar os pensamentos e também as línguas. Foi nesse sentido que o Núcleo Literaterras da 

UFMG propôs a tradução como método, exercício de escuta, possibilidade de ampliação do 

conceito de escrita para além do alfabeto, em um espaço de convivência de pessoas indígenas 

e não indígenas. Na tarefa, por definição, impossível, da tradução, nesse espaço de 

convivência, a potência do que os indígenas trazem com seus cantos, suas falas, sua língua – 

uma língua desconhecida para os não indígenas e portanto misteriosa, cujos sons envolvem 

sem que se compreenda o que está sendo dito, uma língua mais sentida que compreendida, 

“como a língua de um poeta (fundador de língua) ou de um povo (como fica evidente nos 

cantos indígenas)” (ALMEIDA, 2015, p. 221) – gera um efeito multiplicador e não para de 

significar. Que tradução é essa que não é a de uma língua para outra? Tradução como 

transformação, como a vida mesma do mito, nas palavras de Viveiros de Castro (2015, p. 87): 

“Tradução, traição, transformação. O nome desse processo na antropologia estrutural, como 

se sabe, é ‘mito’”.  

Essa prática tradutória intercultural busca criar espaços em que as diferenças e 

singularidades possam florescer sem subalternidades, escapando aos jogos de poder 

instituídos no exercício da língua, propondo um campo de liberdade, no sentido barthesiano 

de “trapacear com a língua” de forma a “ouvir a língua fora do poder” (BARTHES, 1980). 

Essa é a novidade que a escrita indígena traz para a literatura, para o cinema, para as artes 

visuais, redescobrindo o Brasil, fazendo ecoar em nossos ouvidos ocidentados um canto 

ancestral cujo ritmo, sonoridade, timbre e imagens nos remetem a mundos dos quais 

estivemos por tanto tempo separados que julgamos não existentes; e a vida se amplia.  
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Na prática da tradução intercultural, a perspectiva transdisciplinar está naturalmente 

presente. Não é possível pensar o conhecimento de forma compartimentada ou separada – na 

língua hatxa kuin cientista é Xinã mèniyei, aquilo que vem do pensamento, lugar do 

conhecimento, qualquer conhecimento ou os conhecimentos todos (ALMEIDA, 2015). Não é, 

pois, um atributo pessoal, mas um lugar onde o conhecimento acontece; e esse conhecimento 

é integral, já que as práticas de alimentação, de saúde, de cuidado corporal, os cantos, a dança, 

o desenho que é uma escrita, as imagens, os gestos, o banho, são indissociáveis. Para ser um 

humano verdadeiro, a pessoa Huni Kuin precisa atuar em todas essas esferas. Nós, 

ocidentados, separamos as disciplinas e aprendemos a abordar a vida por um olhar 

especializado que muitas vezes nos impede de perceber um banho como atividade poética e 

até mesmo como atividade de cura. Já na língua Hatxa Kuin a palavra para cientista supõe a 

não separação entre as ciências da biologia e da saúde, a filosofia e o que poderíamos chamar 

de arte.  

O gesto intercultural é um esforço tradutório no sentido de reunir as poéticas indígenas e 

não indígenas e leva diretamente ao conceito de transdisciplinaridade como aquilo que 

“atravessa e ultrapassa os saberes, ou seja, a vida”144. Não mais “o mundo dos outros”, mas o 

mundo “entre nós e os outros”, em processos que envolvem sempre relações de poder 

(KINGLER, 2007). A tese é que essa poética indígena, em seu esforço de traduzir-se para si 

mesma e para fora de si, implica um processo de cura. O mito cura, a ancestralidade cura, e 

isto se dá pela inscrição da poética indígena no mundo sensível. Uma poética que mostra 

como as diferentes espécies que compõem a paisagem se relacionam, como o canto, a 

imagem, as plantas, os bichos e os espíritos atuam na cura, na depuração, na criação e 

manutenção da saúde.  

Nesse caminho, o gesto indígena é autobiográfico, é a escrita de si e do outro – esse outro 

sendo nós, os não indígenas – porque dirigido para esse diálogo. O Livro Vivo não se separa 

da vida do pajé Agostinho Muru, assim como os filmes de Zezinho Yube são narrativas de 

sua própria vida, que, no entanto, vão para além da autobiografia individual porque são a 

narrativa de um povo. Nos laboratórios interculturais, o lugar do intraduzível era o lugar da 
																																																													

144 ALMEIDA, Maria Inês. Xinã Kayawa, O caminho de Txaitá Ibã na tradução. Projeto de pesquisa para o 
CNPq, inédito.  
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criação, das práticas que se estabeleceram entre os que não falavam a mesma língua nem 

compartilhavam os mesmos mundos – e essas práticas formaram a terceira margem, a 

possibilidade do encontro.  

Comunidade e linguagem 

CONVIVER: Coreografia. A dança, a música, a poesia não se cansam de 
mostrar as possibilidades de convivência. Artes do humano: nós, humanos, 
as seguimos em suas linguagens, que demandam nossos sentidos. Mas nem 
só os ditos humanos são pessoas, cada espécie tem suas artes. 
E há os que não classificam as espécies do mesmo modo que os cientistas.  
Os mitos estão à disposição para ensinar outras biologias, matemáticas e 
medicinas. (ALMEIDA, 2012, p.8) 

Se queremos ampliar nossas possibilidades de vida para além das narrativas de sempre, 

frutos de “uma sociedade que gostaria de limitar a experiência humana ao campo do 

administrável, do controlável, do seguro” (SAFATLE, 2016a), precisamos encontrar outras 

formas de vida, de convivência e de linguagem. A reflexão de Safatle é oportuna quando 

enfatiza a necessidade de novas linguagens para falar do indizível - como o mito:  

não há cura do sofrimento psíquico por meio do fortalecimento do Eu e de 
sua capacidade de adaptação social. Podemos sofrer por não sermos um 
indivíduo, ou seja, por não conseguirmos nos fazer reconhecer enquanto uma 
individualidade almejada. Mas podemos sofrer também por sermos apenas 
um indivíduo, ou seja, por não sabermos o que fazer com experiências que 
nos despersonalizam, que nos indeterminam, que aparecem de forma 
eminentemente negativa. Mas ao separar sujeito e consciência, criando por 
exemplo, inversões do famoso cogito de Descartes ("Penso, logo sou") do 
tipo "Penso onde não sou, sou onde não penso", Lacan lembrava que a 
consciência é, entre outras coisas, uma forma de linguagem que define uma 
estrutura possível de experiências e um campo determinável de 
representações. (…) Esta forma de linguagem própria à consciência é 
continuamente atravessada por outras linguagens. Outras linguagens que 
procuram nos lembrar como há coisas que nunca conseguiremos falar 
enquanto não mudarmos nossa maneira de dizê-las.145 

O que os Huni Kuin estão nos propondo, em seus exercícios de tradução intercultural, em 

seus livros e filmes, é uma outra forma de ver, de ouvir, de conhecer. Uma outra maneira de 

ler o que se escreve. A linguagem performa nossa percepção do mundo, o que pode levar à 

ideia de que, uma vez mudada a relação com a linguagem, muda-se a visão e o mundo nunca 

																																																													
145 Ibidem. 
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será o mesmo.  Quando perdemos o medo de nos jogar nesse outro pensamento, que nos tira 

do centro e nos coloca em comunhão com toda a natureza, poderemos talvez nos recriar. Pois, 

como diz Safatle (2016a), “o humano cria quando ele aprende a não mais temer seus 

abismos”. 

A alienação e a reificação que sentimos na grande solidão urbana contemporânea, na 

sociedade do espetáculo, do entretenimento e do descartável, regida pela lógica utilitarista, 

nos leva a acreditar que as saídas se encontram no plano individual. Cada pessoa passa a 

carregar o fardo de ser a única responsável por seu sucesso ou fracasso em um marco 

individualista, “mistura de cinismo e frenesi consumista” (TODOROV, 2011, p.213). A perda 

da confiança na via coletiva veio com o “esvaecimento da fé no comunismo” e uma adesão 

cada vez maior “às comunidades éticas e religiosas; projetos políticos e humanitários” desde 

que “a perseguição de um objetivo público e impessoal se reduplique numa experiência 

pessoal intensa”146. O que se busca é a experiência.  

E o que a experiência Huni Kuin de se fazerem plenamente humanos nos indica? Eles não 

se compreendem como indivíduos isolados, mas pertencentes a um corpo – Nukun Yuda, 

“nosso corpo”, a palavra para se referir à aldeia – e fazem a escolha política de viver em 

comunidades pequenas, unidas por laços familiares, que não permitem a separação do poder e 

a instalação do estado, como ensina Pierre Clastres. Não porque não “evoluíram” até esse 

ponto, mas porque fizeram uma escolha que indica a comunidade como espaço de liberdade, 

na “grande lei da convivência”, apontando outras formas de experimentar o mundo e a 

aventura de ser um “humano verdadeiro”.  Um caminho de viver como “um ser livre, 

plenamente dançante” (ALMEIDA, 2013) na fluidez da forma. “Alguns povos criaram 

registros, arquivos, livros. Outros preferem continuar dançando, cantando, escrevendo com as 

outras espécies, grafando formas apresentadas em sonhos, mirações – demonstrando suas 

estéticas orgânicas”147 e criando uma saúde em um processo contínuo de cura como 

depuração. 

  

																																																													
146 Ibidem p. 311 
147 Ibidem. 
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ESPIRAL DE SANGUE, ESPIRAL DE AREIA: O UMBIGO DO MUNDO  

A responsabilidade que assumo com o meu trabalho é gigante. Eu sou artista indígena da 
Amazônia brasileira, trabalho a cultura coletiva, plural e transitória. Quem tem tempo e busca, pode, 
em diferentes tempos e magnitudes, conhecer outros universos possíveis. Possíveis aos plenos abertos 

ao novo, à surpreendente descoberta que só tem quem se permite. 

(Jaider Esbell)148	

Arte, estética e beleza 

A arte é a sustentação da vida de uma forma equilibrada com o mundo. A 
primeira arte da nossa existência é a vida. A pessoa que não sabe dialogar 
com a arte se torna uma pessoa triste, que não ouve direito, que não enxerga 
direito, que não sente a vida direito. Ela vive um pouco ensangada, não é 
uma pessoa completa. Tem a arte do conhecimento da flora, da fauna, dos 
minerais, da espiritualidade, da ancestralidade, da tradição, da identidade. 
(Kanatyo Pataxó).149 

Kanatyo Pataxó expressa um pensamento sobre arte que se poderia dizer que é 

compartilhado pela maioria, senão por todas as culturas indígenas ou culturas não-ocidentais, 

que não possuem uma palavra específica para “arte” (LAGROU, 2007), o que demonstra que 

não existe esse campo de nomeação como algo separado do restante da vida e de outras 

habilidades. No entanto, a ideia de beleza, nessas sociedades, está presente em tudo, como 

expressou Darci Ribeiro ao dizer que sentia, como brasileiro, colonizador, ocidental, vergonha 

diante de tanta beleza150. Nas sociedades indígenas, não-ocidentais, a não separação 

disciplinar é um modo de ser, de ver o mundo, de agir, de se tornar um humano completo. 

“Tudo é julgado esteticamente, não somente as produções materiais, mas também ações: o 

modo de falar, sentar, comer, os gestos, o comportamento social, o cheiro, a textura corporal, 

a saúde” (LAGROU, 2007, p.87). O que vale, nessas culturas, são as relações que se 

estabelecem entre os objetos, o mundo e a pessoa que os percebe, uma relação de intensa 

troca e de afetação mútua, uma vez que os objetos têm agência, assim como todos os seres 

visíveis e invisíveis que habitam os diferentes mundos que a percepção xamânica é capaz de 

reconhecer. A beleza não é um valor em si, de apreciação de um objeto ou de um ato, mas 

sempre “associada a outros domínios de percepção, cognição e avaliação” (LAGROU, 2007, 

P.87). Mais que o objeto em si, o que se valoriza é o conhecimento de como fazê-lo. Ao não 
																																																													

148 Texto publicado no Facebook de Jaider Esbell em 2016 
149 Depoimento de Kanatyo Pataxó in DUTRA, Mara Vanessa, 2012 
150 Comentário feito por Darci Ribeiro no documentário “O povo brasileiro” 
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ter um valor absoluto, a beleza serve como um apelo a outras verdades, como aponta Ticio 

Escobar em seu artigo Arte indígena: el desafio de lo universal, alertando porém para o fato 

de que a falta de autonomia do estético não significa ausência da forma estética, presente em 

todos os aspectos da vida dessas sociedades:  

A beleza trabalha clandestinamente para sustentar verdades e funções que 
requerem o aval de sua própria imagem na cena da representação: enfatiza 
funções, inflama verdades, intensifica figuras fundamentais; se tensiona até o 
limite, obrigada a dizer o que está fora de seu alcance e, ao fazê-lo, enche o 
horizonte cultural de relâmpagos, inquietudes e presságios. (ESCOBAR, 
2013, p. 6. Tradução minha)151  

Escobar reafirma que, nas sociedades indígenas, o estético pode estar em situações 

triviais, utilitárias, do dia-a-dia, assim como em situações ritualizadas. No pensamento 

ameríndio, o belo “desperta as potências adormecidas das coisas e as dota de surpresa e 

estranhamento; as afasta, quebra sua presença ordinária e as arranca de seu enquadramento 

habitual para enfrenta-las à experiência, inconclusa sempre do extraordinário” (ESCOBAR, 

2013, p.6. Tradução minha)152. A fruição estética, presente como experiência intensa, vai 

além de si mesma em direção à mobilização de significados sociais complexos, com um limite 

muito diferente do que lhe é dado na filosofia da arte ocidental. O que se poderia chamar de 

