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RESUMO

Este trabalho objetiva estabelecer a reflexão teórico-prática entre Antropologia e Arte.
Sob o recorte da Antropologia da Performance, adentra-se na experiência do povo huni
kuin, da aldeia Huwã Karu Yuxibu, no Acre. A partir da pesquisa de campo, foram
recolhidos materiais na forma de escrita poética, registrada em um diário de bordo para
amparo na construção de um processo artístico. Com enfoque nas memórias da viagem,
e de como estas afetam e impregnam o corpo-artista, a pesquisa faz uma análise do
ritual Nixi Pae para entender as relações entre ritual e performance. Com base nestas
investigações, surge o conceito de um corpo que é inscrição da experiência no tempo.
Os conceitos de memória, esquecimento, territorialidade e transfiguração étnica
permeiam e tecem as teorias a respeito da cultura indígena e desdobram-se no trabalho
artístico. O espaço, figurado na poética da floresta e da cidade, é percorrido, desvelando
uma partitura performática e uma proposta de processo prático de um corpo em
movimento.
Palavras-Chave: Performance, Ritual, Antropologia Cultural.

ABSTRACT
This work aims to establish a theoretical and practical reflection between Anthropology
and Art. Under the approach of the Anthropology of Performance, we delve into the
experience of the huni kuin people, who inhabit Acre, in the Huwã Karu Yuxibu village.
From the field research, materials were collected in the form of poetic writing, which
was registered in a logbook to support the construction of an artistic process. Focusing
on the memories of the journey and how they affect and permeate the artist-body, the
research analyzes the Nixi Pae ritual to understand the relationship between ritual and
performance. Based on these investigations, we develop the concept of a body as
inscription of the experience in time. The concepts of memory, forgetfulness,
territoriality and ethnic transfiguration permeate and weave theories on the indigenous
culture and unfold into the artistic work. The space, figured in the poetics of the forest
and the city, is traveled, revealing a performatic score and a practical process proposal
of a moving body.
KEYWORDS: Performance, Ritual, Culture Anthropology
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

“Temos procurado, com sucesso nada desprezível, manter o mundo
em desequilíbrio, puxando tapetes, virando mesas e soltando rojões.
Tranquilizar é tarefa de outros; a nossa é inquietar” (GEERTZ, 2001,
p.65)

Lá estava eu. Entre samaúmas gigantes e castanheiras imperiais, entre índios com as
cabeças adornadas de penas, no meio da floresta Amazônica. O corpo repleto de cidade.
Vazava por entre meus gestos a urbe que sempre habitou em mim. No jeito de falar, no modo
de vestir, nos pés cheios de concretos, nos ouvidos musicados de buzinas. E por entre os
olhos, um novo olhar, que eu ainda não conhecia – o de pesquisadora.
Creio que minha pesquisa surge neste exato momento em que me dou conta desta
segunda pele que reveste o corpo de artista, os questionamentos que escapam pelo corpo, a
vontade imensa de conseguir dialogar com conceitos e autores - de teorizar a experiência.
Meu primeiro contato com o termo “Antropologia da Performance” – cunhado pelo
autor Victor Turner (2013), e ao qual lanço mão para delinear esta pesquisa, foi durante o
período de aulas na graduação de Licenciatura em Teatro pela Faculdade de Artes do Paraná.
A matéria era de antropologia, e em paralelo estávamos dando início a outra matéria de
pesquisa em performance. Lembro que me encantei pelas explanações do professor Rafael
Tassi Teixeira a respeito do livro “Floresta de Símbolos” de Turner e da teoria de Richard
Schechner (1988) sobre Teatro e Ritual. Mal sabia eu que isso voltaria com tanta força anos
depois.
É importante delimitar aqui o caminho percorrido até a pesquisa de fato, porque parte
da travessia pessoal está impressa na minha construção de escrita. Após esse primeiro contato,
aliou-se aos estudos em performance a vontade imensa de estudar a cultura dos nativos da
terra, denominados de indígenas, ao qual me dediquei durante um ano de forma amadora, por
pura curiosidade e até ingenuidade de mergulhar nas entranhas de outra cultura.
Ao ingressar no programa de mestrado em Educação, Arte e História da Cultura do
Mackenzie inicialmente pensei em outra pesquisa na área de teatro, que já se fazia presente
em meus estudos. Mas, o contato com matérias como História e Sociedade, Arte e
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Interdisciplinaridade e História da Arte abriram frestas em mim e encontraram um percurso
natural de enfrentar esta pesquisa, que creio eu, já estava aninhada em mim há muito tempo.
A isto se juntou também uma viagem, marcada para julho de 2016 ao Acre, onde ficaria
aproximadamente um mês visitando aldeias indígenas na floresta amazônica - e é aqui meu
ponto de partida.
O início da viagem marca também a elaboração teórica dentro e fora de mim de vários
conceitos que já tinham se acumulado no trajeto de atriz e de pesquisadora, minhas
experiências pessoais, acadêmicas, poéticas, artísticas – palco, escrita e corpo – tudo estava ali
derramado no encontro com a mata.
Meu objeto de estudo trata-se então desta intersecção entre Arte e Antropologia - sob o
recorte da análise da performance e ritual. Neste caso especificamente o ritual do Nixi Pae –
que acontece na cultura dos huni kuin, que residem no munícipio acreano de Plácido de
Castro, na aldeia Huwã Karu Yuxibu.
Como se trata aqui de uma artista falando de uma experiência antropológica e não o
contrário, escolhi a performance como recorte. Também porque trato de uma experiência
pessoal, que reverbera no corpo, que precisa ser necessariamente vivida na carne – e porque
carrego esta subjetividade nas reflexões acerca desta pesquisa. É uma forma também de
pensar e relacionar a forma acadêmica e teórica com a artística.
Por isso a partir da experiência e contato com outra cultura – pela lente antropológica
– analiso a relação entre performance e ritual, e as reverberações disto no meu corpo num
processo final de construção de uma performance. Pretendeu-se aqui relacionar arte,
antropologia e história da cultura, num processo interdisciplinar dentro da proposta do
programa de mestrado a qual a pesquisa se construiu.
Problematizou-se: Como o ritual pode ser encarado como performance? Como a
experiência se transforma em arte performática sob a plataforma do corpo?
O objetivo foi alcançar reflexão teórico-prática, a partir de um fragmento de uma
cultura tradicional - (no caso o ritual Nixi Pae dos huni kuin) e relacioná-lo com a arte
performática. Também testar no corpo/documento da história essas reflexões teóricas numa
construção final de performance que se concretizou pela própria pesquisadora.
Mas, por que performance?
Porque além de sua ascendência nas tradições, a performance usa o corpo como
plataforma e meio de mensagem.
O teórico de arte Jorge Glusberg (2009) afirma ser impossível definir um pioneiro para
o conceito de performance artística, já que esse tipo de expressão pode encontrar influências
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desde os rituais pré-históricos, as influências do nô e kabuti japoneses, até os espetáculos
medievais, no século XV.
Nas palavras do autor: “a origem dessa ideia, do uso do corpo humano como sujeito e
força motriz do ritual, remonta aos tempos antigos” (GLUSBERG, 2009, p.12).
Sendo assim, discutir performance é abordar a presença do próprio artista na obra de
arte. O que traz o olhar subjetivo e imbuído de singularidade para a pesquisa corporal e
processo artístico.
Creio ser este um dos motivos principais porque eu escolhi a performance como
recorte.
Segundo Glusberg (2009, p.43) “essa palavra inevitavelmente tem duas conotações: a
de uma presença física e a de um espetáculo, no sentido de algo para ser visto (spectaculum)”.
E por que antropologia?
Quando fiz minha primeira visita à aldeia, entendi que o contato imersor com outra
realidade provoca reverberações. É impossível olhar e não ser olhado. Perceber, e não ver
retornado no olhar do outro, perguntas que questionam do que nós somos feitos. Tornou-se
necessário então refletir acerca dos questionamentos a respeito desta alteridade que se deu na
figura do índio.
Foi nas teorias antropológicas, iniciadas primeiramente no contato com Turner (2013),
e depois mergulhando nas etnografias de Franz Boas (2005) e Bronislaw Malinowski (1986)
que percebi como a antropologia permeava todo o trabalho. Evans-Prichard (1972) e Arnold
Vann Gennep (2013) destacam a importância dos sistemas simbólicos e das representações
por meio de cerimônias, rituais e mitos. Darcy Ribeiro (2000) e sua experiência com os índios
brasileiros trouxe a discussão a respeito da realidade a qual este grupo está inserido.
Na tentativa de me aproximar desses conceitos me deparei também com os teóricos
Richard Schechner (2006) e Clifford Geertz (2001) porque tratam invariavelmente do outro –
presença constante em minha pesquisa.
A antropologia desempenhou em nossa época um papel de vanguarda.
Fomos os primeiros a insistir numa série de coisas: que o mundo não se
divide entre devotos e supersticiosos; que há esculturas nas selvas e pinturas
nos desertos; que a ordem política é possível sem o poder centralizado, e a
justiça, proba sem regras codificadas; que as normas da razão não foram
estabelecidas na Grécia nem a evolução da moral se consumou na Inglaterra.
Mais importante, fomos os primeiros a insistir que vemos a vida dos outros
através das lentes que nós próprios polimos e que os outros nos vêem através
das deles (GEERTZ, 2001, p.66).

Sendo assim, estruturalmente este trabalho se deu em três capítulos que simbolizam
metaforicamente também o percurso da pesquisadora e artista. Primeiramente esboçando os
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conceitos teóricos da antropologia e da performance, cada um separadamente e unidos ao
final na teoria de Victor Turner da Antropologia da Performance, no capítulo denominado –
“O caminho da mata”.
Num segundo momento, desenhado em forma de segundo capítulo sob o título “O
encontro com a Samaúma” surge a experiência concreta com o relato dos dias em que passei
na aldeia juntamente aos índios huni kuin. Aqui utilizo principalmente dos conceitos de
Darcy Ribeiro (2000) a respeito de “ethos tribal”, “corpo mítico” e “transfiguração étnica”
que pensa a cultura indígena no contexto latino americano trabalhando com povos ameríndios
localizados em territórios brasileiros.
Estes conceitos fizeram-se necessários porque a aldeia em questão estava e ainda está
em processo de profunda mudança, tendo cada vez mais acesso à cidade; não possui uma terra
demarcada e incorpora em sua cultura hábitos e elementos da cultura do não índio,
modificando assim seus rituais, línguas e costumes.
Também como fonte, utilizei o relato detalhado de um dos rituais que acompanhei na
experiência de campo, justamente para fazer essa comparação posteriormente entre ritual e
performance.
No livro “História da Antropologia”, os autores Thomas Hyland Eriksen e Finn Sivert
Nielsen (2007, p. 66) a fim de esmiuçar o trajeto da antropologia até os dias de hoje,
conceituam esse campo do conhecimento como “uma ciência holística” – em que a finalidade
é descrever “sociedades ou culturas como todos integrados”, abrindo assim a perspectiva para
a compreensão da cultura tradicional e do ritual enquanto performance.
Finalmente o terceiro capítulo, sob o título “De volta à cidade – a poética da mata no
corpo” surgiu na tentativa de relacionar esses conceitos empiricamente por meio da arte. De
que forma o corpo performático (entende-se aqui corpo performático – um corpo que está em
construção, portanto corpo poroso para atividade artística, em alta percepção) ao habitar
temporariamente outra realidade – a dos índios huni kuin no Acre - e não sendo pertencente a
ela, como ele volta retornado desta experiência e entendendo este ritual indígena também
como performático, e se desdobra em pluralidade e novos significados para uma potência
artística?
Trago aqui como a pesquisa reverbera na construção artística de uma performance que
coloca no corpo os conceitos de lugar de fala – no caso eu, branca, moradora da cidade e
pesquisadora – junto à cultura indígena huni kuin. Para tal delimitei o conceito de
performance, escolhi qual linha da antropologia percorrer e por meio da relação entre rito e
performance responder o problema desta pesquisa.
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Utilizei os conceitos de Victor Turner (2013), Richard Schechner (1988) e Regina
Polo Muller (2005) para a teorização da antropologia da performance e depois especifiquei o
corpo onde a performance foi construída, que é também meu território de fala. Trouxe os
conceitos da História da Cultura por meio de Pierre Nora (1993) sobre a memória individual e
corpo como memória e os conceitos de corpo como suporte da arte com Eleonora Fabião
(2009) e Helena Katz (2005).
Por fim, escrevi de forma narrativa verbal a construção performática, as nuances do
processo artístico, e as especificidades de se trabalhar com performance. Por meio do registro
escrito foi possível criar um documento que aborda o corpo como processo e a performance
construída como fruto do trabalho teórico.
O trabalho teórico, prático e artístico revelou o corpo impregnado de memória, de
espaços, de registros e em movimento e possibilitou a observação de como uma cultura entra
em contato com outra, vai e volta transformada.
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Capítulo I

O caminho da mata

“E o chão do mundo não é outra coisa senão isso: um chão que se pode soltar”
(Gonçalo Tavares)

Figura 1: O caminho do rio
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1.1: O olhar da antropologia

Por que do uso da lente antropológica nesta pesquisa?1
A escolha de ferramentas de análise fornecida pela antropologia se fez necessária no
próprio percurso do trabalho. Em minha primeira viagem, constatei que não se atingiriam os
objetivos propostos apenas pela leitura e lente investigativa da observação, mas sim, pelo
estudo de campo e uma vivência que de fato fosse prática.
Meu olhar, marcado por algumas leituras a respeito de etnografias de antropólogos,
desvelou que seria fundamental percorrer autores como Franz Boas (2005), Malinowski,
(1986) Clifford Geertz, (2003), Darcy Ribeiro (2000), para delimitar esta pesquisa. Seus
olhares sobre a cultura e perspectivas de sociedade teceram as tramas aqui entrelaçadas.
Não obstante, ressalto que parto do olhar de uma artista para os registros etnográficos.
Uso das problematizações que Hal Foster (2005, p.160) levanta a respeito do artista como
etnógrafo. Tendência da arte contemporânea, onde o artista se vê como uma espécie de
observador participante para a construção de suas práticas. “O sujeito da associação mudou: é
o outro cultural e /ou étnico, em nome de quem o artista engajado mais frequentemente luta”.
Nesta intervenção existe uma série de problematizações que atravessam tanto a antropologia
quanto a arte, às quais não se pretende dar conta em sua totalidade nesta dissertação. Mas,
interessa aqui compreender a busca pelo “outro étnico”, que calcada na perspectiva da
alteridade, encontra riscos de incidir no que Foster chama de um “mecenato ideológico”.
É neste momento que o “artista e o outro” encontra lugar na crítica de Foster. A
representação do outro pode ser altamente redutora, ou ainda resultar em uma apropriação
cultural que continua repetindo o modelo estruturante da sociedade atual. “A “alterização”
reforça o eu por meio da oposição romântica, conserva o eu por meio da apropriação dialética,
estende o eu por meio da exploração surrealista, prolonga o eu por meio da perturbação pósestruturalista, etc” (FOSTER, 2005, p. 167). O autor usa o termo “autoalterização” para este
referencial que é narcisista e tem na busca pelo outro, sempre o próprio sujeito artista como
fim.
Volto aos conceitos de Foster mais além quando esta pesquisa se funde na prática da
construção de uma performance, mas cabe agora aqui entender a priori, e partindo de suas
1

Destaco que me coloco aqui como uma artista pesquisadora usando a antropologia como um método e, não o
contrário.
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problematizações, esta escolha pelo caminho antropológico como processo metodológico, esta
necessidade que se faz a partir do “outro” questionado por Foster.
Percorre-se então a literatura antropológica com o intuito de construir as balizas desta
pesquisa e entender as provocações e camadas que se sobrepõe na interdisciplinaridade entre
antropologia e arte e no processo do artista como etnógrafo. Ao historicizar, percebe-se que
se antes os estudos sobre as etnias não europeias vinham calcados pela visão evolucionista do
outro, entendida como selvagem ou inferior, na sequência apresentou-se pela distorção da
premissa do outro, como um estado original, puro e primitivo.
A categorização de primitivo do século XIX reforçava a visão de inferioridade e
sustentava que essas etnias deveriam ser tuteladas, civilizadas e suas crenças e seus rituais
acentuados como exóticos e atrasados. (SCHWARTZ, 2010).
Passando por diversos movimentos e acompanhando os rumos da história, a
antropologia, ainda que difundida de formas diferentes e com sistemas metodológicos
divergentes, contribui para o entendimento das complexidades de uma determinada sociedade
e suas relações com o contexto presente ao qual está inserido.
É necessário lembrar aqui, que este olhar para o primitivo do qual Foster e Schwartz
falam, surge da antropologia, filha do século XIX, que em suas primeiras propostas, usava
métodos fortemente inspirados nas teorias evolucionistas biológicas, que partem do
pressuposto de que se a natureza humana é igual, então suas mudanças também podem ser
tomadas de forma generalizada. De outro lado existiam também as teorias difusionistas,
calcadas em eventos geográficos e fundamentadas na dissidência do mesmo fenômeno étnico
em diferentes locais.
Este método dedutivo é contrariado, em muito, pela pesquisa de campo, que é
difundida como método de indução empírica, tendo como representante principal Franz Boas
(2005), que entende que a pesquisa deve ser tomada de forma delimitada e individual. Para
Boas, (2005, p.27) “a influência dos fatores externos e internos sobre ideias elementares
corporifica um grupo de leis que governa o desenvolvimento da cultura”. Boas achava redutor
o método dedutivo, para ele a pesquisa deveria ser empírica e específica de uma região
cultural.
Segundo Ericksen e Nielsien (2007, p.54), Boas, “via valor intrínseco na pluralidade
das práticas culturais do mundo e era profundamente cético com relação a qualquer tentativa,
política ou acadêmica, de interferir nessa diversidade”. Para o autor, mais do que chegar a
conclusões era importante os paralelismos e comparativos, entender o próprio mover e fluir da