“operações artísticas” ultrapassa o estético, assim como na arte conceitual e na busca da arte 

contemporânea, nas quais o estético não tem autonomia, e pode ser substituído ou reforçado 

por outros dispositivos que, sem passar necessariamente pela beleza, provocam o 

estranhamento da arte, considerada como “um conjunto de objetos e práticas que salientam 

suas formas para produzir uma interferência na significação ordinária das coisas e intensificar 

a experiência do mundo” (Tradução minha).153 

 

																																																													
151 “La belleza trabaja clandestinamente para apuntalar verdades y funciones que requieren el aval de su propia 
imagen en la escena de la representación: subraya funciones, inflama verdades, intensifica figuras 
fundamentales; se tensa hasta el límite, obligada a decir lo que está fuera de su alcance y, al hacerlo, llena el 
horizonte cultural de relámpagos, inquietudes y presságios”.  
152 “despierta las potencias dormidas de las cosas y las inviste de sorpresa y extrañeza; las aleja, quebranta su 
presencia ordinaria y las arranca de su encuadre habitual para enfrentarlas a la experiencia, inconclusa 
siempre, de lo extraordinario” 
153 Ibidem, p. 4: “un conjunto de objetos y prácticas que recalcan sus formas para producir una interferencia en 
la significación ordinaria de las cosas e intensificar la experiencia del mundo”.  
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Tornar-se um humano completo é um projeto de construção sempre em exercício, como 

no caso dos Tikmu’un, ao adquirirem os cantos de seus yamin e dos Huni Kuin, e cultivarem 

seu bedu yuxin, que lhes possibilita trafegar com segurança no mundo dos yuxibu; é, portanto, 

um devir, um tornar-se. No caminho de tornar-se “humano verdadeiro” ou completo, o 

conhecimento é adquirido sensorialmente, corporalmente, em constante troca com os demais 

seres viventes, visíveis e não visíveis, dependendo do ponto de vista (perspectivismo 

ameríndio154). Nas palavras de Kanatyo Pataxó, 

[n]ós pataxó vivemos ligados a três mundos: mineral, vegetal e animal. Se 
não estivermos entrelaçados com esses mundos, deixamos de ser índios. Não 
podemos perder os laços de amizade com essas coisas aí. Dentro desses 
mundos, tem varias artes: a arte dos pássaros, a arte dos bichos, das plantas, 
do universo... A gente desenvolve a arte que vem através do nosso espírito, o 
espírito da arte que está em cada mundo desses. Cada pessoa segue a 
educação e a arte de um mundo desses ou desses três mundos – quem segue 
a dos três mundos é uma pessoa muito importante no mundo indígena, é um 
sábio, um intelectual da educação e do saber. Dentro disso, a gente trabalha e 
vem fortalecendo a nossa cultura para que ela fique enraizada nesses 
mundos, no mundo das plantas, dos bichos e do universo, do cosmo. 
Precisamos sempre estar ligados a isso, porque se desequilibrarmos com 
isso, não viveremos. A arte é vida.155  

Essa visão da arte como a própria vida é compartilhada por Todorov em seu livro A beleza 

salvará o mundo, ao afirmar que “a arte de viver é uma arte entre outras” e que “se pode 

perfazer a vida como uma obra de arte” (2011, p.14). Discutindo a frase de Dostoievski que 

dá título ao livro, Todorov argumenta a favor da descoberta da beleza do mundo em cada um 

de seus instantes, sem que isso signifique recusar-se a agir para tornar esse mesmo mundo 

ainda mais belo, o que pode ser feito nas simples ações do cotidiano, tornando-o mais estético 

e revelando a beleza oculta nas coisas. Conclama a que cada um possa viver sua vida “à 

maneira de um artesão ou um artista” (TODOROV, 2011, p. 317), tornando bela a vida 

comum, com a superação da pensamento dicotômico pela percepção da continuidade entre 

alto e baixo, real e irreal, relativo e absoluto. Para esse autor, todos podem acessar a arte 

afirmando a beleza do mundo e da vida, o que se faz conquistando uma sabedoria que está 

para além da arte e cuja definição ele busca em Georges Sand: “Há algo acima da arte, ou 

seja, a sabedoria, da qual a arte, em seu apogeu, não é mais do que a expressão. A sabedoria 

																																																													
154 Conceito produzido por Tania Stolze e Viveiros de Castro (1996) 
155 Depoimento de Kanatyo Pataxó in DUTRA, Mara Vanessa. 2012 
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compreende tudo, o belo, o verdadeiro, o bem, e, por consequência, o entusiasmo” 

(TODOROV, 2011, p.297). Pode-se aceder a essa sabedoria, segundo Todorov, admirando o 

mundo em toda a sua diversidade, preparando uma comida, brincando com uma criança ou 

levantando uma parede bem reta. Porém, quando a lei, a ética e a convivência entre as pessoas 

começam a ser regidas somente por considerações estéticas, entra-se no campo do esteticismo 

dogmático, segundo o qual a beleza deve ser a norma que governa a vida. Ele chama a 

atenção para o risco que decorre dessa posição e que pode ser colocado nos seguintes termos: 

até que ponto estaríamos dispostos a chegar para produzir ou desfrutar de uma obra de arte? 

Quais os limites? Todorov (2011, p.261) cita a Orwell:  

A primeira coisa que exigimos de um muro é que ele se sustente. Se ele se 
sustenta, é um bom muro, e a questão do objetivo ao qual ele serve pode ser 
distinta desta. O melhor muro do mundo merece no entanto, ser demolido, se 
ele circunda um campo de concentração. 

Segundo Todorov, a doutrina do esteticismo falha ao não admitir a multiplicidade da 

existência humana e ao considerar que a beleza equivale ao absoluto que, em sua opinião, 

seria a grande busca humana, na qual a arte joga um papel de “continuação do sagrado”, nas 

palavras de Marcel Gauchet, historiador do desencantamento do mundo, ou, dito de outra 

forma, a arte substitui o sagrado. Porém, a separação entre sagrado e profano que vivenciamos 

no ocidente desde a modernidade, não pode ser simplesmente transposta para outras 

sociedades, que não vivem essa ruptura.  

A história da arte ocidental, que desde Platão afirma que o belo e o bom caminham 

sempre juntos, instituindo o papel idealizador e moralizante da arte, considerada como a 

grande educadora da humanidade, tem essa proposição rompida por Kant, no século XVIII, 

com sua teoria reflexiva sobre a arte, que a considera como um conhecimento autônomo de 

validade universal, segundo parâmetros pré-definidos. Os séculos XIX e XX assistem a várias 

outras tentativas de conceituação de arte até se chegar a uma “anti-teoria”, nesse início de 

século XXI, que considera a arte como um evento inconcebível e o artista como seu topos 

gerador, ampliando a artisticidade para todas as coisas do mundo e deixando indefinida a 

questão do que é, ou não, arte (CAMARGO, 2009). As vanguardas revolucionárias do século 

XX também consideraram que a arte seria o modelo ideal da sociedade, na qual não haveria 

mais artistas porque todos o seriam. A concepção de Kant de que é possível um juízo estético 
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universal é criticada por muitos pensadores, inclusive por Pierre Bourdieu (2008), quando 

afirma que a necessidade da distinção é o motor da arte.  

Lévi-Strauss, por sua vez, ao analisar o pensamento selvagem, afirma que o conhecimento 

se produz de forma sensorial e tem uma característica estética, a qual é uma maneira de se 

produzir modelos de compreensão baseados na intuição e nos sentidos, que podem ou não ser 

confirmados pela ciência. Isso é algo da distinção e da maravilha que as sociedades indígenas 

têm a ofertar: a estética em relação íntima com a floresta como forma de conhecimento. No 

pensamento ameríndio, como nos ensina Els Lagrou (2007), a percepção é, de alguma forma, 

uma criação e o debate entre ilusão e realidade vai por outro caminho, uma vez que o que  

importa é a relação entre humanos e não-humanos, entre estados diferentes de ser, e a beleza 

pode estar mais presente no mundo imagético percebido nos momentos de miração, por 

exemplo, ou no mundo invisível, do que nas produções artísticas materializadas que, em geral, 

não são estocadas, mas utilizadas em um determinado momento, como no caso dos objetos 

rituais, e depois deixadas de lado, por perderem sua “vida”, ou, poderíamos dizer, sua “aura”.  

O juízo estético, nas sociedades ameríndias, não-ocidentais, está vinculado a questões de 

fundo da vida das comunidades, como a recusa do poder (como já ensinou Pierre Clastres em 

A sociedade contra o estado), incluindo aí o poder econômico ou qualquer outro exercido de 

forma coercitiva, e a compreensão da natureza do poder como coexistência dos dois lados que 

compõem a construção do mundo, o aspecto criativo e o canibalístico (LAGROU, 2007, 

p.100), que não podem ser dissociados. O mundo das formas é produto da criação e da 

predação nas sociedades indígenas amazônicas. Els Lagrou analisa que as regras estéticas 

dessas sociedades expressam uma lógica da moderação e da medida, não valorizando a 

exuberância, o espetáculo, como o faz o mundo ocidental. O conceito que guia a realização de 

um tecido com Kene, por exemplo, na sociedade Huni Kuin, corresponde à lógica de que esse 

tecido é como a pele que protege o corpo – o tecido seria uma proteção da vida, da mesma 

forma que as paredes da casa são também uma pele, o que lembra o poema Domus, de Adélia 

Prado, o qual atribui à casa as capacidades sensíveis humanas:  

Com seus olhos estáticos na cumeeira 
a casa olha o homem. 
A intervalos 
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lhe estremecem os ouvidos, 
de paredes sensíveis, 
discernentes  
(….) 
Sofre a que parece impassível. 
É viva a casa e fala.  

 

Para as sociedades ameríndias, a arte é um “sistema de ação com a intenção de mudar o 

mundo em vez de codificar proposições simbólicas a respeito dele” (LAGROU, 2007, p.47). 

Nessas sociedades, a construção da pessoa do artista – considerando que a construção da 

pessoa humana é a maior obra à qual se dedica toda a comunidade – é “tão específica quanto a 

estética que produz”156, podendo o artista ser considerado muito mais um mediador que um 

criador. Nessas sociedades, a prática da arte – considerada, como foi dito anteriormente, não 

separada do restante da vida – não segue as leis do mercado, coincidindo aí com a busca e a 

angústia da arte contemporânea, que também não está preocupada com questões como 

autenticidade, originalidade, autonomia formal, unicidade da obra e ruptura inovadora, 

princípios que fazem parte do cânone da arte ocidental desde a modernidade (ESCOBAR, 

2009).  

A autonomia da arte, no pensamento ocidental moderno, separa forma e função e exige 

renovação constante, inovação transgressora, genialidade individual e o caráter único e 

original de cada obra. O problema é que essas exigências da arte moderna passaram a ser o 

cânone universal, a única forma possível de se fazer arte, traduzindo-se em argumentos que 

desqualificam outros tipos de arte que não se enquadrem nessas características: autonomia 

formal, ruptura inovadora e unicidade da obra. 157 

Arte indígena e arte contemporânea 

A arte indígena contemporânea é a reafirmação da ancestralidade traduzida 
em conquistas e novas lutas por direito à vida plena aos povos originários. 
Antes que tudo vá definitivamente para o mundo dos espíritos, eles vêm nos 
visitar, todos. (Jaider Esbell, artista Macuxi)158 

 
																																																													

156 Ibidem, p. 40 
157 Ibidem 
158 ESBELL, Jaider, publicação no blog Entre-parentes  
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Como já foi comentado, nas culturas indígenas o estético não é separado de um sistema 

simbólico complexo que integra vários campos que, no pensamento ocidental, dividem-se em 

disciplinas isoladas, tais como medicina, arte, política, religião, direito, ciência (ESCOBAR, 

2008). A forma não é separada da função, que pode ser prosaica ou transcendental. Tampouco 

há diferenças entre gêneros artísticos, tais como literatura, artes visuais, dança, teatro, música, 

que se misturam em processos simbólicos carregados de significação social e que “se apoiam 

entre si no fundo escura de verdades inacessíveis”(ESCOBAR, 2013, p.4. Tradução 

minha)159. A beleza é utilizada na arte indígena, para projetar, em imagem, o futuro 

comunitário. A atividade artística não cumpre os requisitos da autonomia formal moderna; as 

obras ou situações artísticas não são inúteis (no sentido kantiano), mas vinculadas a ritos e 

funções, desde aquelas sagradas até as mais prosaicas, e movimentam-se no sentido de 

renovar a vocação comunitária dessas sociedades. Considerando a atual situação de 

subordinação e epistemicídio das culturas indígenas, pode-se perguntar, com Ticio Escobar, 

se a arte indígena é capaz de sobreviver em condições opostas às que lhe deram origem e 

como se pode definir o limite do artístico nessas culturas, onde a beleza e o estético permeiam 

todo o corpo social e não formam um campo separado.  

Pensar sobre a arte indígena coloca o desafio de assumir a diferença, de admitir outros 

modelos de arte além do ocidental e de recusar o pensamento colonial que hierarquiza as 

culturas, subordinando aquelas consideradas inferiores, que não poderiam portanto produzir 

expressões privilegiadas do espírito, como a arte (ESCOBAR, 2013). Não é possível pensar a 

arte indígena sem considerar a luta desses povos por autodeterminação, sua grande 

resistência. Pensar a arte indígena é um convite a descolonizar o pensamento.  