19

cultura no presente, e não tanto sua origem na humanidade, sendo que ele via a própria cultura
como integrada.
Aqui, somos levados a considerar cultura como uma totalidade, em todas as
suas manifestações, enquanto no estudo da difusão e do desenvolvimento
paralelo, a natureza e a distribuição de traços isolados são mais comumente
os objetos da investigação. Invenções, vida econômica, estrutura social, arte,
religião e moral, todas estas estão inter-relacionadas. Indagamos em que
medida elas são determinadas pelo ambiente, por características biológicas
da população, por condições psicológicas, por eventos históricos ou por leis
gerais de inter-relação. (BOAS, 2005, p.103)

Franz Boas (2005) destaca a “antropologia cultural”, (termo difundido no ensino da
disciplina nos Estados Unidos), como olhar que abarca múltiplas áreas do conhecimento como
a linguística, antropologia física e arqueologia. Segundo Ericken e Nielsen, (2007, p.52) “no
sentido americano, cultura é um conceito muito mais amplo do que sociedade. (...) A
antropologia – a ciência da humanidade – diz respeito, bem literalmente a tudo o que é
humano”.
A antropologia cultural tem então o papel de investigar, por meio de tentativas
empíricas, uma compreensão do comportamento humano. Encarando esse comportamento
como pertencente a uma cultura que é sempre diversa, complexa e plural.
Para Boas (2005, p. 107) “a matéria-prima da antropologia é tal, que ela precisa ser
uma ciência histórica, uma das ciências cujo interesse está centrado na tentativa de
compreender os fenômenos individuais, mais do que no estabelecimento das leis gerais”.
Sendo assim o relativismo cultural vem como método do antropólogo sempre ampliar sua
visão e seus questionamentos a respeito de determinada sociedade, já que ele também é fruto
de uma perspectiva social e civilizatória com valores pertencentes ao seu conjunto de normas
sociais.
Já na Inglaterra a antropologia cresceu rapidamente, em decorrência do seu império
colonial. Indo das sociedades categorizadas como primitivas às civilizadas. Dedicava-se à
investigação do presente a partir de métodos funcionais de Malinowski e estruturais de
Radcliffe-Brown. A sociedade deveria ser estudada pelo modelo sincrônico, ou seja, pelo seu
estágio presente, independentemente de seu passado. Para os ingleses, as sociedades devem
ser compreendidas pela observação empírica direta de estadias de trabalho de campo. Os
sistemas sociais e suas organizações são os focos dos estudos da antropologia britânica.
Bronislaw Malinowski (1986) deixou um grande legado em seus estudos acerca da
etnografia e da pesquisa metodológica. Acentuou o desenvolvimento de métodos e sistemas
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da pesquisa de campo, repleta de detalhes, que advém de sua vivência com os povos
estudados principalmente em Nova Guiné.
Percebe-se que sua corrente se assemelha em alguns aspectos aos difundidos por Boas,
especialmente no que concerne ao enfrentamento com as induções evolucionistas e na
preocupação com a especificidade de cada cultura, mas diferente de Boas, ele tem uma
abordagem mais culturalista e vê o indivíduo como construtor de sua cultura. Malinowski vê
o homem como fundamento da sociedade.
Seu conceito de cultura contempla a conjunção de diversos elementos, que de forma
extensa, fazem parte de um sistema de totalidade e unidade importantes para esta reflexão.
Malinowski (1986 apud Eunice Durham, p.11) entende a cultura “como um conceito muito
amplo que engloba a tecnologia, as relações sociais ordenadas através de regras, as crenças, o
ritual, a arte, isto é, tudo aquilo que é produto da vida do homem em sociedade”.
Por esse motivo o antropólogo acredita que o manejo desses elementos não pode ser
dissociado de seus sistemas de totalidade; a análise da cultura vem então numa noção de
relações entre social e cultural. Ou ainda, no entendimento de que um não pode ser
compreendido sem o outro, já que se integram e constituem sua totalidade.
Em cada cultura, os valores são ligeiramente diferentes; as pessoas aspiram a
diferentes objetivos, seguem diferentes impulsos, anseiam por formas
diversas de felicidade. Em cada cultura, encontramos diferentes instituições
nas quais o homem manifesta o seu interesse pela vida, diferentes costumes
pelos quais satisfaz suas aspirações, diferentes códigos de lei e de moral, que
recompensam suas virtudes e punem seus defeitos. Estudar as instituições,
costumes e códigos, ou estudar o comportamento e as mentalidades humanas
sem as sensações e os desejos subjetivos pelos quais um povo vive, sem
apreender a essência de sua felicidade significa, em minha opinião, perder a
maior recompensa que podemos esperar obter do estudo de um homem.
(MALINOWSKI, 1986, p.48)

Este trecho acima, retirado de um dos estudos do autor, revela o conceito de
funcionalismo defendido por Malinowski, e também preconizado no trabalho de Boas.
Malinowski (1986, p.171) define o funcionalismo em algumas bases que considera
irrevogáveis, como por exemplo, o fato da cultura ser um “aparato instrumental”, ou seja, o
homem se utiliza dela para entender certos problemas de sua realidade. Outra, à qual já
citamos acima, é a cultura como um sistema que existe como totalidade, sua estrutura possui
certos tipos de funcionamento vitais que se dão de formas organizadas, dados por instituições
como a família, a tribo, o clã, etc.
Para Malinowski, o processo cultural é composto de três extensões que são intrínsecas
– os artefatos, os grupos organizados e o simbolismo. O funcionalismo consiste então em
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compreender a natureza de certos comportamentos, onde forma e função estão completamente
associadas. Ou ainda nas palavras do autor (1986, p.170) “o funcionalismo preocupa-se com a
clara compreensão da natureza dos fenômenos culturais, antes que estes sejam submetidos a
manipulações especulativas posteriores”. Entende que a forma não é uma abstração, mas um
tipo de relação concreta que se dá, ou uma padronização de comportamento que acontece
tangivelmente.
Coloco este conceito aqui porque o que se analisa nesta pesquisa é um processo
cultural de uma determinada sociedade. No caso, especificamente, uma cultura indígena, no
Brasil. Isso se dá claramente no conjunto de ordens que acontecem dentro do ritual do Nixi
Pae, dos huni kuin, por exemplo. A forma é o modo pelo qual esse processo cultural ocorre –
torna-se impossível isolá-lo das qualidades que vem da esfera simbólica, do uso de artefatos e
das relações implícitas daquela sociedade.
Considero esse conceito como fundamental para a análise proposta, principalmente
porque ao tratar da cultura de um povo nativo, e, especificamente do recorte de um ritual,
entra-se na esfera simbólica e outras extensões de suas culturas. Mesmo que não sejam
analisadas neste presente trabalho essas outras extensões, elas estão ali e de alguma forma, na
experiência em que vivi na aldeia, aparecem nas relações que foram estabelecidas, e
consequentemente aparecem também na análise do ritual que não é visto como uma parte
isolada mas, como constituinte fundamental de várias camadas de fenômenos culturais de uma
mesma cultura e que são inter-relacionadas.
Os objetivos desta pesquisa figuram na tentativa de desvendar certos processos do
ritual enquanto performance sob o olhar interdisciplinar que entrelaça antropologia cultural,
artes e história da cultura. A isso, Boas confere:
Concordamos que existam certas leis governando o desenvolvimento
da cultura humana e nos empenhamos para descobri-las. O objetivo de
nossa investigação é descobrir os processos pelos quais certos estágios
culturais se desenvolveram. Os costumes e as crenças, em si mesmos,
não constituem a finalidade última da pesquisa. Queremos saber as
razões pelas quais tais costumes e crenças existem – em outras
palavras, desejamos descobrir a história de seu desenvolvimento.
(BOAS, 2005, p.33)
A análise da etnia indígena escolhida trouxe o esforço de tentar compreender sua
cultura, ou pelo menos um fragmento dela, pautada no entendimento de que nunca será
satisfatório ou limitado os possíveis desdobramentos e conclusões a respeito dela, já que a
cultura está em constante movimento.
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Assim, ainda que se adentre na própria cultura indígena, o recorte estabelecido aqui
parte da perspectiva da arte para a antropologia, com o recorte delimitado no ritual,
performance e no simbólico.
Para entender as interferências simbólicas em etnografias, selecionamos o diálogo
entre antropologia, filosofia e sociologia, realizado por Émile Durkheim (1978) que inicia
uma tradição que procura explicar os fenômenos sociais, não de forma isolada, mas partindo
do estudo da sociedade em sua totalidade. Para o teórico um elemento só passa a ser
significativo na sociedade quando tomado de forma total – sua influência na estrutura social é
o que vai determinar seu poder simbólico. Sua posição totalizadora é inclusive criticada por
outras correntes2, mas abre espaço para interpretações posteriores que deram lugar, por
exemplo, mais tarde, a investigação dos rituais como objeto principal de pesquisa, apresentada
dentro de uma teoria da religião e uma profunda discussão entre a divisão de sagrado e
profano.
Marcel Mauss (1974), outro antropólogo que figura entre os estudiosos juntamente
com Durkheim, não realizou pesquisas de campo, mas propõe em seus estudos esse tipo de
investigação que abarca o sagrado. Ele escreve também sobre magia e aspectos religiosos.
Seu foco será o sistema de representação e a tradição oral. A reflexão sobre sagrado e tradição
oral impregnaram o olhar da pesquisadora em sua criação.
Outro grande representante dos sistemas de significação e da antropologia
estruturalista é Lévi-Strauss (2003) que tem um importante papel na mudança do pensamento
a respeito da mentalidade primitiva. Em seu livro “O pensamento primitivo” afirma que o
pensamento selvagem tem oposições, homologias, e correlações tal qual o pensamento das
civilizações. Em oposição às primeiras teorias evolucionistas que defendiam uma mentalidade
primitiva desprovida de complexidade, Strauss usa de seus sistemas de classificações baseado
na vida social primitiva para exemplificar sua complexidade em estruturas narrativas de
cosmovisões e mitologias. Esta visão descontruiu olhares pré-estabelecidos ressignificando
saberes e conhecimentos durante a pesquisa.
Visto que tratamos aqui especificamente de cultura indígena, além desse percurso
historiográfico dos estudos da antropologia para balizar teoricamente a análise, é importante
ressaltar que o trabalho de antropólogos brasileiros que conduziram suas pesquisas de forma
empírica em aldeias indígenas do Brasil, serviram de fontes inspiradoras e de reflexão. Sendo
assim, Darcy Ribeiro foi selecionado por fomentar a difusão e a compreensão da cultura
2

Essas outras correntes não carecem de apresentação para esta pesquisa, pois desviaria do foco, objetivos e da
delimitação do problema.
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indígena brasileira. Seu trabalho de campo entre tribos amazônicas, que perdurou por mais de
vinte anos, contribuiu para a elaboração do diário de campo. Ele possui um extenso registro
que detalha a vida social dos índios.
O envolvimento do antropólogo Darcy com a cultura, segundo relatos dele mesmo, se
adensa a partir da sua participação na criação do Museu do Índio, em 19533. Desenvolveu
uma política indigenista que levava à compreensão os comportamentos das sociedades
indígenas brasileiras. Dois anos mais tarde, para funcionar dentro do Museu, elaborou um
Curso de Aperfeiçoamento em Antropologia Cultural (CAAC), com o objetivo de formar
especialistas na pesquisa antropológica, ou seja, na pesquisa de campo4.
Antes dele, somente etnólogos estrangeiros haviam se aventurado em longas
e sistemáticas pesquisas de campo, dentre os quais podemos destacar LéviStrauss, com suas expedições ao Brasil Central entre os anos de 1935 e 1939,
de uma das quais fez parte Luis de Castro Faria, na época no Museu
Nacional, e Baldus, de fato o primeiro etnólogo a dedicar, no mesmo
período, longas pesquisas a apenas um grupo indígena, os Tapirapé – o
mesmo grupo que haveria de ser pesquisado, entre 1939 e 1940, por Charles
Wagley. (MATTOS, 2007)

A importância de Darcy Ribeiro nos estudos antropológicos, e aqui principalmente
indígenas, vem não só na perspectiva da etnografia e mapeamento da história das principais
tribos indígenas brasileiras, mas também na construção filosófica que o autor insere ao pensar
a questão do conceito de índio e civilização.
Darcy (2000, p.423) define o termo “ethos tribal” para especificar o que seria a
representação de mundo de um grupo indígena. Cada grupo humano tem sua consciência
específica, que está ligado a sua cosmologia, essas representações de mundo estão
intrinsicamente ligadas a fatores condicionantes de suas experiências de vida, e estes podem
ser de diferentes ordens como ecológica, econômica, relacionais; “é a cristalização de uma
mentalidade, de uma consciência que se desenvolveu e se alterou condicionada por certas
circunstâncias peculiares e que só dentro desse contexto alcança significação”.
Sendo assim, a condição do índio tribal, quando ainda não alterada pelo contato
civilizador, representa seu “ethos específico”. O entendimento destas representações pode ser
expresso em suas mitologias, cerimônias, rituais que de certa forma dramatizam sua
enunciação de mundo. Darcy Ribeiro chama de corpo mítico esse grupo que dá consistência a
3

Darcy Ribeiro. Relato documento/registro n 34 do partido Partido Democrático Trabalhista - PDT.
Darcy Ribeiro dedicou-se nos anos de 1950 a pelo menos duas prolongadas pesquisas de campo. A primeira
entre os Kadiwéu, remanescentes dos antigos índios cavaleiros Guaicurus, do sul do Mato Grosso, com os quais
conviveu entre 1947 e 1948, em companhia de Berta Ribeiro, sua esposa. A segunda entre os índios Kaapor, por
meio de duas expedições entre 1949 e 1951, a primeira com duração de aproximadamente cinco meses, a
segunda três meses.
4
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representação de mundo indígena, inclusive quando este passa por processos de
transformação. O antropólogo percebe nos grupos indígenas a diferença entre o corpo mítico
daqueles que passaram por processos de violentas mudanças, fruto de processos tanto
colonizadores e escravistas, quanto de contato com outras culturas e aqueles que tiveram uma
vivência mais homogênea entre seu grupo. Essas mudanças se refletem em seus mitos, que
sofrem alteração e vão inserindo outros elementos de constante mutação em suas
representações. Mas, mesmo que por vezes alterados os textos míticos apresentam um alto
grau de tradição que conserva sua alteridade e capacidade de síntese de compreensão do
mundo.
Nesses mitos o grupo encontra, ainda, a justificação de certas formas de
comportamento, por sua congruência com as normas míticas e a garantia de
eficácia dos ritos e cerimônias, bem como o da legitimidade das instituições
graças à referência direta ou indireta aos mesmos episódios narrados pelos
mitos. Essa visão unificada do mundo está quase sempre impregnada de
emoção, de modo que os mitos não são meras explanações; são elementos de
fé, e nisto distinguem das lendas ou contos, que são simples narrações
(RIBEIRO, 2000, p.427).