Como a arte popular, a arte indígena é marcada pela negação, definida pelo estigma do 

que não é; por outro lado, é um espaço de afirmação de identidades e de diferenças, de 

construção de subjetividades, sendo capaz de assumir perspectivas próprias para “tentar 

expressar o que está além da última forma; que é esse o ofício da arte e esse seu destino ou 

sua condenação” (ESCOBAR, 2013, p.7. Tradução minha)160. O pesquisador Ticio Escobar 

																																																													
159 “se apuntalan entre sí en el fondo oscuro de verdades inaccesibles” 
160 “intentar expresar lo que está más allá de la última forma; que es ese el oficio del arte y ese su destino o su 
condena” 
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contextualiza a arte indígena dentro do universo da arte popular latino-americana, enquanto 

arte periférica que consegue dar conta de suas próprias histórias empregando sistemas de 

representação marcados pelo modelo ocidental. Chama a atenção para a capacidade de 

resistência e de conservação dessa arte a partir da apropriação, da cópia e da transgressão, ao 

ponto em que a cópia vira uma expressão nova que pode reivindicar sua diferença a partir de 

posições próprias determinadas por interesses igualmente próprios no cenário de oposição 

centro-periferia. A arte indígena ocupando o lugar da alteridade, a cópia degradada, o “reflexo 

invertido da identidade exemplar”, o “inevitável lado escuro do Eu ocidental” (Tradução 

minha)161. A essa arte, que faz empréstimos e apropriações diversas, não importa aceitar ou 

não o que vem do centro pelo fato de vir dali, mas porque convém ou não ao projeto próprio 

daquela sociedade, daquela comunidade, daquele povo. Falar de arte indígena latino-

americana não é falar de uma “essência”, mas de um campo atravessado por conveniências 

históricas, razões políticas e eficácia metodológica.  

A visão latino-americana de Escobar muito nos auxilia a pensar sobre a arte indígena, 

considerando contextos nacionais em que os povos nativos formam a maior parte da 

população, subalternizada e resistente, com memória de conflitos, de perdas, com um rancor 

histórico pelos processos de etnocídio e de assimilação cultural forçada. Interessante perceber 

que a arte indígena se afirma nessas tensões, no esforço de enfrentar essas questões, sem 

resolvê-las, mas simplesmente mostrando-as. A realidade brasileira, embora distinta, com 

uma população indígena pequena em relação à população total do país, reflete no entanto as 

mesmas questões. No espaço da diferença, a arte indígena se mantém com seus “núcleos 

duros” de significação, matrizes próprias, resistentes ao embate colonial. Matrizes que se 

fundamentam no mito como lugar de sentido, um sentido coletivo que mantém as sociedades 

e que não conflita com a função econômica da arte, igualmente presente nas sociedades 

indígenas de toda a América Latina, incluindo o Brasil.  

 

Para falar de arte indígena, é preciso talvez encontrar outras formas de nomear o que a 

linguagem colonial usou para falar de outras histórias e de outros sujeitos. Escobar (2009) 

recorre a Wittgenstein para afirmar a necessidade, algumas vezes, de retirar uma expressão da 

																																																													
161 Ibidem, p. 8. “inevitable costado oscuro del Yo occidental” 
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língua para limpá-la, antes de voltar a pô-la em circulação. As palavras, carregadas de 

cansaço, deixam de significar e necessitam de limpeza, como no belo poema de Viviane 

Mosé, “Receita para lavar palavra suja”162. Os riscos das formas de nomear a arte indígena 

envolvem o perigo da mitificação, tornando-a um fetiche ou uma relíquia, algo para sempre 

estacionado em um mundo arcaico, algo que sobrevive de forma congelada e que assim deve 

ser preservado. Há uma ideia de que a arte indígena, como a arte popular, ocupa o lugar do 

passado, enquanto que a arte erudita, o do futuro, colocando um falso dilema de fidelidade à 

memória ou acesso à contemporaneidade, falso porque as culturas não são estanques, a arte 

dos povos indígenas não está encerrada no baú do passado e as tradições podem ser 

preservadas ou deixadas de lado sempre que for necessário e útil para o projeto político 

coletivo daquele povo, daquela sociedade. As culturas em movimento podem criar novas 

respostas, assimilar os novos desafios, as novidades tecnológicas ou artísticas, sem que isso 

signifique nenhuma perda de uma suposta autenticidade. A questão não está em se apropriar 

ou não de elementos estrangeiros, desde que essa apropriação responda à opção cultural 

daquele determinado povo, mas na imposição externa de agendas que, por serem impostas, 

impactam negativamente a cultura. A questão é política. Os artistas indígenas incorporam 

materiais, suportes e formas contemporâneas sem se preocupar com isso, porque são 

simplesmente novos recursos para continuar seu próprio caminho (ESCOBAR, 2013), 

																																																													
162	 “Mergulhar a palavra suja em água sanitária./Depois de dois dias de molho, quarar ao sol do meio 
dia./Algumas palavras quando alvejadas ao sol/adquirem consistência de certeza. Por exemplo a palavra 
vida./Existem outras, e a palavra amor é uma delas,/que são muito encardidas pelo uso, o que recomenda 
esfregar e bater insistentemente na pedra, depois enxaguar em água corrente./São poucas as que resistem a esses 
cuidados, mas existem aquelas./ Dizem que limão e sal tira sujeira difícil, mas nada./Toda tentativa de lavar a 
piedade foi sempre em vão./Agora nunca vi palavra tão suja como perda./Perda e morte na medida em que são 
alvejadas/ soltam um líquido corrosivo, que atende pelo nome de amargura, que é capaz de esvaziar o vigor da 
língua./ O aconselhado nesse caso é mantê-las sempre de molho/ em um amaciante de boa qualidade. /Agora, se 
o que você quer é somente aliviar as palavras do uso diário, pode usar simplesmente sabão em pó e máquina de 
lavar./ O perigo neste caso é misturar palavras que mancham/ no contato umas com as outras. / Culpa, por 
exemplo, a culpa mancha tudo que encontra e deve ser sempre alvejada sozinha./ Outra mistura pouco 
aconselhada é amizade e desejo, já que desejo, sendo uma palavra intensa, quase agressiva, pode, o que não é 
inevitável, esgarçar a força delicada da palavra amizade./ Já a palavra força cai bem em qualquer mistura./ Outro 
cuidado importante é não lavar demais as palavras/ sob o risco de perderem o sentido./ A sujeirinha cotidiana, 
quando não é excessiva,/ produz uma oleosidade que dá vigor aos sons./ Muito importante na arte de lavar 
palavras/ é saber reconhecer uma palavra limpa./ Conviva com a palavra durante alguns dias./ Deixe que se 
misture em seus gestos, que passeie pela expressão dos seus sentidos./ À noite, permita que se deite, não a seu 
lado mas sobre seu corpo./ Enquanto você dorme, a palavra, plantada em sua carne,/ prolifera em toda sua 
possibilidade./ Se puder suportar essa convivência até não mais perceber a presença dela, então você tem uma 
palavra limpa./ Uma palavra LIMPA é uma palavra possível.”(MOSÉ, Viviane. Receita para lavar palavra 
suja).  
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estratégias que compõem as formas diversas pelas quais o subalterno acessa a modernidade 

por meios que escapam à lógica moderna.  

 

O conceito de hibridismo cultural, ou de culturas híbridas, é valioso para enfrentar a 

atitude essencialista que fixa a arte indígena no baú do passado ou no clichê do estereótipo, 

mas pode, na análise de Escobar, tornar-se um risco quando o próprio conceito de hibridismo 

é, por sua vez, essencializado. Esse risco pode conduzir, por um lado, à tomada de um 

fragmento em lugar do todo; essencializar a diversidade pode conduzir a posturas autoritárias 

e sectárias. Para se garantir a participação dos povos indígenas na utopia da cidadania global, 

é necessário primeiro a plena existência da cidadania indígena em condições de equilíbrio de 

poder na arena das políticas culturais. Outro perigo que pode decorrer do conceito de 

hibridismo é substituir a identidade fixa ou supostamente autêntica por uma mistura 

alegremente combinada ao gosto contemporâneo, um “banal popurri”, nas palavras de Ticio 

Escobar (2013). No entanto, as culturas indígenas resguardam suas matrizes de significação 

enquanto permanecem fieis a seus projetos históricos: “as diversas comunidades étnicas 

atribuem-se o direito de inscrever à sua maneira a memória comum e produzir objetos e 

acontecimentos que antecipem possibilidades alternativas de futuro” (Tradução minha)163.   

 

Há muitos pontos de aproximação entre as vanguardas artísticas contemporâneas e a arte 

indígena, começando pela condição de serem periféricas, pelo questionamento da 

representação, pela busca de suprimir o intervalo entre arte e vida. A questão da representação 

é um ponto central no debate artístico: a coisa anunciada não comparece, apenas sua imagem 

é mostrada. A representação nunca dá conta do objeto, mesmo naquelas mais naturalistas. A 

proposta moderna de desconstruir a representação enfatiza sua dimensão estética em 

detrimento da referencial e os instrumentos de representação tornam-se seu objeto, em um 

conflito permanente entre sujeito e objeto. A arte contemporânea avança nesse sentido, 

questiona profundamente a representação, supera a dicotomia entre forma e conteúdo, 

colocando-a como uma tensão permanente em cujo âmbito se faz a arte. Na performance, por 

exemplo, o sujeito é o próprio objeto. Na análise de Escobar, o dilema da representação – 

																																																													
163 Ibidem, p. 14. “las diversas comunidades étnicas se arrogan el derecho de inscribir a su manera la memoria 
común y producir objetos y acontecimientos que anticipen posibilidades alternativas de futuro”. 
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mostrar a coisa que não está mais, o fantasma que por ali passou, o acontecimento que houve 

e que deixou rastro, o duplo, a imagem, a sombra da realidade164 – busca se resolver em duas 

possibilidades: o conceito (inteligível) e a imagem (sensível).  

 

No caso das culturas indígenas, a própria relação de imitação entre cópia e modelo, tão 

vigiada pelos olhos ocidentais, tem outra natureza. Como observa Els Lagrou (2015), 

pensando na concepção indígena de que os artefatos têm vida, de que a construção do corpo 

das pessoas humanas é a obra de arte por excelência realizada pelas comunidades - sendo que 

corpos e artefatos compartilham a natureza de seres viventes, com poder de agir no mundo – a 

relação entre modelo e cópia passa mais pela capacidade de agência dos objetos do que pela 

imitação da imagem, muito mais pela eficácia do que pela beleza. Corpos e artefatos são, 

ambos, resultado de uma fabricação estética que necessita ser eficaz, cumprir sua função na 

fluidez de formas de um mundo guiado pela metamorfose.  

 

A busca e, ao mesmo tempo, a angústia da arte contemporânea é aproximar a arte da vida 

de tal maneira que não haja separação entre uma e outra. O conceito do que é ou não é arte 

passa a ficar mais difuso, dependendo de posições de enunciação. Já não se pode falar de um 

conceito de arte em abstrato, sem considerar as localizações pragmáticas, os lugares de fala. 

Os pressupostos canônicos da arte caducaram e o que a arte contemporânea busca é livrar-se 

do “cacoete logocêntrico de buscar sempre o padronizável para classificar, categorizar e 

especificar” (CAMARGOS, 2009, p.13).  

 

O formalismo do início do século XX foi um caminho de afirmação da autonomia da arte, 

propondo um campo totalizante e exclusivo de uma arte “pura”. Como reação a esse 

formalismo que leva à arte pela arte, Benjamin, ao considerar os meios de reprodutibilidade 

técnica das imagens, propõe a destruição da aura e a aproximação da arte com a vida, em um 

movimento de romper com o círculo de privilégio da arte erudita e pugnando pela 

democratização do acesso à arte. É também como reação ao formalismo que ganha corpo a 

arte conceitual, na qual a ênfase está no conceito e não na forma. A arte conceitual afasta-se 

da imagem e privilegia o conceito, tornando-se, por vezes, enigmática e correndo o risco, na 
																																																													

164 Parafraseando Lévinas, citado por ESCOBAR, Ticio, 2009, p. 19 
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opinião de Ticio Escobar, de diluir-se em puro discurso. Esse é, na visão do crítico paraguaio, 

o dilema da arte contemporânea: estar a meio caminho da imagem e de fora da imagem, 

necessitando-se de informação adicional, externa, para se acessar seu conteúdo.  

 

Ao buscar superar o fosso entre arte e vida, a arte contemporânea cria um espaço em que 

tudo pode ser arte e os privilégios de um mundo artístico à parte, quase inacessível às pessoas 

em geral, caem por terra. Por outro lado, o mercado estetiza todas as esferas da vida humana, 

porém não como sonhavam os filósofos da arte, mas na perspectiva do consumo – tudo é 

mercadoria. Na sociedade do espetáculo, a “metástase da bela forma” (ESCOBAR, 2013, 

p.15. Tradução minha)165, o fato de tudo ser estetizado, neutraliza o potencial revolucionário 

da perda de autonomia da arte como um campo privilegiado, reservado a poucos. É nesse 

embate da arte contemporânea que as artes de outros povos, as várias outras artes, podem 

contribuir, por se originarem fora da lógica de mercado e alinhadas com projetos coletivos de 

futuro, por sua vez, plasmados no mito em sua verdade histórica, como ensinou Lévi-Strauss. 

Artes que mostram outras cosmovisões, outras possíveis leituras de mundo, nas quais o 

encantamento permanece.  

 

Mira-miração 

 

No universo da arte contemporânea, a arte indígena, ou a arte produzida por artistas 

indígenas, tem muito a dizer, desde o debate aberto na inesquecível exposição Les Magiciens 

de la Terre166, em Paris, em 1989, quando a arte dos povos não-ocidentais entrou em espaços 

até então exclusivos da arte europeia. Foi no sentido de alimentar esse debate que o Centro 

Cultural da UFMG promoveu, de 2013 a 2015, a exposição MIRA! Artes Visuais 

Contemporâneas dos Povos Indígenas, reunindo mais de 100 obras de 53 artistas de 27 etnias 

do Brasil, da Bolívia, da Colômbia, do Equador e do Peru e com exibições em Belo 

Horizonte, São Paulo e Brasília. Na semana de abertura, de 14 a 22 de junho de 2013, 

realizou-se em Belo Horizonte um seminário com a presença de grande parte dos artistas 

indígenas convidados.  
																																																													

165 “metástasis de la bella forma” 
166 Exposição que reuniu 101 artistas de vários continentes e etnias, realizada simultaneamente no Centro 
Cultural Georges Pompidou e na Grande Halle de la Villete, em Paris, em 1989.  
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As condições que tornaram possível essa exposição e o consequente seminário têm a ver, 

por um lado, com a emergência desses artistas indígenas no mundo das artes visuais 

contemporâneas – a outridade que fala por si mesma, o outro assumindo voz própria, nesse 

lugar hibridizado das bordas da ocidentalização do mundo. Da situação marginal que é o lugar 

onde as relações de poder colocam os índios, esses artistas trazem suas traduções visuais de 

mitos, de conhecimentos, de vivências e de acontecimentos terríveis como os massacres 

contra suas comunidades. Trazem uma visão de mundo e de cura que permite um campo 

intercultural de elaboração de sentido, reafirmando o que diz Dina Kingler (2007) a partir do 

pensamento de Appadurai, que as especulações em torno da utopia são hoje prerrogativa de 

todos. 

 

Por outro lado, a trajetória de pessoas ligadas à UFMG na construção de cursos 

específicos para formação de professores indígenas, desde a década de 90, propiciou 

condições pessoais e institucionais suficientes para que uma exposição dessa natureza pudesse 

acontecer como projeto do Centro Cultural daquela universidade. Temáticas vinculadas à 

construção intercultural de conhecimento, aos saberes e à arte indígena, laboratórios 

interculturais de produção de livros, filmes, desenhos, música e pintura, foram criando essas 

condições.  

 

O título da mostra buscava, por si mesmo, instaurar um debate, ao falar de artes 

contemporâneas dos povos indígenas e não de artes indígenas contemporâneas. Em seu 

enunciado, buscava contribuir para romper as etiquetas que limitam essas expressões artísticas 

aos terrenos étnicos, ou das marcas identitárias. As mais de cem obras reunidas na MIRA! não 

eram objetos ou signos tradicionais, mas pinturas, esculturas e instalações surpreendentes e 

fora de qualquer clichê, imagens cheias de fluidez. A proposta foi construída no sentido da 

transdisciplinaridade e da transnacionalidade, visando proporcionar aos não indígenas e ao 

meio acadêmico a possibilidade de expandir a compreensão do trânsito que os indígenas 

vivem entre mundos visíveis e invisíveis e entre reinos biológicos diferentes, para além dos 

campos disciplinares, das nacionalidades e das etnias.  
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O nome MIRA! veio da percepção do olhar como copulação, o sexo do olhar, convite para 

mergulhar na experiência. Mirar é o gesto por excelência na busca do conhecimento; mirar é 

ler da forma que se propôs que a pintura, o tecido, a cerâmica, a escultura, o desenho, fossem 

lidos na exposição, enquanto portadores de conhecimentos e de visões de mundo, de filosofias 

e de ciências que estariam chegando à universidade pelas mãos dos artistas indígenas. A 

proposta da Mira!, de acordo com sua curadora Maria Inês de Almeida, foi também no sentido 

de colaborar para a reflexão sobre as relações entre as sociedades indígenas, organizadas em 

suas comunidades tradicionais, e a vida urbana, da qual já fazem parte, desafiando o olhar 

convencional sobre esses povos e sua capacidade de criação artística e de produção de 

conhecimento. A utopia da civilização universal que só pode avançar na medida em que haja 

“a coligação, em escala mundial, de culturas, preservando cada qual sua originalidade”167, foi 

um dos motores da Mira!, tendo seus curadores a clara noção de que o diálogo com os artistas 

indígenas poderia trazer novas possibilidades de trocas, passagens, trânsitos, propondo um 

possível lugar de encontro, o “jardim selvagem”168 onde cada um persevera no que é, a 

terceira margem do rio. Lembrando o mestre Guimarães Rosa em Grande sertão: veredas: 

“Mire, veja: a coisa mais bonita, e importante, do mundo é isto: que as pessoas não estão 

sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando”(2001, p.39).    

 

A radicalidade da proposta da Mira! advém de seu compromisso com a 

contemporaneidade, com o enfrentamento de seu tempo, visto, sentido e recriado pelos 

artistas indígenas entre a aldeia e a cidade, trazendo notícias de outros mundos verdadeiros, os 

mundos míticos, porque o mito é da ordem da verdade.  

 

No texto que introduz o catálogo da exposição, sua curadora fala da contemporaneidade 

das obras porque “todos nós que compartilhamos o mundo moderno e urbano estamos, com 

os artistas indígenas, em estado de exílio” (ALMEIDA, 2013). Exílio de nós mesmos, da 

natureza, dos outros mundos possíveis. Os artistas indígenas trazem a coca, a jiboia, os seres 

invisíveis “que nos ajudam a ver o mundo em sua inteireza, o que podemos ver quando somos 

																																																													
167 LÉVI-STRAUSS. 1987.  
168 Citando Maria Inês de Almeida, que traz essa imagem da escritora portuguesa Maria Gabriela Llansol 
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deslocados pelas forças do próprio mundo”169, pela experiência de deixar nossas ancoragens e 

entrar em outras paisagens, como convida o texto da curadora. As obras falam da pluralidade 

de mundos, do fluxo constante, do devir, da “fonte que no presente religa a comunidade” e 

que se encontra “na passagem e na tradução”170.  

 

Essa nova pintura indígena é a criação de indivíduos que percebem o mundo e o 

expressam a partir da tensão entre conhecimentos ancestrais e criatividade pessoal 

(BELAUNDE, 2013), da perturbação do artista indígena inserido na experiência da 

modernidade, da vida urbana, vivendo concomitantemente tempos diferentes. Segundo Luisa 

Elvira Belaunde (2013), os novos pintores indígenas “se reafirmam como criadores artistas 

individuais, ao mesmo tempo que são a voz da memória coletiva” (2013, p.35), numa 

interrelação entre “o que é muito antigo e profundo e um outro tipo de criação, que é sempre 

misterioso – essa criação [artística] individual” (MINDLIN, 2007, p.29). Inserem-se no 

movimento das artes e da literatura latinoamericana, nas quais as “outridades socioculturais” 

(KINGLER, 2007) passam a ocupar a cena, considerando que o lugar da transformação 

política coincide com o da transformação artística e com o pressuposto de que a cultura 

dominante pode ser transformada ou subvertida de fora, do lugar do outro.  

 

Desde a década de 80, no Brasil, começaram a surgir os primeiros livros de autoria 

indígena, ou de coautoria – o precursor foi o livro de dois índios Desâna, escrito com a 

intermediação de Berta Ribeiro, intitulado Antes o mundo não existia. Junto com iniciativas 

de educação indígena e de escrita alfabética das respectivas línguas dos povos em questão, 

começaram a surgir livros, depois filmes, desenhos, pinturas, e alguns (poucos) desses livros 

de autoria indígena entraram, embora timidamente, no mercado editorial brasileiro 

(Shenipabu Miyui, histórias dos antigos, escrito pelos professores indígenas do Acre, fez 

parte dos livros indicados pelo vestibular da UFMG em 2005; livros de autores como Daniel 

Munduruku e Kanatyo Pataxó foram publicados por editoras comerciais como literatura 

infantil). Uma nascente filmografia indígena passou, a partir dos anos 90 e mais fortemente 

nos últimos 15 anos, a marcar presença em festivais de curta-metragens e de documentários, 

																																																													
169 Ibidem 
170 Ibidem 
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alguns desses conseguindo ultrapassar a barreira do nicho etnográfico. Da mesma forma, 

registros musicais indígenas ganharam uma certa audiência. No campo das artes visuais, 

artistas indígenas, como Jaider Esbell, Arissana Pataxó e Ibã Huni Kuin, começaram a fazer 

suas aparições, saindo do restrito campo etnográfico ao conquistar, em 2016, os primeiros 

lugares do Prêmio Pipa Online de Arte Contemporânea, com votação via internet aberta ao 

público em geral.  

 

Entre os artistas selecionados pela Mira!, alguns estudaram em escolas de belas artes, 

outros aprenderam com suas famílias e outros ainda receberam ensinamentos do mundo 

espiritual, dos donos das plantas de poder com as quais entraram em contato. Porém todos 

perfizeram a trajetória iniciática de reconexão com a ancestralidade, ao mesmo tempo que um 

trânsito aberto pelas cidades e paisagens urbanas do mundo, tornando-se mais cosmopolitas e 

contemporâneos quanto mais mergulhados em suas raízes ancestrais (MATOS; BELAUNDE, 

2014).   

 

Mira! e veja: provocando o olhar 

 

O convite da exposição MIRA! foi o de mostrar “paisagens existentes no real do 

pensamento, da memória, do sonho” (ALMEIDA, 2013, p.7), um convite para que os 

espectadores pudessem entrar na miração, na experiência indígena do mundo. Havia uma 

clara intenção de provocar o olhar dos visitantes para as manifestações de uma estética 

chamada de “visionária” pela curadoria da exposição, como um convite à percepção de outros 

mundos ou de outras formas de ver o mundo a partir da criação dos artistas indígenas, a 

maioria jovens. A nova pintura indígena é um exercício de tradução, tanto para os artistas que 

a produzem quanto para quem se permite aceitar o convite e entrar nesse espaço que permite a 

diferença, sem hegemonias. O exercício é de uma tradução que não elimina as diferenças, mas 

que se exerce como dobra, uma diferença não para de se diferenciar e por isso é que é possível 

o espaço da interculturalidade, da construção de sentido entre “nós e os outros”, 

historicamente imersos em relações de poder (ALMEIDA, 2009). A tensão entre a 

ancestralidade e a criação individual “dinamiza o processo de emancipação social, cultural e 
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político realizado por meio da arte indígena em todos os países do continente americano”, nas 

palavras de Luisa Elvira Belaunde (2013, p.35).  

 

Os novos pintores indígenas, com sua estética visionária, traduzem conhecimentos 

xamânicos e visões de mundo que não se apoiam na dicotomia entre o inteligível e o sensível. 

A nova pintura indígena traz outras formas de ver o mundo, perspectivas distintas, mostrando 

o que normalmente não se vê. Seus autores são, nas palavras de Luisa Elvira Belaunde (2013, 

p.34), “pintores de cosmologias, pintores do invisível”, revelando a relação direta entre a arte 

e a cura, entre o artista e o xamã. A questão central é sempre a cura – em último caso, a cura 

pela inscrição das imagens indígenas no mundo (ALMEIDA, 2007). O artista (como o 

escritor) seria o médico de si mesmo e do mundo (DELEUZE, 1996).  

 

Para falar do artista indígena em contraste com o ocidental, Lévi-Strauss fala do 

surrealismo, movimento no qual o artista busca ser um xamã ao tentar estabelecer passagens 

entre o mundo visível e o invisível. Essa busca por mostrar o que não se vê, fugindo cada vez 

mais do modelo da representação, é um espaço de aproximação entre a arte contemporânea e 

a arte ameríndia, na avaliação da antropóloga Els Lagrou (2015). No período do entre-guerras, 

movidos pela crise de consciência  que colocou em xeque a convicção de que o Ocidente teria 

as respostas para todo o resto do mundo, baseado em um sentimento de superioridade moral 

advinda da suposta superioridade tecnológica, os artistas ocidentais começam a procurar em 

outras culturas soluções artísticas inspiradoras para fugir da representação e do realismo, na 

tentativa de significar mais que representar.  

 

Os livros, os filmes e as pinturas indígenas fazem parte dessa textualidade não-ocidental 

que é uma outra inscrição na paisagem do mundo – e o exercício de tradução dessas poéticas é 

uma prática de saúde, no sentido mais extenso da palavra. Deleuze, em Crítica e Clínica, 

refletindo sobre medicina e literatura, observa que o problema de escrever não é separável do 

problema de ver e de ouvir; e que a literatura (poderíamos dizer, a arte) é uma saúde.  

 

Essa nova arte indígena, utilizando-se de suportes e materiais ocidentais juntamente com 

aqueles tradicionais, tem sempre um caráter testemunhal, biográfico, que lhe garante uma 
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tremenda força de enunciação. Sua composição narrativa envolve aspectos tanto de seus 

universos comunitários, das aldeias isoladas na floresta ou perdidas no altiplano ou nas serras 

andinas, quanto elementos urbanos originários de diversas partes do mundo, refletindo as 

trajetórias múltiplas e abertas dos artistas e seus aprendizados, seja nas escolas de belas artes, 

seja no vasto mundo, seja nos ensinamentos advindos do mundo espiritual, em processos ao 

mesmo tempo híbridos e autênticos, incorporando a alteridade como parte de sua condição de 

existência (BELAUNDE, 2013). Tanto nos materiais como nas técnicas, nos empréstimos e 

nas apropriações, fica evidente a relação com o mundo ocidental, marcada pela 

subalternidade.  

 

Da mesma forma que na feitura dos corpos dos “humanos verdadeiros” ou na confecção 

de artefatos ritualísticos, bem como na nova pintura indígena chamada de “xamânica” ou 

“visionária”, especialmente na região da Amazônia peruana, a proposta é sempre a mesma, de  

“produzir sujeitos hábeis, isto é, pessoas masculinas e femininas, agentes capazes de 

transformar o entorno e fazer as coisas acontecerem por meio de relações de poder”171. O 

processo conceitual envolve a passagem da tela original, o corpo, para o papel, do desenho 

abstrato geométrico para o figurativo, do uso ritual ou cotidiano para a relação com o mercado 

da arte, “do traço efêmero sobre a pele à marca duradoura”172, porém a direção é a mesma, 

apontando a identidade entre estética e saúde para o pensamento indígena. Buscar 

compreender a relação entre todos os reinos e a beleza que aí reside é algo que os índígenas 

nos mostram: o caminho da cura. Ciência e arte, poesia e natureza.  