Várias causas podem abalar esse corpo mítico tribal. Darcy Ribeiro fala a respeito do
conceito de transfiguração étnica que se dá nas relações intercambiáveis entre a etnia e as
demais representações culturais com as quais ela entra em contato. A transfiguração étnica
acontece dentro de um processo de “destribalização”, quando o grupo tribal entra em contato
com outra cultura, em processos migratórios, onde suas condições de vida são drasticamente
alteradas por diversos fatores tanto econômicos, quanto sociais, que não os originários da
consciência ethos tribal.
Veremos mais a respeito desse processo no capítulo II, aqui interessa por enquanto
entender este elemento simbólico ao qual Darcy faz referência para o entendimento da escolha
dos rituais como forma de leitura de uma determinada cultura.
Considerando então que a análise presente neste trabalho restringe-se a um processo
ritual, como elemento e fenômeno cultural, faz-se aqui outro recorte dentro da antropologia
que diz respeito aos seus significados simbólicos. Para que a análise fracionária de uma
cultura fosse possível, foi necessária uma verdadeira mudança nas linhas de análise
antropológicas onde correntes teóricas passam a considerar o estudo do significado e os
aspectos simbólicos da vida social.
Clifford Geertz, antropólogo americano, que também é considerado advindo da
tradição boasiana, aprofunda seus estudos, no que a tradição antropológica nomeia de
antropologia simbólica – ou como o próprio teórico prefere chamar - “antropologia
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interpretativa”. Geertz defende também uma análise antropológica que parta do olhar do
nativo e não do pesquisador sobre o observado.
Para descobrir quem as pessoas pensam que são, o que pensam
que estão fazendo, e com que finalidade pensam que o estão
fazendo, é necessário adquirir uma familiaridade operacional
com os conjuntos de significado em meio aos quais elas levam
suas vidas. Isso não requer sentir como os outros ou pensar
como eles, o que é simplesmente impossível. Nem virar nativo,
o que é uma ideia impraticável e inevitavelmente falsa. Requer
aprender como viver com eles, sendo de outro lugar e tendo um
mundo próprio diferente. (GEERTZ, 2001, p.26)

Esta antropologia se empenhou em desvelar a lógica dos sistemas de pensamento
mitológicos, teológicos, cosmológicos das sociedades tradicionais. Ela entende o campo da
cultura como um sistema simbólico. Para Geertz (2003), foi necessária uma verdadeira
mudança no pensamento social para que a ocorrência desta forma antropológica fosse
possível. Na busca por analogias e interpretações de mundo, o pensamento passa a considerar
a análise de processos e construções, e não apenas de leis e sistemas fechados. A antropologia
interpretativa surge nessa tentativa de explicar a experiência humana por meio dos
significados de suas ações, instituições, relações, categorias sociais. Como afirma Geertz
(2003, p.38) “representa-se a sociedade cada vez menos como uma máquina complicada ou
como um quase-organismo e, cada vez mais, como um jogo sério, um drama de rua, ou um
texto sobre comportamento”.
O autor lança mão do conceito de “inscrição”, numa analogia da leitura da vida social
com forma de “texto”. E aqui a palavra texto, entendida como um conjunto de signos, que não
são apenas verbais, mas também imagéticos. A analogia se dá no entendimento da ação como
discurso. Assim essa inscrição estaria relacionada com a fixação de sentido. Na antropologia
interpretativa a análise desta enunciação se dá como reflexão sobre o ato de produção desse
texto. (GEERTZ, 2003, p.50).
Esta “ideologia do texto” é colocada por Hal Foster (2005, p. 170, 171) como um dos
principais provocadores da autoridade etnográfica, e também caracteriza essa “arte quasiantropológica” feita pelo artista que investe na relação entre prática de campo e discurso. A
alteridade da ciência antropológica, sua concentração no estudo da cultura e sua capacidade
contextual e interdisciplinar seriam algumas das razões que incitam o artista e que “promete
uma reflexividade do etnógrafo no centro, ainda que nas margens preserve um romantismo do
outro. Todas essas razões conferem status de vanguarda às investigações espúrias da
antropologia (...)”.
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Isto acontece dentro de uma perspectiva antropológica onde o social é visto como
ordem simbólica. Na esteira dessas interpretações surgem diferentes tipos de analogias que
trabalham a esfera simbólica da vida social e do drama.
Teóricos como Erving Goffman (1986) trouxeram exemplos de interpretações que
aludem ao teatro e sua possibilidade de entender o âmbito da vida social como jogo. Goffman
constrói um modelo de representatividade da vida social onde o indivíduo seria um ator
social.
Evans-Prichtard (2002) antropólogo social, e, considerado sucessor de RedcliffBrown, é um importante exemplo da teoria antropológica que rompe em determinado
momento com o estrutural-funcionalismo, a respeito da produção de conhecimento objetivo
sobre um determinado povo, dando uma visão mais interpretativa em suas análises dos Nuer.
Prichtard encara os fenômenos sociais de forma psicológica. Isso para compreender sua visão
de mundo, se preocupando com o significado mais do que com a função. O que ressalta mais
uma vez o método interpretativo voltado ao significado simbólico.
Marcel Griaule (1966) efetuou estudos sistêmicos sobre as práticas simbólicas dos
rituais, a criação e contação de contos, lendas e provérbios. Também tratou dos estudos sobre
a lógica dos saberes artísticos, filosóficos e religiosos existentes em um grupo, suas músicas,
cantos, danças e histórias tradicionais transmitidas de geração em geração. Para ele esse
pensamento simbólico e as práticas rituais a ele relacionados são complexos e de uma riqueza
inestimável.
Mas, na dimensão que este trabalho pretende o antropólogo que mais aproxima sua
visão analítica é Victor Turner (2013), ao qual veremos mais profundamente sua visão de
antropologia da performance mais adiante e que dentro desta antropologia interpretativa e
simbólica trabalha com a interpretação do drama em forma de rituais e cerimônias para
entendimento de complexas culturas e estruturas sociais.
As práticas simbólicas em questão, vistas de dentro, devem ser tomadas como
sabedoria, como conhecimento, concepções, múltiplas relações dos homens em sua sociedade.
Vida social e drama se misturam assim em analogias e tentativas de identificar os processos
sociais. É isto que torna possível a análise de duas esferas tão distintas como o ritual e a
performance, que ao mesmo tempo, por meio da análise interpretativa, ainda que de
dimensões diferentes, podem ter seus significados contextualizados culturalmente.
Os apontamentos feitos por Hal Foster a respeito da legitimidade e perigo desta
relação entre a arte e antropologia vêm também dos próprios questionamentos levantados no
campo artístico decorrentes de processos históricos que problematizam o corpo, o suporte
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artístico e seu espaço. Trago estes questionamentos aqui não como forma de reafirmá-los, mas
sim numa busca constante por um norteador ético que suscita reflexões acerca do trabalho do
artista. A escolha da antropologia como lente para o trabalho vem principalmente deste
entendimento que passa pela história da arte da expansão do corpo e da dimensão artística que
não fica aquém de sua realidade e procura, de alguma forma, entender as relações sociais
estabelecidas no mundo num processo que é prático e teórico – na medida em que busca
imprimir no trabalho prático, e aqui também performático, as reflexões propostas pelas teorias
engendradas.
Para a continuidade destas considerações é necessário entender quais foram os
processos na história da arte que levaram o artista a esta expansão de fronteiras teóricas que
tocam outros campos conceituais como a antropologia. Assim a performance é uma das
instâncias da arte contemporânea que rompem com as delimitações fronteiriças da arte e
outras áreas do conhecimento.

1.2 – A performance como expressão artística

A performance artística tem em seu cerne características híbridas pois trabalha com
diversos tipos de linguagens e manifestações artísticas como teatro, dança, música, escultura e
artes plásticas. O termo vem sendo empregado de diferentes maneiras por ser uma expressão
complexa de estudo e por ser uma arte considerada altamente mutável.
Para o diretor e artista brasileiro Renato Cohen (2013, p.38), a performance está
relacionada com uma ruptura nos padrões estruturais da arte, tornando a forma de viver do
artista e sua maneira de encarar a vida muito próximas de sua obra de arte. A live art,
movimento ao qual a performance estaria intimamente ligada, seria para o autor uma
aproximação da arte com o rotineiro, com o espontâneo, seria a dessacralização da própria
arte. “A ideia é resgatar a característica ritual da arte tirando-a de “espaços mortos”, como
museus, galerias, teatros, e colocando-a numa posição “viva”, modificadora”. Esta arte em
constante mudança e profundamente provocadora tem para Cohen uma grande aproximação
com a relação mítica.
É neste campo de estudos ampliado onde o gênero artístico da performance se
encontra com a antropologia e com outras áreas do conhecimento, que esse trabalho se propõe
a refletir. “Há uma corrente ancestral da performance que passa pelos primeiros ritos tribais,
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pelas celebrações dionisíacas dos gregos e dos romanos, pelo histrionismo dos menestréis e
por inúmeros outros gêneros”, (COHEN, 2013, p.41).
Essa ancestralidade em torno da performance passa também pelo seu conceito de
finitude. Questionamentos a respeito de presença e tempo, do corpo como suporte da arte, e
das ações rotineiras tidas como mensagem estética permeiam as teorias da performance. Para
a performer e pesquisadora brasileira Eleonora Fabião (2009, p.3) “Performers são, antes de
tudo, complicadores culturais. Educadores da percepção ativam e evidenciam a latência
paradoxal do vivo – o que não pára de nascer e não cessa de morrer, simultânea e
integradamente”.
As delimitações em torno da performance passam sempre à margem de realmente
tocá-la, isto porque a manifestação artística preserva em si essa capacidade de transição. A
definição do antropólogo e pesquisador John Dawsey (2007) a respeito do conceito de
performance passa por este lugar, quando este admite sua impossibilidade de definição:
Há algo de não resolvido neste conceito que resiste às tentativas de
definições conclusivas ou delimitações disciplinares. Aquém ou além
de uma disciplina, ou, até mesmo, de um campo interdisciplinar, os
estudos de performance se configuram como uma espécie de
antidisciplina. (DAWSEY, 2007, p.3)
Para Roselee Goldberg, historiadora, crítica da arte e pioneira no estudo da arte da
performance: "...a história da arte da performance no século XX é a história de um meio
permissivo, aberto, com variáveis infinitas, executado por artistas impacientes com as
limitações das formas de arte mais estabelecidas" (apud CARLSON, 2010, p.92). Os registros
em torno da história da performance se dão quando artistas começam a mudar o foco de seus
trabalhos para o processo e não apenas para a obra, e quando o artista em si passa a fazer parte
da arte.
Podemos perceber a transformação do uso da palavra na arte contemporânea, no início
do século 20, quando a arte produzida pela academia começa a ser questionada e a invenção
de novos suportes levam a caminhos que originam a performance.
Jorge Glusberg (2009), em seu livro “A arte da performance” remonta a origem do
gênero ao início dos anos setenta, mas afirma ser impossível definir um pioneiro para o
conceito de performance artística. Para aprofundar esses conceitos irei brevemente fazer um
recorte na história da performance para compreender o que entendemos pelo gênero e porque
este resgate do elemento mítico se faz presente ainda hoje numa arte contemporânea
remontando aspectos ancestrais e até, muitas vezes, tribais.
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Se observarmos um breve recorte de tempo na história da performance ocidental,
percebe-se que essa expressão artística serviu como base para rupturas de importantes
movimentos na história da arte. É nas relações com o Futurismo 5, Dadaísmo6 e Surrealismo7
que a arte da performance encontra fortes matrizes para romper com a arte tradicional. Mesmo
que ainda não nominada e reconhecida formalmente, a performance servia de base para
movimentos que ainda transitavam em suas experimentações.
Roselee Goldberg (2007, p.8), remonta a história da performance tomando como base
a própria inquietação artística dos principais representantes de movimentos como o
surrealismo e o futurismo, seus diversos saraus e recitais poéticos, e também suas frustrações
com os limites do que propunham. “Os manifestos da performance, desde os futuristas até aos
nossos dias, representam a expressão de dissidentes que têm procurado outros meios de
avaliar a experiência artística no quotidiano”.
As conhecidas noites futuristas incluíam “recitais poéticos, performances musicais,
leituras de manifestos, dança e representação de peças teatrais” (GLUSBERG, 2009, p. 13).
Já, desde aquele momento Filippo Tommaso Marinetti – poeta que escreve o manifesto
futurista - invocava uma vida que fosse a própria obra de arte do artista. Formas de declamar,
e de enfrentar o público revelavam como era importante ao movimento a postura do artista,
não apenas de sua obra. Outro movimento importante foi o Dadaísmo, nascido em Zurique,
em 1916, em sua negação das estéticas conservadoras e dos valores sociais estabelecidos, os
dadaístas

frequentemente usavam

métodos artísticos e literários intencionalmente

incompreensíveis, criando performances teatrais e organizando exposições.
O gesto mais do que a obra é o que interessa ao dadá: e o gesto pode ser feito
em qualquer direção do costume, da política, da arte, das relações. Uma
única coisa importa: que este gesto seja sempre uma provocação contra o
chamado bom senso, contra a moral, contra as regras, contra a lei. Portanto,
o escândalo é o instrumento preferido pelos dadaístas que se exprimem
(MICHELI, 2004, p.135).

Ainda sob a perspectiva do Dadaísmo, um bom exemplo do que seria essa influência
para a performance do gesto como significante, é o fato de que alguns autores consideram o
Movimento que surgiu na Itália em 1910 e envolveu pintores e escritores. “O que o líder Marinetti e muitos
adeptos designavam como “futurismo” era tanto a rejeição do passado quanto um interesse idólatra pelos
presságios do futuro” (HUMPHREYS, p.9, 2000).
6
O Dadaísmo surge como movimento artístico em 1916, na Europa, como ruptura das formas de arte tradicional.
O nome dado ao movimento tem origem do termo em inglês “dadá” que significa o brinquedo cavalo de pau.
(ELGER, 2005)
7
Surrealismo é uma palavra criada pelo escritor Giullaune Apollinaire. A palavra foi empregada em 1924, no
Manifesto do Surrealismo que lançou o movimento iniciado em Paris e engendrado pelo escritor André Breton
para denominar um novo modo de expressão artística. Atualmente o termo remete a poesia, pintura, fotografia,
escultura, prosa e cinema daquela época. (BRADLEY, 1999)
5
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ato do artista Marcel Duchamp, em 1919, de cortar seu cabelo com uma tesoura em forma de
estrela, como um gesto visto como “um vislumbre da arte de performance, ou pelo menos da
body art 8do final dos anos sessenta”. (GLUSBERG, 2009, p.18)
O Surrealismo também figura entre os movimentos que desencadearam a performance,
“seus conceitos se aplicam perfeitamente às performances atuais, principalmente quanto ao
abandono do raciocínio lógico, amparando-se no processo criativo e no automatismo
psíquico” (GLUSBERG, 2009, p.20).
É importante citar também a escola alemã Bauhaus9, sob a direção de Oskar
Schlemmer, que foi a primeira instituição de arte a organizar workshops de performance, e
fomentava a ideia de fusão das artes. Em 1923 a escola apresenta a primeira performance sob
a direção de Schlemmer – “O Gabinete de Figuras”, que utilizava técnicas do cabaré10 e do
teatro de marionetes. O diretor criou inclusive uma teoria da performance, que indicava sua
preocupação com as questões mais filosóficas da pintura e mais efusivas do teatro, na teoria
ele divide a questão da teoria e da prática fazendo alusão a Dionísio e Apolo – “a teoria
pertencia a Apolo, o deus do intelecto, enquanto a prática era simbolizada pelas selváticas
festas de Dionísio”. (GOLDBERG, 2007. p. 132). A performance seria para o diretor a
equação entre as duas simbologias.
Entre as décadas de 1940 e 1960, o autor Glusberg (2009, p.23) cita também nomes
expressivos de artistas, que em pequenos movimentos contribuíram para o caminho da
performance, ao qual vamos citar aqui John Cage, músico norte-americano, que na década de
50 foi um importante realizador de espetáculos híbridos com experimentações sonoras que já
indicavam uma performance pois reuniam em um mesmo evento diferentes linguagens
artísticas. Cage, é considerado por Glusberg como um marco na história da arte da
performance e do surgimento do happening.
Allan Kaprow é considerado um dos responsáveis pelo surgimento do happening, a
chamada arte ao vivo era organizada e até ensaiada em forma de um programa mínimo mas
preservava em si a essência do descontrole da arte. Em 1959, Kaprow organiza o evento “18
Happenings in 6 parts”, com vários artistas apresentando suas performances. O evento marca
uma participação mais ativa do público, que na ocasião receberam convites do artista
8