 

Pintores do invisível 

 

Kanatyo Pataxó, artista e educador indígena, explica que “o índio aprende pelo olhar. Ele 

faz a leitura pelo olhar, pelo corpo, pelo espírito. Fazemos as traduções através disso.”173 E 

que, portanto, “é muito importante a ponte entre o espírito e a linguagem”174. Essa ponte, essa 

tradução, é o que buscam os pintores indígenas, nas palavras de Benjamin Jacanamiyoy 

																																																													
171 Ibidem, p.37 
172 Ibidem, p.37 
173 In DUTRA, 2012 
174 Ibidem  
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(2013): “é um exercício de contar a própria história, que não podíamos contar – traduzi-la 

para os demais, agora. Considero a arte como um parto – se tem que criar uma nova vida, que 

se tem que existencializar por meio das figuras de nossas imaginações” (Tradução minha)175. 

Mostrar o que é invisível, o mundo espiritual indígena, é também uma forma de dar 

visibilidade aos povos originários como cidadãos, como pessoas de vanguarda (BELAUNDE, 

2013). Rember Yahuarcani, jovem e premiado pintor peruano, conta como aprendeu com seu 

pai, Santiago, a dar corpo aos espíritos e personagens míticos, provocando-se um ao outro em 

um exercício de criatividade conceitual e plástica176. Pintar o invisível, dar forma aos seres 

que não podem ser vistos senão com a visão ampliada xamânica, considerar a transformação e 

a metamorfose como realidades vivenciais é, para Rember e Santiago Yauarcani, um método 

de trabalho:  

 
Minha obra está muito relacionada com a liberdade e as transformações dos 
seres que nos contam as histórias de meu povo. Minha pintura também foi se 
transformando buscando sempre essa liberdade... Como mostrar em imagens a 
liberdade dos seres da Amazônia? Como encontrar novos caminhos de 
liberdade como artista? Para mim, essas buscas andam juntas.177 

 

Rember insiste na afirmação de que, nas culturas indígenas, tudo está vivo, tanto as 

plantas como as pedras, a água e também as histórias, que não são contadas, segundo o artista, 

simplesmente porque foram ouvidas de seus maiores, mas porque são vividas pelas pessoas: 

“creio que essa é uma grande diferença com o que acontece em outras culturas e nas cidades”. 

(Tradução minha).178  

 

Pintura visionária 

 

																																																													
175 “es un ejercicio de contar la propia historia, que no podíamos contar – traducirla para los demás, ahora. 
Considero el arte como un parto – se tiene que criar una nueva vida, que se tiene que existencializar – por 
medio de las figuras, de nuestras imaginaciones”. 
176 Ibidem 
177 In MATOS; BELAUNDE, 2014. “Mi obra está muy relacionada con la libertad y con las transformaciones 
de los seres que nos cuentan las historias de mi pueblo. Mi pintura también se ha ido transformando buscando 
siempre esa libertad... ¿Cómo mostrar en imágenes la libertad de los seres de la Amazonia? ¿Cómo encontrar 
nuevos caminos de libertad como artista? Para mí, estas búsquedas van juntas”. 
178 In MATOS; BELAUNDE, 2014. “creo que ésta es una gran diferencia con lo que sucede en otras culturas y 
en las ciudades”.  
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A relação entre arte e cura foi um dos temas do seminário ocorrido na Mira! e uma das 

maiores salas da exposição foi dedicada ao que se chamou de “arte visonária”, na qual as 

pinturas traduziam experiências xamânicas de cura, mostrando como estética e terapia andam 

juntas, do ponto de vista indígena (MATOS; BELAUNDE, 2014)179. São pinturas em que o 

traço, o figurativo, as cores e o brilho, pelo uso de tintas fluorescentes, criam um ambiente 

que seduz o olhar do visitante, pelo profundo estranhamento que causam.  

 

Paolo del Águila, um jovem pintor Ashaninka, estudou na escola de belas artes, porém 

reconhece que foi através da ayahuasca que obteve a visão que o guiaria em seu caminho 

artístico, quando, na miração, uma anciã, no círculo harmonioso que ele visualizava, lhe deu 

uns pinceis e, com eles, seu estilo de pintura. Ao utilizar tintas fluorescentes, busca a 

experiência das cores e das luzes, que são, na miração ayahuasqueira, espíritos das plantas. 

As imagens que provêm das plantas de poder são imagens de cura, de vitalidade, que se 

corporificam em sua pintura. Esses aprendizados fazem com que ele questione a arte 

acadêmica que diz que o espiritual não existe, mas a criatividade, sim. “Então a pessoa se 

pergunta: Onde está? De onde vem nossa inspiração? Minha inspiração, minha criatividade, 

vem do espiritual”. (Tradução minha)180.  

 

Essas pinturas xamânicas, que sobretudo no Peru criaram escola e ganharam espaço no 

mercado de arte, são um componente novo na relação de poder entre indígenas e não 

indígenas, subvertendo a ordem hegemônica que exclui os índios (BELAUNDE, 2013). 

Embora os pintores indígenas continuem sendo os mais pobres e discriminados, ao trazerem 

para as telas as experiências xamânicas de cura, tornam-se, apesar de subalternos, sujeitos de 

poder. São eles que, aos olhos do público não indígena e urbano, possuem o conhecimento, “a 

experiência pessoal de outros mundos (BELAUNDE, 2013, p.44)”, já que sua pintura 

expressa vivências reais.  

 

Os assim chamados pintores visionários explicam que seus quadros têm um forte 

componente vivencial, de experiências pessoais nos momentos de práticas de cura, 
																																																													

179 ibidem  
180 AGUILA, 2014. “Entonces uno se pregunta ¿Dónde está? ¿De dónde viene nuestra inspiración? Mi 
inspiración, mi creatividad, vienen de lo espiritual” 
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especialmente com o uso da ayhauasca – eles pintam o que veem e vivenciam nesses 

momentos. Joaquim Maná (2007), pesquisador indígena Huni Kuin, explica que, para o 

pensamento indígena, cada conhecimento necessita ser dominado por uma pessoa que tem que 

conhecê-lo – vivencialmente. Esse “caráter testemunhal das pinturas intensifica sua força de 

transgressão”, segundo Belaunde (2013, p.44), ao afirmarem (os artistas) que os seres e as 

cenas representados são reais. De alguma maneira, afirmando ou levantando dúvidas sobre a 

existência de outras formas de cura, em mundos totalmente alheios às tecnologias da medicina 

e da farmacêutica ocidentais, essa arte transgride. Por isso, na opinião da autora, é uma 

pintura subversiva, uma arte dos subalternos, uma vez que, ao mesmo tempo em que entra, de 

certa forma, nos padrões figurativos ocidentais, escapa do mundo controlado pelo capital e 

pela tecnologia, ao tratar de outras ordens de vida e morte (BELAUNDE, 2013). Ao 

tornarem-se objeto de apreciação no mercado internacional de arte, essas pinturas contribuem 

para mostrar partes da perspectiva indígena do mundo, invertendo a hierarquização negativa a 

que esses conhecimentos estão submetidos. A chegada dos artistas indígenas aos salões e ao 

mercado de arte contemporânea com esse tipo de pintura contribui para o esforço de 

interculturalidade levada a sério (MIGNOLO, 2007), na medida em que os conhecimentos 

indígenas possam ser vistos não como alternativos, ou inferiores, mas simples e plenamente 

como conhecimentos, nas palavras do intelectual indígena Gersem Baniwa (2007).  

 

A relação com as plantas também pode envolver dietas durante as quais a pessoa se 

alimenta quase que exclusivamente de beberagens à base de vegetais que ajudam a induzir 

visões de desenhos. Privando o corpo de açúcares, gorduras, sal, carne e outras proteínas 

animais, a pessoa fica preenchida apenas pelo que vem das plantas, terminando por adquirir 

seu cheiro e perdendo o odor humano do corpo. Ao se aproximar das plantas tão totalmente, 

estas retribuem oferecendo ao artista visões, desenhos, ensinamentos e conselhos 

(BELAUNDE, 2013). É um caminho muito semelhante ao do pajé, como já comentado 

anteriormente, e vai na mesma direção, de criar condições de troca entre humanos e outros 

seres - neste caso, as plantas.  

 

Outro jovem artista participante do projeto Mira!, Ruysen Flores, narra uma experiência 

de cura que teve no contato com o mundo vegetal. Ele se sentia sem energia, enfraquecido e, 
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ao observar uma planta no jardim de sua mãe, pensou que o trabalho da poda fortalece a 

planta pelo processo inicial de cortá-la; após a poda, galhos novos crescem com mais vigor. 

Decidiu então mentalizar que assim seria seu caminho de cura e começou a podar a planta 

dizendo a si mesmo e a ela que, quando os novos galhos crescessem, ele estaria curado. A 

cura do artista, ou, como ele diz, seu renascimento, proveio da relação de sua profunda 

identificação com a planta (MATOS; BELAUNDE, 2014).  

 

O primeiro sol 

 

Pablo Tacuarima, indígena Cocama do Peru, afirma que iniciou sua trajetória de forma 

“muito egocêntrica”, tendo como horizonte o desejo de se tornar um artista famoso: pintando 

seu autorretrato, porém já aí com uma clara intenção de se visiblizar como indígena Cocama, 

frente ao preconceito colonial que considera os Cocama muito “branqueados” e, por isso, sem 

direito à identidade indígena própria. São chamados de “povo invisível, povo misturado, povo 

que quis virar branco” e por isso Tacuarima pintou seu autorretrato “como querendo perder-

me na floresta, nas tonalidades verdes” (TACUARIMA, 2014). Afirma com tranquilidade 

que, embora tenha frequentado a escola de belas artes em Lima, sua pintura flui por ter ele 

“uma mãe muito boa porque, através dela, pude parir obras que, ao mesmo tempo, são parte 

permanente de minha vida”181 e refere-se ao espaço da academia como um lugar em que era 

visto como exótico por afirmar sua identidade Cocama. Tacuarima pinta seu povo, sua 

família, o rio que lhes dá a vida, os peixes, a alegria cotidiana. Sua pintura tem a marca 

aquática de seu território original e a liberdade de um povo que dança, canta e celebra. 

Cansado da tela plana, o artista, em Lima, começou a experimentar instalações totais, 

utilizando-se de muitos elementos e embasado fortemente na não separação entre as 

linguagens artísticas e entre as disciplinas, já que esta é a forma indígena de conhecer o 

mundo. Fez uma instalação no centro de Lima chamada “O primeiro sol”, construindo um 

ninho em uma pequena área verde na grande cidade coberta de concreto por todos os lados, 

um ninho onde ele “pudesse nascer, renascer e contar minha história” (TACUARIMA, 2014). 

Para construir essa obra, ele passou meses recolhendo galhos na cidade, trabalho nada fácil 

em uma localidade com pouco verde, e para a qual quis deixar um recado. Indo de parque em 
																																																													

181 Ibidem 
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parque para recolher galhos e construir seu ninho, o artista sentiu-se como um passarinho. Em 

outra ocasião, montou uma espiral com a rede de pescar utilizada por seu povo, como 

memória e retorno ao Muyuna, o redemoinho original de onde surgiu seu povo. Pintar a 

alegria do cotidiano, pendurar as redes de pesca nas árvores da cidade, construir um ninho no 

meio do concreto são caminhos do trabalho do artista na tensão entre a aldeia e a metrópole, 

entre o indivíduo e a coletividade, entre a fonte, o mito, e o presente urbano latinoemaricano.  

 

Outro jovem artista Bora-Uitoto, Brus Rubio, também vive seu trabalho artístico como um 

processo de afirmação de sua identidade indígena. Filho de líder comunitário, sempre quis 

fazer parte do movimento indígena, mas à sua maneira, com a linguagem da arte e não da 

política, orientado pelo desejo e desafio de construir um diálogo entre seu mundo Bora-Uitoto 

e o mundo ocidental. Rubio faz uma interessante reflexão sobre o olhar de pesquisadores 

sobre seu povo, observando que estes recebem os conhecimentos indígenas com um olhar 

acadêmico, enquanto que, para os próprios índios, o conhecimento é visto com um olhar 

espiritual (RUBIO, 2014). É esse o ponto de diálogo que Brus Rubio busca estabelecer a 

partir de suas obras, nas quais propõe um novo olhar sobre a forma humana, com ênfase nos 

corpos em movimento e nos matizes da cor da pele, como no caso dos nus dançantes que ele 

pinta, nos quais parece que a dança surge dos corpos, expressando o espírito lúdico 

amazônico e contrastando com as representações europeias de nus, na análise de Luisa Elvira 

Belaunde (2013).  