A body art é o termo usado para definir intervenções artísticas onde o corpo é o suporte da arte.
Bauhaus foi uma expressiva instituição de arte alemã, criada em 1919, que se influenciava pelas vanguardas
modernistas europeias, segundo o artista McGinity (2011, p.414) “o ensino da Bauhaus refletia uma visão
utópica de uma comunidade de artesãos e artistas que criava objetos simples e benfeitos”.
10
O teatro de cabaré e o teatro de marionetes são técnicas teatrais. A primeira conhecida por sua linguagem
musical empregada conjuntamente com a dança e a improvisação, que se dava na época de 1920 a 1930 em casas
de show na Europa, e a segunda pela manipulação de bonecos em cena.
9
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informando que iriam vivenciar os happenings juntamente com os artistas. Aqui instaura-se
um importante conceito para a presente pesquisa no que concerne a performance, que é a
respeito da presença participativa do público, não como espectador mas como parte da obra.
O termo happening guardava em si a definição de “um evento que só podia ser apresentado
uma única vez”. (GOLDBERG, 2007, p.166).
Entre a década de 1960 e 1970, com o grupo Fluxus como principal representante movimento que marcou as artes e que valorizava a criação coletiva por meio de diferentes
artistas que trabalhavam com linguagens como cinema, música e dança - a performance toma
a cena artística. A partir daí diversos nomes surgem dentro do happening e da body art, e a
performance ganha mais força como movimento nos anos 70. Nesse sentido vale ressaltar o
trabalho do grupo Fluxus, que incluía diversas atividades e trazia à tona a questão do objeto,
do que é comum e rotineiro no lugar das suntuosas obras de arte expostas em museus. Como
afirma Goldberg (2007, p.38) “na medida em que, de um lado, se tira a arte de uma posição
sacra, inatingível, vai se buscar, de outro, a ritualização dos atos comuns da vida: dormir,
comer, movimentar-se, beber um copo de água passam a ser encarados como atos rituais e
artísticos”.
Joseph Buyes, que também se envolveu com o grupo Fluxus, era um artista alemão,
que trouxe em seu trabalho a radicalização do risco e exposição, ao fazer uma performance
em que divide o espaço com um coyote selvagem. Durante sete dias ele forjava uma relação
com o coyote através da inserção de alguns elementos numa série de rituais diários como
jornal, bengala e luvas. Em outro trabalho intitulado “Eurásia”, em 1966, o artista levava uma
lebre morta, estendida entre varas, e revelava em suas ações uma série de simbolismos que
representavam a questão da religião e separação entre Oriente e Ocidente. “As ações de Beuys
lembravam frequentemente os mistérios religiosos, com seu simbolismo austero e a
iconografia complexa e sistemática. Objetos e materiais – feltro, manteiga, lebres mortas,
trenós, pás – eram os protagonistas metafóricos das suas performances”. (GOLDBERG, 2007,
p. 187)
Ações alegóricas que carregam o símbolo como principal vertente têm em comum
com a questão ritual justamente a evocação de elementos que funcionam como signos. Para
Cohen (2009, p.45), “a performance trabalha ritualmente as questões existenciais básicas
utilizando, para isso, recursos que vão desde o Teatro da Crueldade até elaborados truques
sígnicos”.
Quando se fala em questões ligadas ao ritual, seja no teatro ou na performance,
Antonin Artaud (2016) aparece entre autores citados por conceber uma teoria ritual do drama.
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Na tentativa de um teatro novo, Artaud elabora no livro “O teatro e seu duplo” o seu chamado
“Teatro da Crueldade”, que ainda que mais ligada a discussões do âmbito cênico, traz em si
uma grande carga performática quando este assemelha os processos cênicos às questões
ritualísticas que precisam ser libertas durante o processo artístico. Artaud acreditava que o
teatro ocidental tinha se afastado de sua origem sagrada, principalmente por sua devoção
excessiva ao texto, e que por isso deveria passar por uma grande mudança para voltar ao seu
cerne – iniciado na Grécia Antiga, onde o elemento ritual era muito presente nas festividades
dionisíacas.
O poeta tinha como base, além das mitologias gregas, a influência do teatro oriental e
balinês, o que trazia uma carga de ancestralidade muito forte em suas ideias. Artaud (apud
QUILICI, 2004, p.37) acredita que o teatro deve se reaproximar dos rituais para encontrar
novamente seu sentido sagrado, “ritual e mágico”. Por isso ele enfatiza a ideia de que
“compreender o teatro dentro de um contexto ritualístico ajuda-nos a compreender o sentido
mais profundo e a função política e social que este possui, no sentido de encarar forças
inconscientes, arquetípicas e muitas vezes ameaçadoras, possibilitando assim certo controle e
purificação”.
Em sua busca por um novo teatro, Artaud busca referências nos rituais primitivos, e
encontra na possibilidade de “cura” um conceito que se assemelha aos rituais xamanísticos,
onde para alcançar a cura é necessário passar pela via da dor. “O sentido “ritual” do seu teatro
pode ser buscado nesse anseio por uma arte “eficaz” como processo de transformação física e
espiritual do homem” (QUILICI, 2004, p.19).
Essa “crueldade” ao qual o espectador seria submetido no teatro seria necessária para
romper com a estrutura a qual estamos condicionados. Sem o acesso a esse desconhecido não
é possível provocar a liberação do que ele chama de “potências vitais”. É por meio dessas
potências vitais que o processo de cura acontece. Para Artaud era importante romper com o
pensamento que era dicotômico. “Ele busca a todo momento a “encarnação”, a cura da cisão
entre pensamento e carne”. (QUILICI, 2004, p.30). O que Artaud sugere é uma ruptura com a
representação, assim a arte poderia ser pensada também de outra forma, e não apenas
esteticamente de acordo com a teoria da arte.
Artaud (apud BROOK, 1970, p.52), dizia que “só no teatro poderíamos nos libertar
das formas limitadas nas quais vivemos nosso dia-a-dia. Isto fazia do teatro um lugar sagrado
onde pudesse ser encontrada uma realidade maior”. A característica de agente transformador
que Artaud acarreta ao teatro está intimamente ligada com sua idealização de um espectador
que entra em “transe”, é defendido em seu Teatro da Crueldade como única forma de fazer
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com que o espectador perca as “referências que o protegem”, e a partir daí possa construir
outros símbolos (ROUBINE, 1988, p.170).
Em Artaud, as proposições para um teatro ritual ganham intensidade e
radicalidade, imantadas por uma força de convicção incomum. Ele tomará o
teatro praticado em sua época como signo privilegiado de todo um modo de
vida. Por isso mesmo, para Artaud, não se trata apenas de “revolucionar” o
palco, mas de reconstruir uma poética que seja, ao mesmo tempo, uma
“máquina de guerra” contra um estado de coisas que é preciso transformar.
(SYDOW, 2004, p.30)

Ao refletir sobre a relação entre o diretor e a performance, Eleonora Fabião indica o
caminho da crueldade como tomada de consciência de si e do corpo como lugar único:
A performance, assim como o teatro artaudiano, é cruel na medida em que
ativa fluxos para-doxais, ou seja, lógicas que escapam à regulamentação da
doxa (senso comum e bom senso); é cruel na medida em que ativa a
consciência crítica atrelada à consciência corporal, ou seja, ativa a
consciência como “coisa corpórea”; é cruel na medida em que conduz o
cênico a situações representacionais limite. (FABIÃO, 2009, p.6)

A questão artaudiana tem implícita em si o elemento ritualístico da performance que
está intimamente ligada ao conceito de presença - também imprescindível ao teatro. Neste
caso, o performer conduz esse presente instante sem o estabelecimento e a segurança do que
vai acontecer, não mais como personagem e sim como persona. Cohen (2013, p.106) traz o
conceito de persona para definir a propriedade com a qual o artista trabalha. Mais do que um
personagem – porque este não está imbuído apenas de ficcionalidade, o conceito de persona
traz o “encenador-performer”, que é a criação deste eu artista que mistura realidade e ficção,
“o performer vai representar partes de si mesmo e de sua visão do mundo”. Mais uma vez a
ancestralidade volta à tona na simbologia de um artista que carrega mais do que um
personagem. “Nesse momento o ator passa a funcionar como uma espécie de “totem”,
carregador de signos”. O conceito de arquétipo11 é suscitado por Cohen para desvendar qual
seria a função desse performer, que diferente do ator que levanta personagens, este levanta
personas.
Para reforçar essa perspectiva ritualística trazida aqui pelos teóricos cito alguns
processos performáticos que se aproximam deste conceito e que trazem o elemento ritualístico
como principal propulsor de seus trabalhos.
O primeiro exemplo coloca a radicalização do ritual trazido em forma de performance
como acontecimento. Hermann Nitsh, artista austríaco que tem um trabalho permeado por
questões polêmicas, principalmente pelo uso de animais em suas performances, traz o signo

11

Conceito introduzido por Carl Gustav Jung.
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como elemento emblemático principal. Em um de seus vários trabalhos ritualísticos ele
encena sacríficos, orgias e vários atos sangrentos. Goldenberg (2007, p. 208) afirma que para
Nitsh “os atos ritualizados constituíam um meio de libertar essa energia reprimida, traduzindo
um ato de purificação e redenção através do sofrimento”.
Joan Jonas12, artista americana pioneira no trabalho com vídeo-arte, também explorou
a dimensão ritualística em suas performances, “a obra de Joan Jonas remetia para as
cerimônias religiosas das tribos zuni e hopi, da costa do Pacífico” (Goldenberg, 2007, p. 211).
Através de sons, desenhos, sua obra fala da relação com o ritual e com o tempo. Seu trabalho
é descrito pelo Brooklyn Museum13 como: “employing an idiosyncratic vocabulary of
ritualized gesture and symbolic objects that include masks, mirrors, and costuming, she
explores the self and the body through layers of meaning”.
Na mesma linha do corpo como meio de trabalho primordial, Marina Abramovic tem
em seu trabalho diversos temas que incluem o rito, o corpo, a exaustão física e mental. Suas
performances incluem brincadeiras com facas, deitar no meio de uma estrela de fogo, ficar
sob efeito de drogas controladas, e colocar seu corpo à disposição dos espectadores. Em 2010
ela performou um de seus mais famosos trabalhos, no MOMA, Museu de Arte Moderna de
NY, onde foi realizada uma exposição com a retrospectiva da carreira da artista. Lá no
trabalho intitulado O Artista Está Presente, ela ficou durante os três meses de exposição
disponível ao público – ela passou mais de 700 horas sentada numa cadeira sem se mexer, o
público podia chegar e ficar sentado em frente a ela olhando-a.
Outro artista importante é Dennis Oppenhein, que desenvolveu um trabalho com
esculturas vivas, performando uma relação entre corpo e espaço. Segundo o site da 24 bienal,
o artista estabelece em um de seus trabalhos uma produção de consciência autobiográfica.
Em Dennis Oppenheim é a preocupação existencial que determina o
misticismo. A partir da morte de seu pai, no início dos anos 70, o artista
interessa-se pelo xamanismo e pela magia. Utilizando o surrealismo como
instrumento de auto-referência, passa a realizar experiências que recuperam
vivências do passado, removendo importantes aspectos psicoterapêuticos. E
o faz a partir da apropriação de gestos e desenhos dos seus próprios filhos,
reconhecendo a importância dos arquétipos. O caráter alegórico contido em
sua obra possui conteúdos simbólicos, em que a narrativa e a ironia
aparentes são ficções que remetem ao seu ser. Sua arte é produtora de
consciência e é autobiográfica, estabelecendo a metáfora das suas crenças e
fé14.
12

Biografia da artista disponível no site da MIT - program in art, culture and technology. Disponível em:
http://act.mit.edu/people/faculty/joan-jonas/
13
Biografia de Joan Jonas concedida pelo Brooklyn Museum. Disponível em:
https://www.brooklynmuseum.org/eascfa/feminist_art_base/joan-jonas
14
Release da Fundação Bienal para exposição de Dennis Oppenheim e Tony Oursler, de curadoria de Daniela
Bousso, disponível em:
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No Brasil, cito o exemplo da atriz e performer Eleonora Fabião, que entende o ato
performático como um programa: “programas concebidos e performados por artistas
interessados em relacionar corpo, estética e política através de ações”. Sua ação consiste em
provocar um momento de troca entre estranhos. A atriz dá luz a algo corriqueiro, como uma
conversa, e ao colocar a ação como uma performance ela ritualiza os encontros. Em 2008 a
performer promoveu encontros espontâneos com transeuntes. Ou como a atriz mesmo se auto
descreve:
A mulher que, no Centro do Rio de Janeiro, colocou frente a frente duas
cadeiras de sua cozinha, descalçou os sapatos, sentou-se, escreveu num
cartaz a frase “converso sobre qualquer assunto” (ou “converso sobre
saudade”, “converso sobre política”, “converso sobre amor”), exibiu-o. E,
por sucessivas manhãs, conversou com diversas pessoas sobre assuntos
diversos (FABIÃO, 2009, p.3).

Outro autor que trabalha a questão ritualística intrinsicamente ligada a performance é o
diretor teatral, Richard Schechner (2012, p. 49), que dentre vários apontamentos traz a
questão da memória, presente no corpo, que é ativada por meio da experiência do jogo teatral
– ou aqui performance, e que é a mesma ação que acontece no ritual. Para ele os “rituais são
uma forma de as pessoas lembrarem”. Schechner nomina de transportações o conceito de
mudança temporária que acontece durante a performance. Da mesma forma que as iniciações
em rituais são capazes de transformar o indivíduo em outro por sua capacidade de acesso a
uma outra realidade, de habitar outro lugar, a performance também – e desta forma abre
possibilidade para experiências temporárias que conduzem à situações de risco, situações
essas que podem modificar o participante. Trago esse conceito novamente ao trabalhar a
questão da antropologia da performance, a qual o autor é um dos principais representantes.
Mas aqui, é importante destacar a noção de performance artística, ritual ou cotidiana que
Schechner (2003, p. 27) traz em seu ensaio “O que é performance?”. O antropólogo coloca a
noção de “comportamento restaurado” para entender todo tipo de performance, isto porque,
mesmo a performance cotidiana, tido como a vida rotineira, traz em si uma noção de
repetição. Para ele, performances “afirmam identidades, curvam o tempo, remodelam e
adornam corpos, contam histórias”. Assim ele aproxima a arte da vida cotidiana.
Para Schechner (2003, p. 31) separar arte e ritual é extremamente difícil, isto porque
todos nós performamos diariamente, mesmo sem nos darmos conta, estamos sempre
repetindo. “Mesmo quando me sinto ser eu mesmo, completamente, e agindo de todo livre e
independente, apenas um pouco mais de investigação revelará que as unidades de
http://www.24bienal.org.br/24bienal/nuh/pnuhoppeour02a.htm
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comportamento vividas por mim não foram inventadas por mim”. A noção de comportamento
restaurado é o que traz, para o autor, a noção da performance, pois consiste em demarcar esses
comportamentos – “emoldurá-los”. Seja em uma cena, seja em uma cerimônia, ou num ritual.
Sendo assim nesse breve panorama da performance podemos notar em comum na
pontuação de exemplos performáticos o profundo aspecto interdisciplinar da performance.
Resguardando as grandes diferenças entre um trabalho e outro, há sempre algo que guarda
uma celebração do instante em seu cerne e que opera com a perspectiva do outro. Seja este
outro celebrado em rito, em uma dança, ou como espectador. As relações entre performance e
antropologia são tão profundas, que criou-se uma ciência da mesma, fundada em teorias por
artistas e antropólogos para explicitar e compreender quais são os laços que ligam uma a outra
e a tornam possíveis de profundas analogias que retratam a vida social.

1.3: A antropologia da performance

A teoria da antropologia da performance tem o ritual como um dos temas principais
para uma compreensão de mundo. Diversos autores atribuíram ao rito um valor simbólico
capaz de formular questões de vasta abrangência. Desde Durkheim e suas formulações no
livro “As formas elementares da vida religiosa”, que “renovou a abordagem da vida social ao
atribuir ao ritual um lugar criativo central na produção simbólica de um grupo humano” a
antropologia contemporânea encontra em estudos de processos rituais uma vasta fonte para
diferentes abordagens. (CAVALCANTI, 2014, p.9)
Autores como Evans-Pricthard, Victor Turner, e Regina Polo Muller, abordam o ritual
numa análise performática que envolve a dança, o canto e os apelos simbólicos dos ritos.
Maria Viveiros de Castro Cavalcanti afirma a respeito de estudos como estes que:
as coisas e experiências sociais são elaboradas e vividas através de símbolos
e formas expressivas, por meio da dança, da música, das canções, da
festividade, da corporalidade, dos afetos e do uso dos sentidos humanos. São
abordagens fundadoras dos estudos das festas, rituais, dramas e
performances (CAVALCANTI, 2014, p.15).