 

Sonho e sinestesia 

 

O papel da escuta, dos sons, em culturas marcadas pela oralidade, é extremamente forte na 

passagem para a linguagem visual, em processos de sinestesia de registros sensoriais. A 

experiência de Santiago Yauarcani, ao pintar os seres invisíveis, é de transformar os sons que 

lhe vêm em sonhos nos corpos materializados desses seres, em sua pintura. A cada som, ele 

dá forma, corpo e cor. Por exemplo, o som “‘kbnshu’. Me parece que é o som de um animal 

que salta de dentro d’água e mostra a língua comprida. Então, vou transformando o som em 
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um ser”.(MATOS; BELAUNDE, 2014. Tradução minha).182 

 

Os sonhos funcionam como “portais de mudanças de experiências sensoriais”183, espaços 

de apropriação individual de memórias coletivas, como na experiência de Fabián Moreno, 

artista Nonuya, que cria imagens de histórias antigas. Essas histórias ensinam como entrar no 

mundo dos sonhos, tão significativo para os povos indígenas como espaço de investigação e 

conhecimento. Tenho particularmente uma lembrança muito forte de um tempo vivido entre 

os Krahô no qual, todas as manhãs, os homens se reuniam no pátio da aldeia para decidir 

sobre o dia e a primeira pergunta era se alguém tinha tido um sonho, que deveria guiar o 

planejamento do dia. Moreno conta como começou a sonhar com as histórias que seu pai lhe 

contava antes de dormir, pedindo que as escutasse de olhos fechados. Ao comentar o que 

havia sonhado, o pai lhe disse que a partir do momento em que sonhava as histórias, elas 

passavam a lhe pertencer e ele já poderia transformá-las em desenhos184.  

 

Desenhando os cantos do cipó 

 

O trabalho do grupo MAHKU – Movimento dos Artistas Huni Kuin, presente na Mira!, é 

um exemplo forte de sinestesia, com os artistas indígenas desenhando os cantos do cipó, ou 

do Nixi Pae, e compondo imagens extremamente coloridas. Na análise da antropóloga Els 

Lagrou (2007), a relação sinestésica entre canto e desenho na experiência da ayahuasca se dá 

mais pela melodia que pelas palavras do canto.  

 

As raízes do MAHKU remontam à década de 1990, quando Isaías Sales Ibã Huni Kuin 

concebeu, cantando, uma pesquisa à qual deu o nome de Espírito da Floresta. O projeto 

consistiu em registrar e organizar os cantos tradicionais de seu povo relacionados à 

ayahuasca, tomando como base sobretudo o que ele aprendeu com seu pai, o velho Tui 

(Romão Sales).  

 

																																																													
182 “Me parece que es el sonido de un animal que salta de dentro del agua y saca la lengua larga. Entonces al 
sonido lo voy convirtiendo en ser.” 
183 ibidem 
184 Ibidem.  
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Ibã tornou-se pesquisador associado do Núcleo Literaterras da UFMG no 

desenvolvimento da pesquisa sobre o que ele chamou de “as ervas perfumosas da floresta”, 

buscando a relação entre as plantas e os cantos do cipó nos processos de cura. O trabalho de 

transcrição, tradução e cópia dos cantos com tudo que eles traziam, sons de animais, cheiros 

das ervas perfumosas, cores vibrantes, desenhos labirínticos, levou a pesquisadora Maria Inês 

de Almeida a refletir sobre como escrever a floresta em uma língua qualquer, com toda a vida 

que ela traz, escrever a paisagem e fazer parte dela. O processo de cura é conduzido pelo 

canto, e as vozes de cura são trazidas pelas ervas perfumosas. Todos comparecem no processo 

de cura, os bichos e as plantas, guiados pela voz do pajé. Tudo, afinal, é música; a voz é 

concreta e age sobre a realidade, com sua presença performática (ZUMTHOR, 2005). Os 

caminhos estão nos cantos cujo mestre é o pajé, o pesquisador Huni Kuin, aquele que sabe 

curar – o doutor.  

 

A pesquisa sobre os cantos do cipó resultou na publicação do livro Nixi Pae: o espírito da 

floresta, seguido de outros livros e vídeos. Na Universidade Federal do Acre em Cruzeiro do 

Sul, cursando a Licenciatura Intercultural, Ibã iniciou uma fértil parceria com seu orientador 

Amilton Matos e começou a gerar imagens para acompanhar os cantos, imagens que, por sua 

vez, eram movimentadas em montagens audiovisuais feitas pelo orientador. Desta forma, 

criaram breves filmes-poemas de animação, dando origem ao MAHKU, ao qual integraram-se 

os parentes de Ibã, seu filho e seus alunos na escola da aldeia.  

 

Ibã é, sobretudo, um cantador. Apresentando-se em um momento do seminário Mira!, 

impressionou artistas e músicos não indígenas pela forma como sustentava a voz, produzia a 

canção, desde dentro, com o corpo inteiro. São cantos que usam a respiração de uma forma 

muito particular e que terminam sempre com o sopro xamânico e a palavra “haux”. O pajé 

Agostinho Iká Muru fala da importância dos cantos do cipó para a vida dos Huni Kuin:  

 

Tem que entender como funciona a natureza, como é que funciona na 
nossa vida, como é que funciona a nossa religião, e aí tem as canção 
quando toma cipó, tem canção que chama forma, canção quando vê as 
coisas lindas e pintadas, tem canção de cura, tem canção que chama 
espirito das pessoas (....) Você já está sabendo, você está ligado com 
tudo, está ligado com a natureza, está ligado com a canção, está ligado 
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com as histórias, está ligado com o que surgiu e do que funciona, do 
que existe. Você já anda conversando assim, com a ciência dos 
animais, dos insetos. (MURU INU, 2007, p.149)  

 

O grupo MAHKU foi convidado a expor seu trabalho na Fundação Cartier, na França, em 

2014. Indicado ao Prêmio Pipa de Arte Contemporânea, em 2016, Ibã  ficou entre os 

primeiros colocados na votação online aberta para todo o Brasil.  

 

Território, corpo, língua: o umbigo do mundo  

 

Marisol Calambás é do povo Nasa, mas cresceu afastada de sua comunidade - “com 

ignorância em relação à minha comunidade indígena”, em suas palavras (CALAMBÁS, 

2013). Viveu uma situação marcante quando, adolescente, foi morar com a avó e descobriu 

que não podiam comunicar-se com palavras, porque a avó só falava a língua indígena e ela só 

falava o espanhol. Essa vivência foi fundamental para que, ao estudar arte, Marisol começasse 

a se transformar, “fazendo memória, recordando”185. Buscou reconstruir os laços com a mãe e 

com a avó a partir das cicatrizes e marcas no corpo e a relacionar essas marcas com a 

simbologia artística de seu povo - especialmente o chumbe, que é uma faixa usada na cintura 

sobre o útero - e de sua própria pesquisa sobre a língua materna. A proposta de Marisol é de 

transformação e os elementos usados para isto são o corpo, a memória, o traço, o umbigo, a 

língua. Em seu trabalho, intitulado “Nasa Yuwe” (Nossa Língua), a artista usa o corpo como 

suporte – como nas pinturas corporais indígenas, em que o traço faz a pele, cria o corpo 

(LAGROU, 2013) – e traça o caminho da memória: uma espiral que sai do umbigo, o leite, a 

língua, o fio que a une à mãe, à avó, à ancestralidade.  

 

Para ela, a relação entre o pensamento ancestral e a arte contemporânea dá-se através da 

transformação, que permite criar memória e ensinar a ver essa memória, “para que o objeto, 

quando seja lido, não deixe dúvidas de onde veio, quem o fez” (CALAMBÁS, 2013), mas 

que as imagens indígenas não fiquem estancadas, presas como nos suportes tradicionais – 

pintura corporal, tecidos, cerâmicas - e vistas como objetos decorativos, “fazendo da 

mitologia uma jaula do pensamento” (MATOS; BELAUNDE, 2014). Sua proposta é criar 
																																																													

185 Ibidem.  
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imagens nas memórias de todos, indígenas e não indígenas, para que o pensamento indígena 

vivo faça parte do imaginário comum.  

 

Para Marisol, toda produção artística está “permeada de ocidentalidade”, desde os 

materiais, os pigmentos, tudo. “Talvez eles [os não indígenas] não estejam [permeados] de 

nós, mas nós deles” (CALAMBÁS, 2013). Entende que as estéticas indígenas tenham que se 

manter e ao mesmo tempo se transformar, guardando as diferenças irredutíveis, a 

singularidade que permite a criação de mais e mais diferença. E exemplifica: “a palavra 

“abstrato” não é o mesmo para o pensamento europeu e para o pensamento indígena. Para o 

indígena, uma espiral não é a representação do sol, é o sol. O sol está presente na espiral. E 

não é a mesma espiral, se a desenhamos num pedaço de terra, ou com sangue”186. O sol, 

presente na obra, atua nela, tem agência e afeta os que o veem, é um duplo do sol, ali  

materializado (MATOS; BELAUNDE, 2014).  

 

Sutileza, trânsito, transitoriedade 

 

Kindi Llajtu, colombiano, do povo Inga, que alcançou renome internacional com sua 

pintura em que se mesclam o figurativo e o abstrato, à base de traços muito finos, aéreos, de 

extrema leveza, já quase não pinta mais: prefere fazer instalações que não permanecem. 

Explica que trabalha com o efêmero e que a relação da arte com o tempo é também uma 

relação de cura - o que se cura é o próprio tempo. “Estamos em 2013, mas para muitos, 

estamos vivendo em outro tempo. O tempo são as experiências, que me dão como presente 

sensações, lembranças, vivências” (LLAJTU, 2013). Uma velha canoa, com a madeira 

carcomida pelo tempo, coberta das marcas do abandono, “é uma vasilha que contém os 

rastros” de tantas viagens, que ele recobre de velhos fios coloridos, feitos a partir de um 

tecido antigo desfiado até formar um casulo, envolvendo a canoa em uma nova memória, na 

bela observação de Belaunde e Matos (2014).  

 

A bricolagem que, incessantemente, dá novas formas ao que está em constante 

transformação, é a própria trajetória do artista indígena, para quem o trabalho com a memória 
																																																													

186 Ibidem 
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é uma projeção de futuro, não uma repetição do passado. O tempo é sua matéria, como no 

poema de Drummond187. O artista conta que foi pintar uma pedra sagrada e que, ao começar a 

limpá-la, percebeu que na verdade estava limpando ideias que tinha guardadas no coração.  

 

Pintei a pedra de cor verde e começaram a sair muitas formas; o jogo 
foi um tempo de refrescar a minha memória. Quis brincar com outros 
símbolos, esses urbanos: o leite vem da geladeira, ou do 
supermercado, este é o tempo urbano ocidental. Quero fazer ressurgir 
outros tempos: o tempo das nossas histórias, do conhecimento que 
vem do coração (samay), compreender as visões, semear os 
sentimentos, aprender a sentir, a ver com o tempo do coração, do 
espírito da nossa cosmogonia (LLAJTU, 2013).  

 

Analisando a música de Phillip Glass, baseada na repetição, Vladimir Safatle (2017a) 

aponta a intenção do artista de construir uma experiência do "ex-tase", ou do tempo suspenso, 

em um tipo de música pensada espacialmente, por acumulação, sobreposição e corte – a 

música como um objeto no espaço, recusando a noção de tempo-duração. O princípio 

construtivo seria o mesmo que o definido pelo artista plástico Sol LeWitt, quando justificava 

seus cubos brancos em galerias de arte: "Resolvi tirar a pele das coisas e mostrar a estrutura". 

Dessa maneira, Phillip Glass fez um tipo de música que tentava vencer “o empobrecimento da 

nossa experiência do tempo”, possibilitando a aproximação ao grande tempo mítico “em uma 

era sem mitos” (SAFATLE, 2017a). O pesquisador e curador paraguaio, Ticio Escobar (2008; 

2009; 2013) lembra que o tempo da arte indígena é assim, plural, feito de “destempos” e 

“contratempos” que não cabem em um único momento e que escapam à flecha linear do 

tempo ocidental.  

 

Fiquemos com a reflexão de Jaider Esbell:  

Com o tempo, tudo muda. Nesse espaço, nada mais terá que 
lembrança, fragmentos e resquícios, que dialogam quase silentes. Mas, 

																																																													
187	Mãos dadas, de Carlos Drummond de Andrade: “Não serei o poeta de um mundo caduco./Também não 
cantarei o mundo futuro./Estou preso à vida e olho meus companheiros/ Estão taciturnos mas nutrem grandes 
esperanças./ Entre eles, considere a enorme realidade./ O presente é tão grande, não nos afastemos./ Não nos 
afastemos muito, vamos de mãos dadas./ Não serei o cantor de uma mulher, de uma história./ Não direi suspiros 
ao anoitecer, a paisagem vista na janela./ Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida./ Não fugirei para 
ilhas nem serei raptado por serafins./ O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes,/a vida 
presente.” 
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há coisas. A maioria das coisas permanece reverberando, agindo 
eternamente, como a eterna fonte de tudo. Talvez, o nosso tempo, a 
nossa vida cotidiana, seja o momento vivo, o sublime, no qual tudo 
isso se configura, se corporifica. É para aí, onde o efeito do tempo, do 
ato de todos os homens, frutos de pensamentos e desejos,  convergem. 
Isso mesmo, nosso fazer; o produto do que somos, o que nos 
tornamos; nossas características, nossa identidade cultural; nossa cara 
transitando no mosaico da diversidade188.  

 

Nascido na Terra Indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, o Macuxi Jaider Esbell, 

formado em geografia, especialista em meio ambiente, artista plástico e escritor, foi o 

vencedor do Prêmio Pipa de Arte Contemporânea 2016. Ele vem há alguns anos dedicando-se 

a mobilizar um coletivo de artistas indígenas de Roraima no projeto A reinvenção do tempo 

na perspectiva dos netos de Macunaima: artistas indígenas roraimenses e suas cosmovisões 

em artes visuais tradicionais e contemporâneas. Durante o projeto Mira!, participou 

ativamente dos debates e oficinas, propondo a construção de um grande mural coletivo 

pintado por todos os artistas indígenas ali presentes, com a finalidade de ser mostrado na 

ONU, e que ele continuou levando para aldeias na Amazônia, a fim de ampliar essa “árvore 

de todos os saberes”. Em 2016, Jaider Esbell iniciou uma peregrinação pelo Brasil indígena, 

com uma exposição de xilogravuras sobre a Amazônia e promovendo trocas entre aldeias, 

povos, culturas, por considerar que a arte pode colaborar para a quebra dos estereótipos sobre 

os povos indígenas. “Eu sonho mesmo em ter um grande caminhão para colocar todo mundo 

dentro e passar um mês numa aldeia, um mês na outra, fazendo vivências, contação de 

histórias, para construir essa cultura coletiva” (ESBELL, 2014). Jaider escreve, pinta, 

desenha, conversa, viaja, publica cotidianamente nas redes sociais, instigando, refletindo, 

propondo, desassossegando, como no texto a seguir:   

Transita quase invisível no centro da cidade o neto do grande 
guerreiro, parecendo uma lenda urbana. O parente, andando pela 
cidade, estranha e, estranhando, causa estranhamento. Muitos dizem 
que índios e cidades são coisas que não combinam e param aí, neste 
exato ponto; não levam adiante o assunto, como algo realmente 
improvável e, de certa forma, proibido. Mas os parentes continuam 
andando pelas ruas, procurando como todo mundo, as coisas 
maravilhosas que a modernidade garante só existirem aqui, no asfalto 
escaldante, que leva à porta dos prédios espelhados escondidos em 

																																																													
188 ESBELL, Jaider. Publicação em página da internet, blog Entre-parentes.  
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papeis, burocracia ou voando nas ondas da comunicação digital. 
Todos os dias é possível ver os parentes andando em família pelas 
ruas. De certa forma, sobrevivem a cada passeio como se andassem 
em caminhos ancestrais, obstruídos pelo corpo da cidade, mas 
identificáveis pela aguçada percepção do nativo em cada sobra de 
chão. Para quem está de fora e nada sabe apenas vê mas não sente essa 
emoção. Tudo parece desnecessário, cruel e de simples solução, como 
escolher não vir para cá, não sair da aldeia, onde toda a felicidade 
parece estar. Não, não! Tudo vem de muito tempo e qualquer forma 
simples de tentar explicar é mais um passo atrás na desvantagem de 
tudo querer comparar, justificar, resolver, amenizar. Andar nas ruas é 
um ato de resistência e, para os parentes, muitas das vezes é a única 
forma de ser visto, de ver, de visitar o ente querido ferido, acometido 
de todo o mal que há no mundo. Andar pelas ruas das cidades com 
seus produtos à venda, perseguindo aos seus modos um espaço para 
existir sem vender-se ou vandalizar-se, marginalizando-se na margem 
oposta. Andar pelas ruas das cidades, batendo palmas nas casas, 
clamando por misericórdia ou mais uma dose desse vício que pegou a 
todos chamado consumo. Andar pelas ruas das cidades, cruzando com 
gente de toda sorte, ouvindo palavras que não alegram, que não são 
ditas ao pior dos animais. Andar pelas ruas da cidade e ver outros 
parentes, trocar com eles as energias, reavivar os saberes sem pressa 
nas casas coletivas, onde as angústias e as dores se dissipam cedendo 
um pouco à felicidade. Desde o começo, quando a menor das vilas 
ribeirinhas se formou, o parente esteve presente em tudo. Várias 
gerações de parentes ajudaram a construir tudo o que hoje existe e 
foram eles que, mesmo contrariados, ajudaram os Karaiwas, que nada 
sabiam sobre a magia de viver nas beiras desses rios. A cidade 
repousa em terras sagradas, não por esses valores de hoje, que vieram 
com os novos ocupantes, com os novos donos. A cidade guarda sob 
seu corpo os ossos dos grandes Xamãs. Os mesmos que ainda hoje 
guiam os seus descendentes, andarilhos da eternidade. Quase uma 
lenda urbana! O índio na cidade é estranho como se mesmo fosse. A 
cidade para o índio tem o mesmo mistério que para qualquer outro ser. 
A cidade para o índio é excludente como para qualquer outro ser. A 
cidade para o índio é fascinante como para qualquer outro ser. Na 
cidade, como na floresta, tem de tudo, na mesma medida. Até gente 
sem entender nada de fantasia, que deixa passar a magia que nos cerca 
por todos os lados189. 

 

 

Cura e ancestralidade 

 
																																																													

189 Texto publicado por Jaider Esbell no blog Entre-parentes. 
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O tempo do coração (samay), citado por Kindi Llajtu e considerado como centro de cada 

ser, é o lugar aonde as obras de arte dos pintores indígenas querem chegar. O objetivo é 

sempre a cura pelo conhecimento, pela ancestralidade. Benjamin Jacanamiyoy conta que, em 

uma viagem à Guatemala, um amigo lhe pediu que fizesse uma intervenção em uma máscara 

feita por indígenas, porém utilizada em uma dança de colonizador. Ele a pintou e colocou o 

nome “Colonizador conjurado”, ou seja,  “que já está curado, já tem bons pensamentos” 

(MATOS; BELAUNDE, 2014. Tradução minha)190. Benjamin aprendeu com seu pai que o 

conhecimento primeiro chega ao ventre, considerado um espaço espiritual onde se guardam os 

segredos mais íntimos do ser humano. Depois, passa ao coração, em seguida ao cérebro e, 

finalmente, sai pela boca como palavra de poder e conhecimento. Ficar samay significa ficar 

com o alento do outro no coração, seja esse outro um ser humano, animal, vegetal ou mineral; 

é compreendê-lo como possuidor de força e de vida. Ao contribuir para que as pessoas fiquem 

samay, a nova pintura indígena continua transformando no aqui-agora a arte ancestral de 

“pensar bonito caminhando com o coração contente” (JACANAMIYOY, 2013). 

 

Mais que surpreender o espectador, a arte contemporânea dos povos indígenas busca 

chegar ao coração das pessoas, criando espaços de pensamento selvagem, onde o que importa 

é a liberdade de trânsito, o caminho, não a chegada. É, na reflexão de Maria Inês de Almeida 

(2007), estar em passagem, no aqui-agora, em situação de potência, numa floresta em que 

cabem todas as diferenças, irredutíveis e por isso mesmo capazes de criar novas diferenças e 

possibilitar uma nova comunidade de signos – o exercício poético - na qual podemos nos ler 

uns aos outros. É uma arte que convida os não indígenas a fazerem parte da multiplicidade e 

da transformabilidade do mundo.  

 

Por uma nova aura  

 

Ticio Escobar, pesquisador, professor, crítico de arte, curador e promotor cultural, em seu 

livro “El arte fuera de sí” (2009) propõe a recuperação da aura como necessidade da arte 

contemporânea, processo no qual a arte indígena teria um papel especialmente significativo 

por ser uma arte em luta com seu próprio tempo, que “deixa em aberto o espaço da pergunta e 
																																																													

190 “que está curado, ya tiene buenos pensamentos.”  
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o curso do desejo” (ESCOBAR, 2013) sem compartilhar dos pressupostos nos quais se baseia 

o privilégio da aura erudita.  

 

A todo objeto ou acontecimento artístico corresponde um desafio do olhar. A capacidade 

de devolver o olhar com o qual é visto é a força da aura, cujo poder de levantar os olhos lhe é 

concedido por aquele que a sente (BENJAMIN, 1995). Através da forma, a obra devolve o 

olhar, interpela, como observa Escobar (2209) a partir das reflexões de Lacan. O objeto 

auratizado devolve o olhar; “as coisas que vejo me veem como as vejo”, conforme Valéry, 

para quem a obra de arte seria definida pelo fato de nunca poder ser esgotada pelas ideias que 

suscita nas pessoas (ESCOBAR, 2009, p.35). Porém, para que a magia da aura funcione, é 

necessário existir um distanciamento entre a coisa (o objeto, o evento) e o sujeito que olha, 

um estranhamento, e esse efeito é conseguido pela forma. A obra aurática teria o poder de 

reproduzir aquilo de que o olho não pode nunca saciar-se, nas palavras de Benjamin 

(BENJAMIN, 1995). Olhado insolentemente pelo objeto que olha, o sujeito, como analisa 

Lacan191, perde seu domínio na representação e torna-se objetivado, baixando o olhar e 

protegendo-se com o filtro do simbólico – a forma – para não ser cegado pelo insuportável 

real. A aura abre o espaço para o jogo do olhar no qual se permite a inscrição da diferença 

(ESCOBAR, 2009).  

 

Escobar argumenta que a arte contemporânea valoriza mais o conceito que a forma, o 

inteligível que o sensível; em sua postura anti-formalista, preocupa-se mais com o extra-

estético, com o discurso, sendo os critérios de avaliação de uma obra suas condições de 

enunciação e seus alcances sobre a realidade, tais como impacto social e dimensão ética. O 

desafio da arte contemporânea seria como acessar o real sem cair na “via ascética” do 

conceito e sem renunciar à forma, uma vez que tanto o excesso como a falta de forma deixam 

a arte sem lugar. Se a arte contemporânea derruba os limites entre o que é e o que não é arte, 

se tudo é arte, então nada o é; se tudo está estetizado, nada o está com tal força que permita a 

experiência artística. O trabalho do artista seria produzir uma discordância do objeto com seu 

próprio sentido, através da forma, para que as significações atravessem esse espaço, o vazio 

																																																													
191 Ibidem. 
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que só pode ser ocupado pela imagem, não pelo conceito, na tentativa sempre impossível da 

arte de dizer o indizível.  

 

Walter Benjamin propôs a supressão da aura, esse “halo de originalidade, irradiação do 

desejo que o distanciamento produz” (ESCOBAR, 2009, p.27), ao assumir o fim da 

autonomia da obra de arte por efeito de seus meios de reprodutibilidade. A utopia 

benjaminiana, assim chamada por Escobar, era a de democratizar o acesso à arte, subtraindo-a 

do campo da propriedade burguesa e de sua origem aristocrática. Benjamin propôs o sacrifício 

da autonomia da arte e o cancelamento da aura com uma perspectiva emancipatória, 

messiânica, a partir de uma estética com forte dimensão ética, demandando da arte um 

“sentido redentor de verdade essencial”192. No entanto, o mercado globalizado terminou por 

re-auratizar as coisas e os eventos, fetichizando tudo que é transformado em mercadoria com 

a aura do desejo do novo, do cada vez mais novo, da última novidade. O mercado cria o 

distanciamento suficiente para encher de glamour a mercadoria e despertar o olhar e o desejo, 

a falta.  

 

Não era isso que sonhava Benjamin, quando propôs a anulação da distância aurática a 

favor de que o povo pudesse se tornar sujeito de uma nova sensibilidade estética e de atitudes 

críticas. A utopia benjaminiana tem vigência quando grupos, comunidades e pessoas em 

posição de subalternidade começam a criar suas contra-narrativas artísticas, apropriando-se 

coletivamente da técnica e utilizando-a em direção oposta à da globalização perversa da qual 

falava Milton Santos em seu livro Por uma outra globalização: do pensamento único à 

consciência universal.  

 

A pergunta que Escobar faz diz respeito a como se pode demarcar o contorno do artístico 

no cenário do esteticismo globalizado sem recorrer à beleza; e responde que são necessários 

novamente o olhar e a forma. Recorre ao ritual como origem da aura, no qual os objetos e 

pessoas são auratizados no momento em que entram no círculo sagrado, consagrado. A 

mesma proposta de Duchamp, ao demonstrar que um objeto qualquer se transforma em arte 

																																																													
192 Ibidem, p. 44 
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no momento em que é colocado em determinado contexto, ou seja, é a ideia de posição que 

opera o estranhamento – outro nome da aura.  

 

Os espaços onde a aura se realiza, segundo Escobar, são aqueles do esteticismo massivo, 

das mercadorias e vitrines que alimentam o desejo dos consumidores; os novos suportes de 

materialidade que, com os avanços tecnológicos, permitem intensa participação e interação, 

deslocando a emanação da aura do objeto para sua colocação em circulação; e, finalmente, os 

espaços do sagrado e da magia, o lugar do culto como origem da aura, espaço sagrado que 

auratiza aqueles seres e objetos que estão naquele momento dentro do círculo que os separa da 

vida cotidiana e promove um distanciamento que permite o exercício do olhar. O ritual aparta 

o objeto e guarda seus mistérios, arrancando-lhe “brilhos herméticos” que “nada tem que ver 

com os desplantes da forma autossuficiente. Limita-se a inscrever o silêncio da falta” 

(ESCOBAR, 2009, p.62. Tradução minha).193  

 

Escobar argumenta que a arte erudita experimental e a arte indígena têm em comum o fato 

de serem reservas de pensamento crítico e que a contemporaneidade da arte indígena está em 

ser uma arte em litígio com seu tempo. Como observa Agamben (2009), o contemporâneo é o 

intempestivo, o que enfrenta seu próprio tempo, é o que não adere ao presente, que desloca, 

que é capaz de perceber a sombra onde o excesso de luz torna tudo transparente, 

características da arte indígena ao não submeter-se ao tempo do mercado globalizado, a estar 

sempre atualizando a tradição no sentido de um projeto político que se traduz na proposta do 

coletivo, na vida em comunidade, na sabedoria que faz com que cada pessoa, cada “humano 

verdadeiro”, seja parte de um corpo comum, formado por seus parentes. A arte indígena 

escapa ao individualismo, à ideia de síntese e de unicidade, à pretensão de autenticidade e à 

“ditadura do significante”. Nas palavras de Ticio Escobar:  

 

Na arte “primitiva”, a aura que afasta o objeto e o faz entrar em 
trêmulo desacordo com sua própria aparência, não invoca o poder d 
forma pura e autossuficiente: ilumina, promiscuamente, a partir de 
dentro, o corpo pulsante da cultura inteira. E como bem quisera fazer a 
arte contemporânea, faz da beleza um vestígio arisco e belo do real. 