Victor Turner (2013) é um dos antropólogos representantes que em seus estudos sobre
o povo ndembu da Zâmbia constituiu um método de análise simbólica dos rituais. Este
método está expresso em seu livro “O processo ritual”, publicado originalmente em 1969,
onde explica, através do estudo etnográfico desse povo com o qual conviveu por quatro anos,
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a importância representativa do papel ritualístico para a compreensão do funcionamento de
uma sociedade.
Os grandes estruturalistas15 usaram os mitos e a cosmologia como aparato para o
entendimento de uma cultura, Turner desenvolve o caminho inverso na análise dos rituais do
povo ndembu. Ele parte do detalhamento de seus processos rituais para perceber o caráter
empírico da cultura do povo. Nesse sentido o autor (TURNER, 2013, p.34) afirma “somente
quando o caminho simbólico do desconhecido para o conhecido estiver completo é que
poderemos olhar pra trás e compreender sua forma final”.
Os rituais revelam certos princípios da estrutura social. Como a exemplo da análise
simbólica feita por Turner (2013, p.58) do ritual Wubwang’u. O ritual é usado no nascimento
de filhos gêmeos - que para os ndembu tem um caráter positivo e negativo – Turner percebe
que em sua concepção ritualística de ônus da gemelaridade16 existia também uma questão de
caráter econômica implícita; a dificuldade de sobrevivência, alimentação e sustento dos filhos
era um dos fatores aos quais os ndembu conferiam um valor negativo à gemelaridade, ou seja,
fator de ordem econômica de uma cultura, que estava explicitado no ritual. O rito seria então
uma chave de compreensão dessa sociedade.
Gostaria de acrescentar, a título de condição neste ponto que, em matéria de
religião, assim como de arte, não há povos “mais simples”, há somente
povos com tecnologias mais simples do que as nossas. A vida “imaginativa”
e “emocional” do homem é sempre, e em qualquer parte do mundo, rica e
complexa. Faz parte de minha incumbência exatamente mostrar quanto pode
ser rico e complexo o simbolismo dos ritos tribais. Também não é
inteiramente correto falar da “estrutura de uma mentalidade diferente da
nossa”. Não se trata de estruturas cognoscitivas diferentes, mas de uma
idêntica estrutura cognoscitiva, articulando experiências culturais muito
diversas (TURNER, 2013, p.20).

O antropólogo desenvolve então, a partir de suas anotações sobre os rituais dos
ndembu, um modelo de estrutura semântica a respeito da interpretação do valor simbólico dos
rituais, isto porque observa que os rituais têm seu próprio padrão processual. Assim Turner se
baseia em três partes do processo ritualístico, adaptando a teoria desenvolvida por Arnold Van
Gennep, denominados de separação, liminaridade e reintegração.
Cabe aqui trazer rapidamente, a título de melhor compreensão, a teoria empregada por
Arnold Van Gennep (2013) que iniciou seus estudos a respeito dos ritos quando o assunto não
era ainda tão difundido entre os antropólogos. Vale lembrar que a escola evolucionista
considerava ainda a superioridade da raça branca europeia diante das outras. Seus estudos
15
16

Por grandes estruturalistas refiro-me aqui a Claude Lévi-Strauss , Ferdinand de Saussure e Roland Barthes.
Turner usa esse termo para designar a situação em que a mulher está grávida de filhos gêmeos
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surgem assim como vanguarda no sentido de ser objeto único de estudo. Outros autores
passaram pelo ritual antes dele, mas tendo enfoque em seu aspecto religioso. Para Van
Gennep, estudar os ritos era entender também a divisão de mundo que se dava entre profano e
sagrado. O autor considera uma classificação estrutural dos rituais, por entender que todos
eles, independente de diferenciação de sociedade, entendem o mundo por esta divisão.
Concebendo a sociedade como internamente dividida, Van Gennep introduz
um dinamismo no mundo social que nem vitorianos nem os seguidores de
Durkheim foram capazes de reconhecer. Tal dinamismo foi concebido como
sendo recheado de contrastes, informando, sobretudo pela dialética do
tipológico e do estrutural, da classificação e da perspectiva combinatória, da
visão estática do rito, e pelo cerimonial concebido como sequencias. (DA
MATTA apud VAN GENNEP, 2013, p.15).

A execução de ritos – ou mesmo “cerimônias” como chama Van Gennep (2013, p.23),
seria necessária para que o indivíduo pudesse passar entre a divisão dos dois mundos – o
sagrado e o profano. “Entre o mundo profano e o mundo sagrado há incompatibilidade, a tal
ponto que a passagem de um ao outro não pode ser feita sem um estágio intermediário”. Em
sua análise o antropólogo cria um esquema, em que denomina os rituais em fases.
É importante ressaltar que confere a esta época a qual Van Gennep elucida tais
questões uma visão de sociedade civilizada, ou seja, para o autor quanto menos elaboração
intelectual a sociedade tem, mais clara é sua divisão de profano e sagrado. Lévi-Strauss
(2003) atualiza essa visão, e mais tarde Victor Turner (2013), ao entender que a complexidade
de uma sociedade primitiva não está relacionada com sua elaboração intelectual. Digo isto,
porque em várias passagens de Van Gennep (2013, p.23) é recorrente termos como
“sociedades menos evoluídas”.
Van Gennep procura então delimitar os elementos base dos ritos; “A grande
descoberta de Van Gennep é que os ritos, como o teatro, têm fases invariantes, que mudam de
acordo com o tipo de transição que o grupo pretende realizar”. Ele denomina estas sequências
cerimoniais em “ritos de passagem”, que são os ritos que dentre outras funções tem a
finalidade principal de “assegurar uma transformação do estado ou a passagem de uma
sociedade mágico-religiosa ou profana para outra” (DA MATTA apud VAN GENNEP, 2013,
p.16). Esses ritos são divididos em três fases - ritos de separação, ritos de margem e ritos de
agregação. Sendo que as três nem sempre estão presentes no mesmo rito, dependendo da
complexidade são mais ou menos desenvolvidas de acordo com o ritual. Por exemplo,
cerimônias funerais têm os ritos de separação mais desenvolvidos e cerimônias de casamento
têm os ritos de agregação como dominante. Este esquema também pode ser chamado de ritos
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preliminares (separação do mundo anterior) liminares (estágios de margem) e pós-liminares
(ritos de agregação ao novo mundo).
Para nós é interessante entender sua visão, porque Turner atualiza estes processos
intensificando o processo de liminaridade - que é o processo que mais se aproxima da análise
que este trabalho faz entre performance e ritual.
Ele ampliou o arcabouço analítico de Arnold van Gennep no qual a
progressão ritual consistia em três partes: a separação do fluxo cotidiano de
atividades, incluindo uma passagem por um estado limiar de ingresso a um
mundo ritual distante das noções habituais de tempo e espaço; uma
encenação mimética de alguma dimensão da crise que provocou a separação,
encenação durante a qual estruturas do dia a dia são elaboradas e desafiadas
(ele chamou de “estrutura” e antiestrutura a ocorrência conjunta desses
temas); por fim uma reentrada no mundo cotidiano (ABRAHAMS apud
TURNER, 2013, p.10).

Turner (2013, p.13) dá foco principal entre estas três fases, na liminaridade,
denominada como “a passagem entre status e estado cultural que foram cognoscitivamente
definidos e logicamente articulados”. Este momento de passagem é um estágio de transição,
que justamente por não estar preso em uma estrutura tem capacidade especulativa e de
experimentação. É importante ressaltar que a antiestrutura não é uma ausência completa e
total de estrutura, mas algo que acontece nos interstícios da estrutura. Na verdade, Turner
esclarece que é da antiestrutura que se configura o espaço liminar. A fase de liminaridade é
onde também se encontra a communitas – palavra engendrada por Turner (2013, p.99) e de
grande importância no processo ritualístico, pois define um tipo de relacionamento que só
acontece por estar em um ambiente não estruturado. Communitas – palavra do latim que
Turner pretere à comunidade – revela esse caráter de um relacionamento que não é
estabelecido por princípios e ordem, e por isso sofre alternância. No momento do ritual as
relações que se estabelecem se dão como uma “comunhão de indivíduos iguais que se
submetem em conjunto à autoridade geral dos anciãos rituais”.
O período limiar é importante para Turner, justamente porque nele é possível
acontecer inversões de papéis e as novas definições da estrutura da sociedade. Existem
algumas características interessantes ressaltadas pelo autor desta fase de liminaridade que são
comuns em diferentes ritos como a abstinência sexual, o silenciamento por parte do
participante ou iniciado, e o que mais nos interessa aqui - a ausência de status.
Os iniciados ao perderem seu status durante o ritual e, portanto, durante o período
limiar, são considerados “meramente entidades em transição” (TURNER, 2013, p. 104).
Quem confere a autoridade nesta fase é a communitas, ou seja, os outros indivíduos
participantes do ritual são quem exerce a autoridade da comunidade como um todo.
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Geralmente representam a tradição do povo ao invocarem cantos, ou danças ou serem partes
constituintes do rito.
Essa fase de transição confere um poder de alternância e mudança de condição que são
próprios de um movimento que acontece à margem de definições sociais, e é justamente este
princípio teórico da liminaridade que se assemelha com os conceitos teóricos da performance.
Turner usa a palavra “perigosa” para adjetivar essa propriedade liminar.
Minha opinião, em resumo, é que, na perspectiva daqueles aos quais incube
a manutenção da estrutura, todas as manifestações continuadas da
communitas devem aparecer como perigosas e anárquicas, e precisam ser
rodeadas por prescrições, proibições e condições (TURNER, 2013, p. 108).

Este caráter de perigo, estabelecido pelos períodos de transição e principalmente os
conceitos de mudança transitória da liminaridade são usados também por Richard Schechner
(2012), supracitado, famoso por suas teorias a respeito de performance e ritual, que emprega
também os conceitos de Van Gennep, mas com enfoque na performance cênica. Para o
diretor, os sistemas simbólicos difundidos para compreensão da vida social, e usados por
Turner para caracterizar os sistemas tribais, conferem o mesmo padrão processual da
performance cênica. Para Schechner o estágio de rito de separação seria a parte de preparo e
ensaio da performance. O acontecimento performático seria a liminaridade, e o retorno do
momento performativo seria a pós-liminaridade. O evento teatral e o rito teriam assim o
mesmo cerne performático.
A ruptura temporária do fluxo da vida social demarcada pela performance é o fator
que a faz análoga aos rituais. O próprio Turner (1987, p.74) atualiza seus conceitos usando o
termo “liminóide” para tratar do drama social na esfera de uma sociedade complexa, e não
mais tradicional – como a dos ndembu. Em seu livro “The Anthropology of performance”
Turner admite primeiramente uma antropologia da performance onde difere performances de
“sociais” e “estéticas”.
Assim uma antropologia da experiência, calcada no símbolo estabelece bases para a
relação com a performance, sob o conceito de ritual na visão do drama social, que Turner
afirma:
(...) Num sentido lato, afastado, pois, da acepção durkheimiana do termo,
que estabelece a dicotomia “sagrado/profrano”, enquanto ele, Turner,
preferia manter essa distinção ao operacionalizar com a noção de
“performance cultural” no estudo dos ritos religiosos, insurreições, teatros,
etc; no contexto das sociedades complexas ocidentais (TURNER apud
SILVA, 2005, p. 43).
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Os Estudos da Performance, engendrados por Turner e Schechner marcam um ponto
importante na antropologia e na arte. Essa intersecção que se dá de forma concreta, num
estudo que tem por cerne a experiência, pode ser considerada ela mesmo uma performance do
saber. Como nas palavras de Schechner (2003, p.26), o “mostrar-se fazendo é performar:
apontar, sublinhar e demonstrar a ação. Explicar ações demonstradas é o trabalho dos Estudos
da Performance”.
Ao analisar o estrato do drama social de um ritual, é possível fazer paralelos, dentro de
um entendimento da performance, com qualquer evento ou ato sublinhado dentro do cotidiano
ou extra cotidiano. Como afirma Schechner (2003, p.25) “tratar o objeto, obra ou produto
como performance significa investigar o que esta coisa faz, como interage com outros objetos
e seres, e como se relaciona com outros objetos e seres”.
O autor usa do conceito de comportamento restaurado, para categorizar essas
“performances artísticas, rituais ou cotidianas – todas feitas de comportamentos duplamente
exercidos, comportamentos restaurados, ações performadas que as pessoas treinam para
desempenhar, que têm que repetir e ensaiar” (SCHECHNER, 2003, p.27)
Assim, o diretor encontra no processo ensaístico da performance a comparação com a
liturgia ritualística e sua dimensão de repetição. No caso do ritual há também uma demanda
de “ensaio” que se dá pela repetição do evento. Há uma liturgia a ser seguida, dentro da
tradição e que é repetida em todo o ritual e uma delimitação onde a ação acontece, assim
como na performance - “um dos efeitos de performar é fazer as coisas de acordo com um tipo
específico de cenário ou plano”, numa delimitação de espaço, tempo e elementos.
(SCHECHNER, 2003, p.41)
Schechner (1985, p. 130) emprega duas noções importantes para diferenciar o que
seria a performance ritualística e a performance teatral, são elas a “eficácia” e o
“entretenimento”. A primeira condiz com a possibilidade de ocasionar mudanças na
sociedade, a segunda tida na forma mais comum de eventos teatrais, são aquelas que não
provocam mudanças concretas e permanentes.
Para Schechner, seria esta polaridade, entre “eficácia” e “entretenimento”,
que consiste na diferenciação considerável do “rito” (ou “ritual”) para o
“teatro”, pois, segundo ele, de fato, nenhuma performance é puramente
“entretenimento” ou absolutamente “eficácia”, uma vez que dependendo das
circunstâncias, ocasião, lugar e, principalmente, o tipo de envolvimento da
audiência, “rito” pode ser visto como “teatro” e vice-versa. (SCHECHNER
apud SILVA, 2005, p.50).

A respeito da experiência, a performer Eleonora Fabião comenta sobre o ato
performático:
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Ou seja, uma experiência, por definição, determina um antes e um depois,
corpo pré e corpo pós-experiência. Uma experiência é necessariamente
transformadora, ou seja, um momento de trânsito da forma, literalmente,
uma trans-forma. As escalas de transformação são evidentemente variadas e
relativas, oscilam entre um sôpro e um renascimento. (FABIÃO, 2009, p.3)

Seria também o trabalho de uma artista-pesquisadora? Esse costurar relações entre
saberes distintos, a arte de revelar e apontar, desdobrar e construir o conhecimento palavra a
palavra na mesma medida em que o corpo vai também se imbuindo destes conhecimentos e se
modificando a luz do que é exposto.
Como o “não-eu” e “não-não eu”, conceito do qual Schechner fala quando diz desse
um que vira outro durante a performance, assim se faz também essa escrita. Construindo aos
poucos outro eu. Nas palavras de John Dawsey (2007, p.4): “estudos de performance
espelham a própria experiência do mundo contemporâneo. A fragmentação das relações. O
inacabamento das coisas. A dificuldade de significar o mundo”
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Capítulo II

O encontro com a Samaúma

“A civilização tem outra face além daquela pela qual sempre lhes foi
apresentada” (Darcy Ribeiro)

Figura 2: Retrato espelhado17

17

A partir dos estudos da Ecole dos Annales as Imagem passaram a ser compreendidas como textos,
registros/documentos não verbais. Esses documentos são repletos de significados, do simbólico. Não são
ilustrativos. Assim, a imagem capturada e fixada pelo olhar da fotografa, está carregada de intencionalidade. O
sujeito com vestes do não indígena sentado na folha, na natureza, em seu território físico e simbólico se “pinta”
olhando no espelho. Seu gesto faz ir e vir na história, nas permanências e transformações do passado/presente
colonizador. Dialeticamente mostra trocas materiais e imateriais dos tempos da invasão das terras brasilis pelos
lusitanos. Também o diálogo entre o eu e o outro, o hibridismo no território e as culturas dos Kaxinawá, em
movimento.
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2.1: Huwã Karu Yuxibu – uma aldeia esquecida

Há cerca de cem quilômetros da capital do Acre, no munícipio de Plácido de Castro,
logo ali, à margem de uma estrada de chão batido, no entre da cidade e da fronteira com a
Bolívia, fica uma aldeia. Denominada e sentida por seus moradores em todas as suas
proporções como de fato: uma aldeia indígena. Mas, que não ocupa terras demarcadas e que
por isso está a todo o momento sob o questionamento a respeito de sua identidade e sua
formação. Batizada de Huwã Karu Yuxibu, em homenagem ao espírito indígena da floresta, a
aldeia abriga sete famílias da etnia huni kuin, denominados de Kaxinawá.
Pertencem ao tronco linguístico Pano, que agrupa 30 grupos, dentre eles estão os
Katukina, Shanenawa, Jaminawa, Yawanawa, Arara, Nukini, Poyanawa. Os Kaxinawá são o
grupo mais numeroso dentro da família Pano e segundo Erikson (1992, p.241), “apresentam
as características correntes de uma “etnia”, em termos políticos, matrimoniais e territoriais”.
O nome Kaxinawá, designa a etnia. Segundo relatos dos próprios índios, eles não se
identificam com esse nome. Isto porque seria um insulto de indígenas de outros grupos que
têm o costume de se chamarem por características pejorativas. Assim, kaxi significa morcego,
e nawá seria branco18 (é até hoje a forma como eles chamam os não índios). É também o
sufixo usado na maioria dos grupos pertencentes à família Pano. Esta seria a explicação do
nome ser recorrentemente escolhido para designar a etnia, como afirma Erikson (1992,
p.243): “embora as recusem para si mesmos, os Pano utilizam tais designações para seus
vizinhos”.
A história que me foi contada por eles, porém, e que comumente é ouvida em aldeias,
é a de que esse nome foi inventado pelos próprios não índios, que por ouvirem muito eles os
chamando de nawá relacionaram o nome a palavra kaxi quando viram um deles segurando um
morcego. Preferem assim, serem chamados de huni kuin, que significa homem verdadeiro e
termo que uso aqui para indicá-los.
Nos primeiros relatos de viajantes na área existe uma confusão de nomes de
etnias que persiste até hoje. Isto porque os nomes não refletiam um consenso
entre os denominadores e os denominados. O denominador Pano chama
(quase) todos os outros de nawa, e a si mesmo e seus parentes de huni kuin.
(LAGROU, 1991, p.12)

Das variações do significado de Kaxi - “Kaxi siginifica morcego, canibal, mas pode significar também gente
com o hábito de andar de noite”. (LAGROU, 1991, p.13) Nawá pode significar inimigo, Inka – que indica seus
contatos com o povo Inka, e branco.
18
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Sua denominação e história são sempre permeadas por certas confusões por parte dos
dados etnográficos e dos próprios grupos indígenas. A negligência, nos registros mais remotos
a respeito de seus primeiros contatos com os não índios, carrega a história da forma de
exploração que sofreram quando foram descobertos.
Segundo a antropóloga Elsje Lagrou (1991), até mesmo os relatos mais datados de
primeiros encontros já demonstrava um conhecimento por parte deles em relação às
ferramentas dos nawá. O que indicava que já teriam tido contato com não índios há muito
tempo.
Fica claro que em nenhum momento da história dos huni kuin
encontraremos o ponto zero no qual um grupo isolado e autárquico se
defronta de repente e sem preparo com o nawa. Quando então em
1946 os seis enviados das aldeias no Curanja voltaram com a notícia
da visita de um comerciante brasileiro, os huni kuin sabiam o que
queriam dele: as mercadorias industrializadas, machetes de metal,
espingarada, etc. (LAGROU, 1991, p.20).