																																																													
193 “nada tiene que ver con los desplantes de la forma autosuficiente. Se limita a inscribir el silencio de la falta”.  
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(ESCOBAR, 2013, p.18. Tradução minha)194  
 

O esteticismo alcançado por meio do mercado provoca, nas palavras de Escobar,  o exílio 

da arte. Nessa situação do mundo globalizado pelo capital transnacional, a arte indígena 

caminha em outra direção, como resistência, como arte periférica, minoritária, subalterna, 

carregada de territorialidade e pertencimento, nomadismo e transfiguração, preservando 

saberes e memórias e se ressignificando a cada momento no embate contra as dinâmicas 

coloniais, resistindo à redução à forma-mercadoria, turvando “a visão demasiadamente 

translúcida de um neoliberalismo que recusa a espessura indagativa das dobras e dos cantos 

para somente processar a obviedade complacente das lisas superfícies” (RICHARD, 2004. 

Tradução minha)195.  

 

A lamparina 

 

Se tudo é mercadoria, tudo vende, inclusive a dissidência. Tudo é passível de virar 

mercadoria, desde que impressione sem comprometer, desde que não deixe nenhuma sombra 

ou falta que possibilitem a pergunta sobre o que não está. O mercado sabe graduar a distância 

da representação para que a guerra não nos tire o sono, para que a miséria não tenha cheiro 

nem cor, acolhendo a diferença para neutralizá-la e retirar dela qualquer aspereza. No entanto, 

a falta, o que não está, pode ser o indício de um outro horizonte possível.  

 

Os artistas indígenas estão na trilha da resistência. “Os selvagens resistem na selva, com 

as árvores” (ALMEIDA, 2009). Mesmo quando já não há árvores, nem selva, nem a língua do 

povo, nem as pinturas corporais ou as roupas tradicionais, eles resistem. Junto com tantos 

outros, “diversos tipos de gente indígena que vamos encontrando nos ensinam nosso devir 

(ribeirinhos, isolados, aldeados, quilombolas, geraizeiros...)”196, aqueles que Canclini (2004) 

chamou de “povos afastados”. No espaço da tradução como lugar de uma linguagem 
																																																													

194 “En el arte «primitivo», el aura que aparta el objeto, y lo hace entrar en tembloroso desacuerdo con su 
propia apariencia, no invoca el poder de la forma pura y autosuficiente: ilumina, promiscuamente, desde 
dentro, el cuerpo bullente de la cultura entera. Y como bien quisiera hacerlo el arte contemporáneo, hace de la 
belleza un vestigio arisco y breve de lo real”. 
195 RICHARD, 2004. “la visión demasiado translúcida de un neoliberalismo que rechaza el espesor indagativo 
de los pliegues y los recovecos para sólo tramitar la obviedad complaciente de las lisas superfícies”  
196 Ibidem  
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impossível, porque as diferenças não se apagam, mas se aprofundam, é possível viver o lugar 

da elaboração de sentido intercultural, um espaço entre “nós e os outros”, na resistência. Nas 

palavras de Maria Inês Almeida (2009), precisamos “proteger a lamparina que carregamos, 

como o eremita. O refúgio da luz frágil está lá longe, no meio da selvageria, onde os homens 

vivem para serem os “cantores da floresta”, como foram nomeados, em contraposição aos que 

nem são mais humanos, pela dominação do capital a que se submeteram por escolha”. 
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CONSIDERAÇÕES QUE NÃO FINALIZAM 

 

Ao criar seus livros, filmes, pinturas, instalações, pessoas e comunidades indígenas estão 

estendendo pontes para que um outro pensamento entre no mundo; estão oferecendo a 

possibilidade de um outro lugar, nem lá nem cá, onde a potência do mito se revela e se 

renova. Trata-se do espaço e do esforço da tradução. Ao criar narrativas que preservam suas 

tradições e memórias, mas que mudam de forma e de conteúdo na adaptação ao jogo do 

diálogo intercultural, a arte indígena resiste à lógica colonial e à transformação de tudo em 

mercadoria e traz a potencia do mito atualizado.  

 

Essas poéticas indígenas convocam a um outro tipo de olhar, de escuta, de experiência. 

Delicadeza, liminaridade, leveza, são atributos de uma estética orgânica e por vezes 

fulgurante, um brilho que ilumina de outra maneira a vida cotidiana, indicando outras 

possibilidades de mundos, com os quais se negocia o equilíbrio das formas, a materialidade 

do mundo e a saúde da terra. 

 

O gesto do artista, como o do xamã, estende passagens; torna visível o que é invisível; cria 

espaços sagrados que auratizam objetos e pessoas, possibilitando um distanciamento do olhar 

necessário para criar o vazio da falta, do desejo, para que o objeto olhado torne-se por sua vez 

o que olha, o que devolve o olhar e ganha capacidade de transformar o mundo, não 

coincidindo mais consigo mesmo, mas desdobrando-se.  

 

A experiência à qual a arte indígena nos convoca é xamânica, de transformação, de 

metamorfose, enraizada na filosofia ameríndia  do perspectivismo e do multinaturalismo, uma 

visão de mundo na qual todos os seres, humanos e não humanos, visíveis e invisíveis, atuam, 

agem e negociam o tempo todo e no qual há apenas uma cultura, e muitas naturezas. Por isso, 

cuidar da saúde é uma questão profundamente espiritual, como ensinam os Maxakali em seu 

livro Hitupma’ax: Curar, e os processos de cura envolvem a relação das pessoas humanas 

com as plantas que um dia foram, por sua vez, humanas, como revelam os Huni Kuin. 

Ninguém se cura sozinho, mas em processos coletivos que envolvem longos rituais, dietas, 

cantorias, pinturas corporais, sopros, dança. Manter a saúde é manter não só o corpo da pessoa 
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doente, mas o corpo social da aldeia, esteticamente protegido, atento e sintonizado na 

negociação com os outros mundos de onde provêm os perigos.  

 

Ao revelar esse pensamento nas diversas linguagens do que chamamos, no ocidente, arte – 

literatura, música, pintura, desenho, fotografia, cinema – os indígenas estão inscrevendo no 

mundo esses processos de cura e, como afirma Davi Kopenawa (2015), sustentando o céu que 

a todos nos abriga. O grande esforço dos pajés, na visão desse povo amazônico, é evitar a 

queda do céu, o que traria o fim do mundo – não apenas do mundo deles, mas do nosso. 

 

É assim que o pajé Agostinho Muru diz que o Livro Vivo, o registro das plantas 

medicinais Huni Kuin, já está escrito na floresta, necessitando a ajuda dos não indígenas para 

registrá-lo em papel e vídeo. É assim que Isael Maxakali mostra, em seu filme, a visita dos 

yamiy à aldeia, cumprindo antigos rituais e mantendo a vida viva. A relação dos Maxakali e 

dos Huni Kuin com a imagem – koxuk, dami, yuxin – traz a discussão do duplo, fugindo à 

representação. A espiral de areia feita pela artista indígena Marisol Calambás não representa o 

sol, é o sol, é um seu duplo e nele está a potência do sol. 

 

Ao procurar nos acercar desse campo que chamamos difusamente de arte indígena, 

expressão ampla e controversa, são esses espaços de tradução intercultural que nos mostram a 

possibilidade de um lugar sem hierarquias de julgamento estético ou de validade do 

conhecimento, mas criado a partir da exuberância florescente e selvagem de cada um, o que 

só é possível quando abolido o pensamento colonizado e ocidentado, que impede a miração, a 

experiência do mundo com o reconhecimento de sua porosidade, de seus limites difusos, de 

sua não fixidez, da grande fluidez das formas que, ao mesmo tempo que encanta, aterroriza; 

da mesma forma que envolve em beleza, pode capturar para sempre o yuxin da pessoa.   

 

Aprender com o corpo. Deixar-se transformar, tendo por guia os Kenes ou o canto do pajé, 

sabendo que é essa constante troca com os outros mundos – os animais, as plantas, as pedras, 

o que é visível e o que não é, tudo vivo e palpitante compartilhando espaços e tempos 

sobrepostos – eis a experiência a que as linguagens indígenas nos convocam.  
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Reaprender a escutar, a superar nossa surdez ocidentada, a ver com olhos transformados 

pela ação das plantas é o método a ser aplicado nesse rumo  do diálogo intercultural. Levar a 

sério o que parece uma infantilização nas explicações sobre a vida, o mundo, o universo, 

acercando-se a essas poéticas, é o que nos ensinam os grandes mestres, como Lévi-Strauss: a 

potência do mito.  Ou Kafka, em seu texto Prometeu, quando diz que o que tenta explicar o 

inexplicável, porque vem de um fundo de verdade, “deve novamente no inexplicável acabar-

se”197. As imagens produzidas pelos Huni Kuin (como bem observa Rafael Souza em sua 

dissertação A vida sensível do mito), pelos Tikmu’un e pelos artistas visuais indígenas, ao 

materializarem o mito, encerram-se no que nós não podemos explicar a partir do pensamento 

ocidental fundado no logos.  

 

Essas expressões indígenas, em suas diversas linguagens, dialogam com a arte 

contemporânea ao buscar empreender uma aproximação entre arte e vida; misturar diferentes 

linguagens; romper com enquadramentos disciplinares; criar transcendência em meio à 

fugacidade da vida urbana; reconectar-nos com o sagrado e propor outros tipos de 

conhecimento do mundo adquiridos pelo corpo, de forma sensível.  

Criando-se à margem e apesar do mercado, de um lugar de subalternidade, a arte indígena 

surpreende por sua força de verdade, talvez porque aconteça sempre no espaço da memória e 

da tradição atualizada a todo momento e a serviço de um projeto político de futuro, coletivo, 

de povos que têm vozes dissonantes que, para serem ouvidas, necessitam de ouvidos 

dispostos a se desocidentar198,  a embarcar no risco e na maravilha da experiência.  

 

Jorge Larrosa Bondía, professor da Universidade de Barcelona, propõe que, nos processos 

educativos, o par teoria/prática deveria ser substituído pelo par experiência/sentido 

(BONDÍA, 2002). Argumenta que experiência é o que nos acontece e é cada vez mais rara, 

como já sublinhava Benjamin em seu texto Experiência e pobreza. Para Larrosa Bondía, o 

excesso de informação é um elemento que impede a experiência, no mundo ocidental 

																																																													
197	Texto encontrado na internet, com tradução de Antônio Cícero, disponível em 
http://antoniocicero.blogspot.com.br/2008/01/franz-kafka-prometeu.html 
198 Referência ao título do livro Desocidentada, de Maria Inês de Almeida. 
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contemporâneo, não deixando lugar para que ela aconteça e sendo, ao contrário, uma anti-

experiência. Argumenta também que o saber da experiência é distinto de saber coisas. A falta 

de tempo e a velocidade da vida urbana, a falta “de silêncio e de memória” (BONDÍA, 2002, 

p.23), os estímulos constantes que chocam, atravessam, excitam, agitam as pessoas, ao 

mesmo tempo impedem a experiência. Outro inimigo da experiência é o excesso de trabalho e 

a crença do sujeito moderno de que pode fazer tudo aquilo a que se propõe, destruindo 

qualquer obstáculo que acaso interfira nessa sua onipotência. Nesse sentido, a relação do 

sujeito ocidental contemporâneo com o acontecimento se dá por meio da ação e qualquer 

coisa pode servir de pretexto para se agir. No entanto, explica Larrosa, o sujeito da 

experiência é antes de tudo um espaço onde os acontecimentos têm lugar e portanto esse 

sujeito se define mais pela passividade, pela receptividade, abertura e disponibilidade do que 

por sua atividade: 
Do ponto de vista da experiência, o importante não é nem a posição (nossa 
maneira de pormos), nem a “o-posição” (nossa maneira de opormos), nem a 
“im-posição” (nossa maneira de impormos), nem a “pro-posição” (nossa 
maneira de propormos), mas a “ex-posição”, nossa maneira de “ex-pormos”, 
com tudo o que isso tem de vulnerabilidade e de risco. Por isso é incapaz de 
experiência aquele que se põe, ou se opõe, ou se impõe, ou se propõe, mas 
não se “ex-põe”. (BONDÍA, 2002, p. 25).  
 

O sujeito da experiência é, assim, um território de passagem, aberto à sua própria 

transformação, que contém as dimensões de travessia e de perigo. Desocidentar-se para ler as 

textualidades indígenas é o convite a uma experiência que poderíamos chamar, em nossa 

linguagem limitada, de mágica.  

 

Este é o convite. Este é o território com o qual esta tese busca contribuir – o lugar da 

passagem, da tradução, do diálogo sem hierarquias, possível pelo gesto indígena de se 

inscrever textualmente no mundo e pelo desejo de pessoas não indígenas de se deixar 

desocidentar. Considerar os artistas e conhecedores indígenas como pessoas de vanguarda, 

criativas e potentes, que são capazes de nos auxiliar na busca de alternativas e saídas para que 

o céu não caia nas nossas cabeças, é a atitude à qual somos provocados.  

 

As propostas indígenas do bem-viver, de se estabelecerem constitucionalmente os direitos 

jurídicos da Mãe Terra (Pacha Mama), da recusa do Estado e do poder separado do corpo 
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social, suas projeções de futuro apesar da destruição de seus mundos pela brutalidade da 

colonização que segue vigente e atuante, hoje como em 1500, são alguns dos “recados da 

mata”199 que podemos ouvir, ver e ler nas textualidades indígenas feitas para provocar o 

diálogo e possibilitar a experiência, em toda a sua densidade. Essas inscrições indígenas 

performam os processos circulares e infinitos de cura das pessoas, do tempo, das relações, da 

paisagem, do planeta, que os xamãs vêm protagonizando desde sempre e que sobretudo os 

artistas contemporâneos procuram ecoar.   

 

  

																																																													
199 Alusão ao título do prefácio de Viveiros de Castro para o livro de Bruce Albert e Davi Kopenawa Yanomami, 
A queda do céu.  
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