Há também que se levar em conta a história do próprio estado acreano. O fato de ter
sido incorporado ao Brasil anos mais tarde e ter a exploração como fator determinante de sua
história. O Acre possui hoje 15 povos indígenas, cerca de 200 aldeias, algumas ainda isoladas.
Estimam-se aproximadamente 25 aldeias Kaxinawá, só no Acre, com terras regularizadas ou
ainda em processo, que se encontram nos municípios de Feijó, Tarauacá, Marechal
Thaumaturgo, e às margens dos rios Juruá, Envira e Breu. Eles também se encontram nas
fronteiras do Peru e Bolívia19.
A forma de ocupação no Acre foi também por meio de violência. Os índios eram
assolados por caucheiros e seringais e subjugados a trabalhos de mão-de-obra escrava e
violenta. Segundo Darcy Ribeiro uma das maiores dificuldades etnográficas a respeito dos
povos indígenas que habitavam o Rio Juruá – rio que banha o Acre e o Amazonas - está no
fato de que o desbravamento se deu pelos próprios seringueiros.
(...) não somente se sabe pouco sobre as tribos que a habitavam, como há
enorme confusão, a começar pelos nomes. O seringueiro não estava
interessado em distinções linguísticas e culturais; com uns poucos nomes
batizou todas as tribos, fazendo-os recair sobre grupos completamente
diferentes. Isto indica bem a superficialidade dos contatos, que permitiram
uma identificação grosseira dos índios. Tratava-se, entretanto, de uma área
de grande homogeneidade cultural, em que grupos das famílias linguísticas
pano, aruak e katukina fundiram seus patrimônios, alcançando alto
desenvolvimento e uma perfeita adaptação ao ambiente. (RIBEIRO, 2000, p.
58-59)

19

Dados fornecidos pela Comissão Pró-índio, podem ser encontrados também no site: http://www.cpiacre.org.br/
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Aparecem já na forma de registro a intolerância e a desqualificação da cultura
indígena. As disputas territoriais e as fortes violências que levaram a constantes
deslocamentos dos índios de suas terras é, ainda hoje, uma realidade imposta aos índios que
não possuem suas terras legalizadas20.
Há nesse conceito de territorialidade muitas questões que marcam a cultura indígena e
a forma como é encarada no Brasil. O imperativo imaginário que circunda toda a Amazônia21
é refletido na negligência que se faz com o conceito de terra, onde a região é tratada muitas
vezes como “um espaço culturalmente marginal”. Márcio Souza, (2015, p.41) fala desse lugar
sem lei, mediado por esse encontro com o desconhecido, “num eterno e recorrente estado de
descoberta e primeiro contato”. A construção do imaginário da floresta e da história que é
inaugurada “apenas” com a chegada dos lusitanos persiste até hoje, de outras formas, nas
entranhas dos discursos, nos registros históricos, e na falta de diligência com a homologação
de terras.
Georges Duby, Jacques Le Goff (1988) e Cornelius Castoriadis conceituam imaginário
como a construção de narrativas simbólicas, criadas tanto por fatos que realmente
aconteceram, como por fatos imaginados e pelos mitos. (SCHWARTZ, 2017). Desde a
ocupação do solo das terras brasilis, pelos conquistadores portugueses, produziram-se
inúmeras ideias sobre a Amazônia. Lendas e mitos do passado, narrados em contos, crônicas e
documentos de registros das navegações, misturavam os celtas, os romanos e os medievais em
uma recriação simbólica na mentalidade dos europeus. Criação e recriação que se
ressignificou novamente com a chegada no Brasil. O imaginário social da existência de um
local farto em alimentos e riquezas encontrava espaço no novo território. O exótico, o
desconhecido, o bizarro e o distante formavam a imagem do país, somados, a ideia de país da
Cocanha (Medieval), onde o ócio era valorizado (SCHWARTZ, 2017).
Quando se fala em povos da floresta do Acre, e, sobretudo, quando se vai mata adentro
percorrendo margens de rios, o Brasil que se vê conserva ainda um pouco deste imaginário
social, dado suas inúmeras ressalvas e contrastes violentos, muitas vezes mais por uma
questão de negligência do que de escolha, “aquilo que o para o Brasil litorâneo é a história
mais remota, só registrada nos documentos da colonização, para o Brasil interior é crônica
atual” (RIBEIRO, 2000, p.19).

20

Depoimento concedido à autora 2017.
O Acre faz parte da Amazônia legal, que compreende ainda os estados do Amapá, Amazonas, Mato Grosso,
Rondônia, Roraima e Tocantins e parte do Estado do Maranhão.
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Percebi a afirmação desta frase ecoando na realidade da aldeia que é objeto de estudo
desta pesquisa. Isto porque existe todo um envolto político a ser considerado na
territorialidade da aldeia, questão que perpassa por conceitos teóricos e práticos. A começar
por sua localização, que fica na microrregião do Acre, e que faz com que a aldeia tenha fácil
acesso à cidade. Localizada no munícipio de Plácido de Castro, a aproximadamente 1h de Rio
Branco, se encontra em um espaço de assentamento, dentro do Parque Ecológico “O
Seringueiro”, parque que foi desativado e que hoje é conhecido como Assentamento Pedro
Peixoto.
A história de como se deu o processo de ocupação, me foi contada pela liderança da
própria aldeia Huwã Karu, o cacique Mapu Huni Kuin, batizado em português de Adaildo
Borges Sereno Kaxinawá, que foi também o responsável pelo início da aldeia. Já em 2014,
Mapu, juntamente com outros representantes indígenas, souberam, através de uma conversa
informal com o ex-prefeito Luis Pereira, da situação em que se encontrava o Parque
Ecológico Seringueiro – abandonado e em desuso. Mapu tinha saído de sua aldeia em
Jacobina, na terra indígena Kaxinawá /Ashaninka do Rio do Breu, em 2012, para tentar viver
na cidade e cursar a faculdade de Direito. Frente às dificuldades de sustento, Mapu formou
um grupo musical com outros parentes indígenas e passou a viver de música até o ano de
2015, quando iniciou o projeto de ocupação do Parque Ecológico. A ideia inicial surgiu nesta
conversa com o ex-prefeito, e a partir de então, juntamente com a produtora cultural Mirna do
Rosário, começaram as articulações políticas para entrada no Parque Ecológico, com a
proposta de moradia e trabalho naquele espaço, através da revitalização da área com práticas
que incluíam reflorestamento e fortalecimento da identidade cultural do povo huni kuin.
As articulações políticas possibilitaram a conversa com o então prefeito, na época,
Roney Firmino, gestor municipal de Plácido de Castro, que consentiu a entrada das famílias
huni kuin no Parque Ecológico, em 26 de agosto de 2015 – na época eram três famílias, todas
em situação de desaldeamento, algumas delas fora de suas terras indígenas há mais de três
anos, e todas vivendo em situação de precariedade na cidade.
A ideia inicial era construir um centro que pudesse receber jovens indígenas
desaldeados que já tinham passado pela experiência da cidade, e estavam nesse lugar que
Mapu chama de “índios urbanos”. A intenção era que o centro funcionasse como uma espécie
de contato com suas tradições, para reavivar o interesse pela cultura indígena. O então
prefeito, Roney Firmino, consentiu com a proposta, e por acordo verbal, permitiu a entrada de
Mapu e as famílias no Parque Ecológico, garantindo proteção do munícipio para as famílias
que lá estivessem. Transcrevo aqui um pedaço do registro de atividades da aldeia, redigido
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por Mirna do Rosário, em sua apresentação documental de atividades, feita à prefeitura em
2017. 22
A partir de então, iniciou-se um processo de limpeza no espaço, que vinha de
um histórico de abandono por mais de uma década e meia pela gestão
pública local. A má gestão e abandono, permitiu que o referido espaço se
tornasse palco para uma série de ilícitos, além de uma espécie de lixão em
meio a única área verde da cidade, se contrapondo ao objetivo principal para
qual foi criado, em 1991, pelo ex-prefeito, o Sr Luis Pereira, ou seja, uma
área de reserva ambiental aberta para visitação, sendo uma espécie de
atrativo turístico e preservação do meio ambiente. (ROSÁRIO, 2017 s/p)

O Parque Ecológico foi rebatizado pelos então moradores de Centro Huwã Karu
Yuxibu, e passou por diversas tentativas de reformulação de projeto para que pudesse ser
aceita a proposta de ser um centro cultural em atividade. A terra, porém, nunca foi nominada
oficialmente como de posse dos índios, quando foi permitida a entrada deles no parque,
acreditava-se que ela fosse de posse da própria prefeitura e que cabia ao município o poder de
designar seu destino. O que se descobriu, mais tarde, porém, é que ela pertence à União, de
posse federal, e que o município não tinha o documento de propriedade da terra.
Quando visitei a aldeia pela primeira vez, no final de julho e início de agosto de 2016,
eles já haviam construído um sistema de instalações no Parque Ecológico e havia seis famílias
morando lá23. Havia uma maloca, construída de acordo com suas tradições, onde cozinhavam
e faziam suas refeições juntos; um espaço, dentro da mata, para que pudessem fazer seus
rituais, e outros futuros espaços que estavam em processo de construção. Havia também uma
plantação de macaxeira, de onde tiravam a maior parte de sua alimentação, e o início de
outras plantações. Acomodavam-se dentro de um grande galpão que possuía seis quartos
pequenos, em que se dividiram em famílias, instalando redes dentro dos quartos. Nessa
mesma época já havia certa tensão a respeito da possível expulsão das famílias do parque, por
conta da transição que ocorreria no cargo de prefeito. Mas, até então eles possuíam o
consentimento do prefeito em atividade, que também lhes garantia, no futuro, a posse da terra,
já que o Parque Ecológico não era de interesse da prefeitura e estava sendo cuidado pelos
índios.
Ao voltar, em setembro de 2017 na mesma aldeia os termos já eram outros – as
evoluções em construções e instalações dos índios eram mais visíveis. Haviam construído um
lugar próprio para colocar as redes no galpão, onde agora, dividiam o dormitório. Já haviam
iniciado a construção de algumas moradias para que cada família pudesse ter seu plantio e seu

22
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O documento possui os registros de atividade dos anos 2015, 2016 e 2017.
A listagem das famílias, seus nomes e terra indígena de origem encontra-se em documento anexo.
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lugar próprio, tinham um gerador de energia – em 2016 não havia qualquer espécie de
eletricidade - e estavam prestes a realizar seu primeiro festival huni kuin, onde receberiam
parentes de outras terras indígenas para celebrar os dois anos da aldeia e fazer o festejo
segundo suas tradições.
Apesar de toda a movimentação em prol do desenvolvimento da aldeia, as ameaças de
retirada das famílias, por parte do então prefeito Gedeon Barros, estavam de fato cada vez
mais constantes. Já havia inclusive uma invasão no terreno do parque, por parte do
“granjeiro”24 vizinho, que sob falsa alegação de que aquele território era dele, mandou instalar
uma cerca de madeira, restringindo o espaço dos huni kuin e seu acesso ao Igarapé.
Aí se desenrola uma questão política muito importante que define também como esses
índios se relacionam com esta terra. É importante pontuar esse fato porque ele permeia a
forma de existência desses índios, e de tantos outros no Brasil, que estão dentro de terras não
demarcadas e sob a negligência de seus órgãos responsáveis. Isto aparece, consequentemente,
na minha construção performática, e ressoa a todo o momento em qualquer percepção artística
que se tenha a partir da realidade. Destacar esse imbróglio em que a aldeia Huwã Karu se
encontra25, é também entender que é impossível falar da cultura indígena sem considerar a
realidade brasileira e a forma como as questões políticas e legais são tratadas no Brasil. Como
afirma Darcy Ribeiro (2000, p.213) “o problema indígena não pode ser compreendido fora
dos quadros da sociedade brasileira, mesmo porque só existe onde e quando índios e não
índios entram em contato. É, pois um problema de interação entre etnias tribais e a sociedade
nacional”.
Há também aí o desdobramento do conceito de terra, que para o índio está
intrinsicamente ligado com sua cultura. O entendimento de que o lugar em que moram e de
onde vieram concentra seus saberes, seus espíritos, sua ancestralidade e história. Ribeiro
(2000, p.218) afirma que “um território tribal é condição essencial à sobrevivência dos índios.
Tanto quanto todas as outras medidas protetórias, ela opera, porém como barreira à interação
e à incorporação”.
Existem aí duas dimensões a respeito do conceito de terra, o geográfico e o cultural.
Considerando que esta aldeia específica é formada a partir da noção de deslocamento, já que
seus moradores vieram de diferentes regiões e dispersos de seus núcleos, o que se tem é um
conceito de terra que passa por uma desterritorialização, noção atribuída a Deleuze e Guattari
24

Decidi aqui colocar o nome fictício, por se tratar de um trabalho acadêmico que exige um comportamento
ético em relação a isto.
25
Quando escrevi o trabalho, ainda não sabia da notícia de expulsão dos índios do Parque Ecológico. Relato isto
mais a frente, mas decidi preservar o tempo da escrita.
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(1996) que conduzem o conceito como próprio de uma sociedade globalizada, onde flutua-se
e desloca-se, não só territorialmente, mas ideologicamente.
Isto, dentro da noção huni kuin, onde a terra é também sua identidade e, habitar um
espaço é também sua forma de existir, vem implicado por uma demanda da sociedade em que
vivem - em que a necessidade de deslocamento é quase um imperativo. Seja por
sobrevivência, como é o caso da maioria em que no passado foram encontrados por
caucheiros e seringueiros e fugiram para dentro das matas, seja por uma procura de novas
formas de vida, a noção de desterritorialização aparece a todo tempo para grupos étnicos,
como um enfraquecimento de suas dimensões espaciais.
Sendo assim, quando abandonam sua dimensão cultural de territorialidade e sua
dimensão física, passam a adquirir novos processos de reterritorialização. Os dois processos
estariam então, conectados – desterritorialização e reterritorialização. O neologismo de
Deleuze e Guattari aparece introduzido também numa perspectiva de fenômenos sociais,
numa sociedade que vê a falência da representação e do conceito de identidade. Ainda que o
conceito venha atribuído a uma sociedade moderna, entende-se aqui que este tipo de
organização social aldeada no contexto da cidade e de uma ocupação, está dentro da
perspectiva da qual os autores falam.
Assim, o conceito de território em Deleuze e Guattari passa pelo social, pelo
psicológico, mas também inclui a relação com a natureza. "A noção de território aqui é
entendida num sentido muito amplo, que ultrapassa o uso que fazem dele a etologia e a
etnologia” (GUATTARI, F; ROLNIK, S, 1996, p.323).
A dimensão espacial

da vida

em

sociedade implica num

processo

de

reterritorialização, a apropriação da terra novamente, mas não apropriação física e fixa, mas
dentro deste conceito de construção de um novo território subjetivo. “O território pode ser
relativo tanto a um espaço vivido, quanto a um sistema percebido no seio da qual um sujeito
se sente “em casa” (GUATTARI, F; ROLNIK, S, 1996, p.323).
Sendo assim, o processo de entrada e estabelecimento no Parque Ecológico seria esta
reterritorialização. E ele se dá de duas formas, no aspecto físico de ocupação do território, e
no aspecto ideológico quando estes tentam, de alguma maneira, reestabelecer esse espaço
subjetivo de suas tradições e cultura. A reterritorialização “implica necessariamente um
conjunto de artifícios pelos quais um elemento, ele mesmo desterritorializado, serve de
territorialidade nova ao outro que também perdeu a sua” (DELEUZE, G; GUATTARI, F.
1996, p. 40,41). Para isto, ocuparam a terra de forma coletiva, construindo espaços de
convívio segundo sua tradição como a maloca, onde fazem todas as refeições juntos, um

51

espaço específico para o ritual do Nixi Pae, dentro da floresta, rodeado por árvores, com
terreno plano para as danças e fogueira; Permaneceram com o uso das redes para dormir,
mesmo tendo camas nos quartos. Ou seja, percebe-se uma apropriação territorial que não
perpassa apenas o aspecto físico.
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Figura 3: Maloca na primeira viagem

Dentro das iniciativas de retomada de sua cultura, está sempre presente na fala de
Mapu o conceito de terra e permanência. Na tentativa de instaurar ali um lugar que preserve
suas raízes, que tenha alguma identificação com suas terras na foz do Breu, e também de uma
tentativa de identificação com este lugar. Uma permanência que possibilite não só a satisfação
de necessidades básicas de moradia, mas que também torne possível a existência de sua
identidade como grupo. Isso engloba a possibilidade de viver perto da mata, de ter um plantio
para a atividade de subsistência, um espaço para ritos, celebrações e convivência em
comunidade e o respeito à organização social da tribo promovida pela construção de moradia
adequada aos seus hábitos. Percebem-se assim alguns elementos fundamentais para a
compreensão do sentido de terra para o índio, sendo que, quando um desses elementos não é
apropriadamente desempenhado, a identidade do todo está em risco.
26

A imagem apresenta a tradição permanente no tempo presente. A reprodução da forma de construção é
transmitida de geração em geração.
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A terra, nesse contexto, aliada à recuperação e à preservação da memória e
da cultura tribais, aparece como elemento fundamental para a permanência
das comunidades indígenas no tempo. A trajetória de reconstrução da
identidade deve ser buscada no interior de uma perspectiva essencialmente
política (BORELLI e MANZONI, 1984, p.19).

Isto norteia o conceito de identidade, sob o aspecto desta aldeia, onde estão inseridos
em profundo contato com os sistemas e estruturas de organização da nossa sociedade. Os
índios aqui caracterizados não vivem das atividades de subsistência como a pesca, a caça e a
agricultura, por conta da eliminação progressiva da disposição de matas e de seu território. É
necessário ressaltar que grande parte também foi inserida nos processos de sistema salarial de
nosso país – o que gerou uma profunda mudança na forma de encarar suas tradições religiosas
e ritualísticas. Atualmente as famílias que lá se encontram vivem 85% do sustento do
programa bolsa família, e 15% da venda de rapé e artesanatos huni kuin.
Este processo de reterritorialização, que está implícito na noção de território cultural,
fica nítido na transformação que se deu de um ano a outro – 2016 para 2017. Em minha
primeira visita, as mulheres não dominavam o português, falavam sua língua matriz – o hãtxa
kui. Em 2017, quando fui novamente à aldeia, as mulheres já falavam o português e duas
faziam trabalhos extras na fronteira com a Bolívia, limpando casas, para conseguir uma
independência financeira maior. A integração econômica se fez necessária, provocando um
intercâmbio de culturas e uma inserção no sistema capitalista. Através da história percebemos
a cultura deste povo atravessada pelo sistema colonizador e escravista e também permeada
por um grande processo de miscigenação, fruto da migração de índios e deslocamentos
territoriais de tribos.
Para tal discussão é preciso brevemente deferir o conceito de identidade abordado aqui
- conceito que passa mais por identidade cultural, do que pela noção de sujeito, já que a
cultura indígena tem como aspecto primordial a noção de comunidade e, portanto, sua
construção de identidade passa, primeiramente, pelo grupo ao qual pertence. O teórico Stuart
Hall (2006, p.7) faz isso quando define alguns parâmetros que configuram um quadro, dentro
da “modernidade tardia”, de “crise de identidade”. Esta cena, pertinente à nossa discussão,
seria própria de uma sociedade onde sujeitos fragmentados já não se reconhecem mais dentro
de antigos conceitos como “classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que, no
passado, nos tinham fornecido sólidas localizações como indivíduos sociais” (2006, p.9).
O próprio questionamento a respeito de identidade só é possível quando há um
sentimento de deslocamento. Uma distinção importante a fazer é que quando falamos em
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sociedade indígena trata-se de uma sociedade tradicional e não “moderna” - definição usada
por Hall como de uma sociedade em constante mudança.
Sociedade tradicional é o termo usado na definição sociológica de Weber (1999) para
caracterizar sociedades que têm como explicação estruturante de mundo a magia e o mito. A
sociedade moderna teria um “desencantamento de mundo” que está relacionado também com
a tecnologia, com formas de trabalho com ênfase na produção, um modo de vida que abrange
a produção de sua própria agricultura e o predomínio do coletivo sob o individual.
Para Durkheim (1973) a passagem da sociedade tradicional para a moderna se dá
principalmente na observação das funções sociais exercidas, que se tornam mais complexas,
especializadas e individualizadas na sociedade moderna. O coletivo tem predominância na
sociedade tradicional, e isto percebe-se também em suas divisões de trabalho. No caso da
aldeia Huwã Karu, por exemplo, as mulheres são as responsáveis pela preparação de todas as
refeições, pelo artesanato e pelo cuidado dos filhos. Os homens, ainda que não exerçam mais
a caça, são responsáveis pela comida, pela plantação e construção de toda infraestrutura que
se dê na aldeia. É interessante notar que ainda que a forma de adquirir a comida tenha
mudado, a divisão de trabalho definida pela tradição se mantém. A “consciência coletiva” é,
para Durkheim, o que molda predominantemente a forma de agir e pensar das sociedades
tradicionais.
No caso da aldeia Huwã Karu falamos de uma construção social que se coloca
defronte à cidade e a urbanização a todo o momento, mas que ainda define seu modo de agir e
pensar por meio de suas tradições e cosmovisão que encontra lugar no coletivo, na estrutura
do mito e da magia. Justamente por estarem em constante acesso com a cidade, inclusive
absorvendo muito de suas práticas organizacionais, aderem ao questionamento a respeito de
sua identidade. A questão só se coloca, porque surgem problemas próprios da caracterização
da sociedade moderna quando em contato com a tradicional.
Stuart Hall (2006, p.49) define um conceito de “identidade nacional” que surge desta
crise da sociedade moderna. Ele considera não só sujeitos que vivem dentro da sociedade
moderna, mas também grupos étnicos que têm sua noção de pertencimento enfraquecido. A
necessidade de uma ideia norteadora de nação vem justamente do enfraquecimento de outros
valores que antes nos identificavam como sujeito – como religião, valores familiares, região,
povo e, tribo. Hall fala a respeito da noção de pertencimento à identidade nacional, quando
dizemos que somos algo – em relação à etnia, por exemplo – pensamos nelas como se fossem
parte de nossa natureza essencial. Esse sentimento de identificação nacional faz parte
integrante do indivíduo e o constitui como sujeito, mas, não é natural dele e sim naturalizado,
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“na verdade as identidades nacionais não são coisas com as quais nós nascemos, mas são
formadas e transformadas no interior da representação” (HALL, 2006, p. 48).
O sentimento de identidade nacional, que para Hall, se dá na sociedade moderna, é
análogo ao que para as sociedades tradicionais se dá em seu ethos tribal27. Dentro da
construção da identidade nacional existem alguns aspectos que valem serem ressaltados aqui.
Existe para Hall (2006, p. 53) uma “ênfase nas origens e na continuidade, na tradição e na
intemporalidade” que se dá dentro do sentimento de identidade nacional, que confere a ele um
caráter de imutável – não importa o tempo, o contexto e nem a história, a identidade carrega
esse aprisionamento do passado e atua como fator simbólico e significante da representação
de um grupo social.
Há também outra característica no discurso da identidade nacional que impossibilita a
coexistência de outras representações - o fato dela ser unificadora e hegemônica. Isso, na
prática, resulta na absorção de pequenas diferenças, transformando-as em uma coisa só,
regidos por um único ideal. Ou seja, todas as diferenças culturais seriam representadas em
apenas uma noção de unidade – noção essa que em nossa sociedade é cada vez mais
contraditória – o que leva a “crise de identidade”, citada por Hall.
Esse hibridismo, implicados pela estrutura social, coloca a prova a todo tempo a
questão da identidade. Por isso insisto neste trabalho, que é impossível falar desta aldeia sem
tocar em temas extremamente sensíveis às noções de cultura e esquecimento. Ainda que a
perspectiva aqui seja artística há que se levantar a questão do ritual também como forma de
resistência dessas aldeias, de permanência e de, acima de tudo, tentativa de afirmação de sua
identidade.
O conceito de transfiguração étnica de Darcy Ribeiro (2000, p.244) baseia-se nesse
enfrentamento de uma identidade hegemônica contra uma variedade de etnias tribais. Deste
confronto, “as diversas entidades tribais que entram em contato com agentes da civilização
enfrentam um movimento exógeno de expansão étnica, que se lhes apresenta como uma
situação nova e inevitável”. Assim, passam por mudanças e ajustes para sobreviver mantendo
sua identidade cultural, mas sempre passíveis de transfigurações que atravessam seus hábitos,
suas tradições, sua moradia e seus sistemas sociais, configurando-se na forma de “uma nova
etnia nacional”.
Esta ideia da representação por outro modelo de sociedade torna, o que era antes de
caráter heterogêneo, em um amálgama que tenta se adaptar a esta ideologia estrangeira.

27

Conceito de Darcy Ribeiro (2000) mencionado no Capítulo I.
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Estes serão cada vez mais parecidos uns com os outros, enquanto índios
genéricos, e cada vez mais distanciados do que eram originalmente, porque
seu denominador comum passa a ser representado pelo que absorvem de
uma mesma fonte externa e porque todos experimentam as mesmas
compulsões e os mesmos desafios de redefinição do seu corpo de crenças e
valores (RIBEIRO, 2000, p. 247).

Problemas na relação entre índios e não índios como o etnocentrismo, a idealização
romantizada e a tentativa de aprisioná-los a um passado que supõe uma preservação de
cultura, mas não considera a realidade social às quais são submetidos, só reforçam a falta de
consciência diante do problema indígena no Brasil.
O pensamento europeu etnocentrista concebeu a ideia de “civilização” como “conceito
que expressa a consciência que o ser humano tem de si mesmo” (NOBERT, 1994, p. 21 e 22).
O termo, segundo Elias Nobert estaria relacionado à conduta de comportamento e aos
aparatos científicos e tecnológicos da qual a sociedade ocidental tanto se orgulha, “representa
a forma mais alta de ser civilizado”. Em nome desse conceito foram feitas verdadeiras
chacinas, catequizações, desmembramentos de famílias e também apropriações de terra.
A ideia de processo de transfiguração étnica de Darcy Ribeiro está muito próxima à
realidade da aldeia Huwã Karu. Por sua proximidade social com as estruturas econômicas
vigentes os índios sofrem uma pressão de assimilação cultural, mas nota-se que resistem,
ainda que dentro desta miscelânea, em relação a suas tradições. Isto se percebe em seu
artesanato, suas músicas e língua. Ao se defrontar com outros costumes inserem algumas
coisas em seus contextos, algumas por vontade própria, outras por necessidade, mas persistem
conservando sua identidade étnica e a sua memória.
Em seu curso, sob pressões de ordem biótica, ecológica, cultural, sócioeconômica e psicológica, um povo indígena vai transformando seus modos
de ser e de viver para resistir àquelas pressões. Mas o faz conservando
sempre sua identificação étnica. Como gente que sabe de si mesma e não se
identifica com nenhuma outra e guarda de sua cultura original tudo o que
seja compatível com suas novas condições de vida (RIBEIRO, 2000, p.13).

Darcy (2000, p. 20) coloca que o tratamento da cultura indígena sempre ocorreu no
Brasil dentro da ideia de que ocorreria uma assimilação completa de sua cultura com a do não
índio, ou a sua total desaparição. O que se vê, ao contrário, e o antropólogo já pontuava isto
em 1960, é uma resistência em seu conceito de etnia: “a maioria deles foi exterminada e os
que sobreviveram permanecem indígenas: já não nos seus hábitos e costumes, mas na auto
identificação como povos distintos do brasileiro e vítimas de sua denominação”.
Na aldeia Huwã Karu percebi isto acontecendo de diversas formas. Apesar das
crianças irem para escola e aprenderem português e de alguns deles saberem falar português,
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eles permanecem com sua língua nativa e incentivando as crianças para que falem o seu
idioma dentro da aldeia. O próprio ritual do Nixi Pae que é incorporado a outros tipos de
estrutura, a exemplo de suas pinturas feitas com lápis de olho na falta de jenipapo, percebe-se
que a ferramenta muda, mas está ali, a permanência de seu ritual e de sua tradição.
Não se pretende aqui esgotar este tema e a amplitude do assunto, nem tão pouco dar
conta das especificidades culturais do povo indígena huni kuin. Mas, tendo em vista a
centralidade do trabalho que considera a performance artística a partir de uma realidade
indígena, é necessário ressaltar aspectos importantes de sua cultura que passam por um
processo de transformação – como a vivência religiosa feita em comunidade, as noções
acerca de liderança, o papel organizacional do cacique, rituais e práticas de subsistências, cura
pelas ervas medicinais, aspectos estes que se fazem necessários para sua construção de
identidade, e que ao mesmo tempo perpassam, todos, pela degeneração progressiva em função
da falta de condições dadas ao povo para que possuam sua vivência integral. Uma
descaracterização de sua identidade tanto na esfera econômica, histórica e territorial. Estas
observações se fazem imprescindíveis para a construção da performance, principalmente
considerando que ao inserir um processo artístico me coloco aqui também em fusão com essas
questões, não só como observadora passiva, mas impregnada das vivências e experiências que
construí nestas viagens.

2.2: Diário de bordo – primeiros registros

Esta parte constitui os relatos que colhi em trabalho de campo na aldeia visitada.
Descrevi, em forma de diário de bordo, alguns registros dos dias em que passei lá. Este relato
se divide em duas partes, dividido também em dois subcapítulos e ele todo, construído
pensado na narrativa como performance.
Dentro da ideia de narração como uma construção temporal, trazida por Ricouer
(1994, p.15) procurei preservar em meus registros a escrita que se fez em campo, com as
impressões e perspectivas da época, mesmo que estas tenham mudado após a primeira viagem
e o mergulho na pesquisa. “O tempo torna-se tempo humano na medida em que está
articulado de modo narrativo; em compensação, a narrativa é significativa na medida em que
esboça os traços da experiência temporal”. Sendo assim, “toda história é uma narrativa”, isto
porque produz uma forma de representação.
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Para Ricoeur a narração é fundamental e articula diferentes experiências ao mesmo
tempo, “o mundo exibido por qualquer obra narrativa é sempre um mundo temporal”.
Também entendendo a narrativa a partir da memória, já que ela é quem constitui
essencialmente os registros aqui colocados, já digeridos pelo tempo e transformados pelos
elementos da cidade.
Coloquei aqui a transcrição de memórias, que são reelaboradas como expressão
artística. Segundo Brandão (1998, p.110) “não devemos esquecer que a lembrança não
reconstrói apenas um passado ou uma fração do passado. Ela funda a cada vez um presente ao
reestabelecer as suas origens”. Considerando o processo de tessitura de memórias, ele mesmo,
costurado e reinventado na elaboração da experiência.
Assim a narração aparece imbricada numa forma poética e pessoal de olhar para a
realidade inserida numa composição de escrita entre artista e pesquisadora, entre saber e
sabor28.

Para Roland Barthes os elos estabelecidos entre escrita e experiência são

imensuráveis e se refazem a todo tempo.
(...) o escritor moderno nasce ao mesmo tempo que seu texto; não é, de
forma alguma, dotado de um ser que precedesse ou excedesse a sua
escritura, não é em nada o sujeito de que o seu livro fosse predicado; outro
tempo não há senão o da enunciação, e todo texto é escrito eternamente aqui
e agora (BARTHES, 1988, p.68).

Em se tratando de memória, a minha apareceu reproduzida tendo em vista meu lugar
como sujeito no mundo, mulher branca, de 30 anos, com formação universitária e artística,
num território totalmente desconhecido e novo, do qual não faço parte. Digo isto porque o
sentimento de deslocamento apareceu algumas vezes em meus registros.
O relato se dá por duas vias - a escrita e a imagética. Uso do texto não verbal, que me
acompanhou durante toda a viagem como escolha de construção dessa narrativa itinerária. As
fotografias não são meramente ilustrativas, e sim constituem atravessamentos articulando
ressonâncias entre a escrita e a imagem. Escolhi usar apenas imagens que eu mesma registrei,
com minha máquina, e que também constituem esse olhar amador e o “caráter temporal da
experiência humana”, ao qual Ricoeur fala.
Passado e presente se apresentam, através da escrita e da imagem, por meio das
memórias, e ao mesmo tempo, na flexão entre tradição e novo que se apresenta na vivência
desta aldeia.

28

saber e sabor, etimologicamente, possuem o mesmo significado.
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Uso então do conceito de “bricoleur”, apresentado por Lévi-Strauss (1989) em seu
livro “O pensamento selvagem” para construir minha narrativa, que de certa forma, é também
lúdica. Lévi-Strauss parte do pressuposto de que há duas formas de pensamento científico,
“um aproximadamente ajustado ao da percepção e da imaginação, e outro sem apoio; (...) um
muito perto da intuição sensível e o outro mais afastado”. O artista como bricoleur, para o
antropólogo, seria uma espécie de artesão, usando fragmentos de várias espécies para
constituir algo novo.
A arte se insere a meio caminho entre o conhecimento científico e o
pensamento mítico ou mágico, pois todo mundo sabe que o artista tem, ao
mesmo tempo, algo do cientista e do bricoleur: com meios artesanais ele
elabora um objeto material que também é um objeto de conhecimento
(LÉVI-STRAUSS, 1989, p.34).

Ao entrelaçar passado e presente, projeta-se também uma possível percepção de
futuro, neste tempo narrativo que é fragmentado e dotado de uma inserção temporal que é
pessoal porque é atravessado pelo meu olhar. Strauss afirma que “o bricouler sempre coloca
em projeto alguma coisa de si”.
Eu como artista, o faço em duas medidas, tanto na narrativa entrecortada por
pensamentos como intervenções de um narrador, quanto ao escolher recortes do diário de
bordo que não transcrevo inteiro. As escolhas dos recortes não são arbitrárias, mas vem
justamente nessa tentativa de construção de um registro que é também artístico.
Passei, ao todo, quase dois meses no Acre. Este período se dividiu em duas viagens. A
primeira, em julho e agosto de 2016, onde fiquei aproximadamente 30 dias percorrendo
aldeias. Neste período visitei três aldeias, a Huwã Karu, onde permaneci a maior parte do
tempo, a Aldeia do Igarapé do Caucho, onde passei uma semana, e Aldeia Colônia 27 –
Pinuyá, em que também fiquei alguns dias. Todas elas pertencem à etnia huni kuin, o que me
possibilitou notar algumas diferenças entre aldeias, principalmente no que concerne ao ritual –
que detalho mais ulteriormente. A segunda viagem, relatada, por conseguinte, foi em
setembro de 2017, onde passei 15 dias, e pude retornar à aldeia Huwã Karu, e também
conhecer a aldeia São Francisco.
O recorte se deu então na escolha dos relatos de dias que passei principalmente na
aldeia Huwã Karu, por ser a aldeia escolhida para a pesquisa e construção da performance.
Houve alguns dias em que também não registrei muita coisa, apenas dados e nomes que uso
ao longo de todo este trabalho. O relato está dividido em duas partes, a primeira viagem e a
segunda.
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Meu primeiro contato de fato com uma aldeia indígena se deu entre julho e agosto de
2016. Foi a primeira vez que fui ao Acre, e também ao norte do país. Fui acompanhada por
uma amiga – Ailime Huckembeck, que também pesquisava por conta própria a respeito de
rituais e medicinas indígenas. Ela, inclusive já mais adepta de conhecimentos a respeito da
ayahuasca e rapé, usados em rituais que participou no sul. Eu, até então não sabia de
praticamente nada a respeito das medicinas indígenas. Havia feito uma pesquisa muito
superficial antes da viagem, e isso conduz muito do meu olhar no diário de bordo. Não fui à
primeira viagem como uma pesquisadora, o que ressalta tanto o frescor das descobertas,
quanto os choques com a realidade. Nós duas não sabíamos também como os encontros iam
se dar, como ia acontecer esse contato com a aldeia. Fomos, meio principiantes, guiadas
muito mais pela curiosidade do que por intenções acadêmicas. Eu na época, também não sabia
como a pesquisa iria se desdobrar. Descobri a etnografia no caminho, e esse olhar foi se
presenciando aos poucos em mim. Então o relato da primeira viagem, onde passei um mês, é
recoberto e vestido por uma arbitrariedade de quem foi a campo meio que sem querer. Não sei
dizer até hoje se a pesquisa me encontrou ou se eu encontrei a pesquisa.
A escolha de trazer esses registos na forma de diário de bordo vem também por
acreditar que essa escrita, tão pessoal, feita a mão em folhas de um caderno cheio de folhas,
penas, sementes e coisas que fui recolhendo durante a viagem, traz também muito da artista –
meu olhar revestido o tempo todo pelas experiências artísticas. Não sou uma antropóloga em
viagem, apesar de usar aqui do conceito de dados etnográficos. Interessou-me nesses registros
a concretude da experiência e da realidade vivida por este povo – que não é a lúdica e presa a
um imaginário indígena comum, mas sim uma realidade difícil, onde encontrei uma aldeia em
vias de esquecimento, e onde pude notar a forma como suas práticas e tradições resistem em
meio a um penoso processo de mudanças. Por isso o recorte dos dias em que transcrevo vem
aliado a uma escolha de episódios em que julguei achar ilustrativo o debate aqui suscitado
neste trabalho – e que aparece, por fim, na performance.
Também considero que me abstenho de transcrever a maior parte dos dias em que
passei nas outras duas aldeias – Igarapé do Caucho e Pinuya, porque apesar de serem
experiências complementares e todas concernem ao povo huni kuin, as formações de aldeia
divergem muito da realidade apresentada em Huwã Karu. Além de se tratarem de terras
demarcadas com ampla estrutura, o tempo na Aldeia Igarapé do Caucho se deu dentro de um
festival internacional, ou seja, um contexto diferente de rotina e programação dos habitantes
da aldeia. E a Aldeia Pinuya, por possuir também uma organização muito mais ligada ao
urbano, uma infraestrutura mais delineada e organização social já dispostas em outros termos
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da que encontrei em Huwã Karu – que apesar de ser a única não legitimada como aldeia, foi a
que encontrei maior resistência na permanência das tradições.

Figura 4: O trajeto aquarelado

07.07.2016 – quinta-feira
Sol na cara e pé na estrada
Vimos o sol nascer na rodoviária de Porto Velho – um calor insano! Pegamos o ônibus de
12h00 em direção a Rio Branco, cerca de 500 quilômetros, ônibus mais a balsa que temos
que pegar no meio do caminho. Na estrada vimos um pôr do sol todo colorido, laranja com
rosa e violeta. À noite vi tochas na mata escura. O Acre já abriga um sentimento de floresta
muito diferente que outros lugares, e minha cabeça já se encheu de imagens e histórias
quando vi aquelas tochas no meio da floresta. Chegamos em Rio Branco às 23h. É, de fato,
cheguei ao Acre, o fim do Brasil, ou, o começo.
08.07. 2016 – sexta-feira
Os povos da floresta
1º dia em Rio Branco e já me senti emocionada com esse povo acolhedor, todo mundo muito
receptivo – com todo mundo que conversamos percebemos como é forte a questão da
descendência indígena. Sempre que falamos que vamos a uma aldeia, alguém conta que tem
um primo indígena, ou que conhece uma aldeia, ou mesmo que morre de vontade de ir.
Depois de dar uma volta na cidade e conhecer um pouco dos lugares históricos fomos até a
casa de Mapu e Mirna. O contato nos veio pela indicação de uma colega antropóloga, que já
conhece a aldeia. Ligamos para Mapu e ele aceitou nos receber em sua casa para uma
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conversa. Mapu é o cacique de uma aldeia huni kuin em Plácido de Castro, Mirna é
produtora cultural e estudante – é uma nawá (como eles chamam os não índios). Está
grávida de seu primeiro filho, com Mapu. Perguntei se era o primeiro filho de Mapu também,
ele disse que não. Que já era seu quarto filho. Não sei se devia ter perguntado isso.
Encontramos os dois em um cômodo de um quarto só, Mirna está com uma gravidez
complicada, por isso permanece em repouso ali, enquanto Mapu se reveza indo e voltando à
aldeia. A casa de condomínio, muito simples, fica em frente a uma grande mangueira. Na
conversa, logo de cara, percebi como a questão medicinal é forte pra eles. Não conhecia o
rapé, uma espécie de erva que limpa impurezas, aspirada pelo nariz, e que ele passa o tempo
todo. Mapu me explicou que é como se fosse o café indígena. Vi ele inalando o rapé umas
duas vezes durante a conversa e depois cuspindo compulsivamente. Na conversa ele me
contou também a respeito do Nixi Pae, a ayahuasca, chá feito de raiz de uma árvore que é
extremamente sagrada para eles. Depois de conversamos, combinamos que ele nos levaria
para conhecer a aldeia e passar alguns dias lá no dia seguinte.
09.07.2016 – sábado
Em direção aos huni kuin
Primeiro dia na aldeia. Fomos cedo pra casa de Mirna e Mapu, lá conhecemos os pais deles
– Isaka e Buni, que vieram de Marechal Thaumaturgo para passar um tempo na aldeia de
Mapu. A mãe do Mapu é não indígena, conheceu o pai dele e resolveu viver com ele na terra
indígena Kaxinawa /Ashaninka Rio Breu. Mapu nos contou o porquê saiu de sua aldeia de
origem, o sonho dele era fazer uma faculdade de direito pra poder representar um dia o povo
indígena, mas quando foi pra cidade não conseguiu se sustentar e passou a tocar numa
banda de forró, com outros indígenas que conheceu. Ele realmente não tem muito o
estereótipo de cacique que eu esperava, principalmente por ser muito jovem. Fomos de táxi
até a aldeia, que é uma espécie de centro em processo de reativação da cultura tradicional
huni kuin. No caminho vimos seringueiras, castanheiras enormes e paramos para tomar o
que Mapu chama de “açaí verdadeiro da mata” e o que eu chamei de “um troço com gosto
de terra” – nessas horas percebo como sou da cidade. Estava meio ansiosa pra chegada na
aldeia, confesso que eu não sabia o que esperar. Quando chegamos, todos vieram nos
recepcionar, nos cumprimentar e nos dar as boas-vindas. Percebi logo de cara que a maioria
deles não fala o português. A língua que eles falam se chama hantxã kui, do tronco
linguístico Pano. As mulheres nos cumprimentaram e ficaram meio longe de nós, mas as
crianças ficavam o tempo todo ao nosso redor. Montamos nossa barraca embaixo de um
grande barracão, existem alguns quartos, onde eles se acomodam e se dividem em seis
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famílias. Não há banheiro, nem luz elétrica, apesar da aldeia estar verdadeiramente próxima
da cidade, é como se ali eles habitassem em outro mundo, mesmo estando à beira da estrada.
O centro fica dentro de uma floresta, com igarapé – que as crianças inclusive nos chamam o
tempo todo pra ir “bora igarapé”, elas falam. Quem me levou para conhecer o igarapé e a
floresta foram as crianças, que rapidamente pegaram na minha mão e foram me mostrar o
caminho para o igarapé. Bukê, que significa peixe em hantxã kui é quem me pegou pela mão
e foi me guiando. Tão pequena, de pés descalços no meio da floresta e apontando pra tudo e
falando nomes que eu desconheço, me mostrou uma planta, falou um nome que eu não
entendi e aí comeu a folha. Elas falam pouco português, mas o suficiente pra se comunicar, e
riem o tempo todo da nossa cara. No caminho elas resolveram me mostrar como sobem
rápido em árvores e queriam que eu fizesse o mesmo.

Figura 5: Bukê se chama Clarissa em português

Toda a água da aldeia é tirada de um poço artesanal. Nossa primeira refeição foi feita dentro
da maloca, onde as mulheres preparam a comida a base de fogo. Comemos macaxeira e
peixe, todos juntos em roda, com uma vela acesa. Depois nos juntamos para o que Mapu
chama de “cantoria”, uma roda de cantos, com violão, tocado por Mapu e por Pamanawa
(Elimar Henrique Kaxinawá em português). Depois fomos dormir, bem cedo, ao som de
grilos.
10.07.2016 – domingo
O dia do ritual.
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Acordei com as crianças olhando dentro da nossa barraca e rindo. Como elas acordam cedo!
O barulho delas brincando ao redor de nossa barraca e o calor intenso nos obrigou a
levantar bem mais cedo do que eu gostaria. Aqui não tem banheiro, então todas as vezes que
temos que nos aliviar precisamos ir até a entrada da floresta, percorrer um caminho que leva
até um grande buraco e lá fazer o que for preciso. Confesso que terei que aprender o hábito
de não fazer xixi durante a noite, porque percorrer esse caminho sozinha à noite, me dá
medo. De manhã eles tomam café juntos também – fizeram para nós o café preto, mas percebi
que não são tão adeptos assim do nosso café. De manhã comemos macaxeira novamente e
frutas que trouxemos para eles no dia anterior. Banana e laranja. Há também aqui na aldeia
um garoto islandês – Ienadi seu nome, que já está há algum tempo no Brasil, sabe já falar
bem o português, ele veio para o Acre atrás da ayahuasca. Ainda me surpreende como a
ayahuasca é forte e como eu não sabia disso até chegar ao Acre. Aliás, eu me surpreendo
todos os dias com o quanto eu não sabia de nada antes de chegar aqui. O dia todo se move
ao redor do ritual. O tempo todo eles nos perguntam “vai hoje à noite, no ritual?”. É um
evento importante para eles, e passam o dia todo esperando por ele. A preparação para o
ritual acontece desde a tarde, os homens são encarregados de arrumar o local na floresta,
limpar o terreno onde serão feitas as danças e onde será acesa a fogueira. Eles têm um lugar
preparado especialmente para isto. As mulheres todas se vestem com saias, algumas colocam
roupas próprias para o ritual, como mantos todos tecidos a mão com desenhos coloridos. Os
homens se vestem com adornos como cocares e faixas, as mulheres levam as maracas e
ajudam a se pintar. Elas e os homens estavam pintados com urucum. Todos levavam redes
para o ritual, o que já me indicou que seria longo. Fomos todos juntos com lanternas até o
local, que ficava bem no meio da floresta. Lá, já havia uma fogueira acesa preparada pelos
homens, e pedaços de madeira ao redor para que pudéssemos nos sentar. As mulheres
fizeram desenho em nossos rostos com o formato de uma jiboia – o símbolo principal da
ayahuasca. É a cobra quem se transforma em chá e quem nos dá acesso ao conhecimento da
cultura deles. Achei interessante que elas usaram lápis de olho para fazer os desenho em nós,
e Mapu se desculpava por não terem jenipapo, nane, – o fruto que eles preparam e que
tradicionalmente é usado para as pinturas. Os desenhos são chamados de Kene – cada um
tem um significado, e as formas são dadas a eles nas mirações com a ayahuasca. Achei
interessante notar que para ele era importante que víssemos seu ritual tradicional. Nixi Pae é
o nome do ritual, o chá é feito do cipó do Jagube e da folha da Chacrona.
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Figura 6: Pintura para ritual com os desenhos kene

Eu não tomei a ayahuasca no primeiro ritual. Mapu me deu permissão para dessa vez apenas
observar. O ritual começou com uma oração de mãos dadas e a entoação de um canto.
Depois passaram rapé e tomaram o Nixi Pae, um a um, em fila. Depois de algum tempo de
silêncio e meditação começaram a cantar e dançar até o dia seguinte. Cantaram e dançaram
ao redor da fogueira durante toda a noite.
11.07.2016 – segunda-feira
Haux Haux
Todos acordam tarde no dia seguinte ao ritual. As mulheres acordam cedo e preparam a
comida, estão sempre cozinhando e fazendo alguma coisa. O mesmo não acontece com os
homens. O dia é todo mais lento. As crianças estão todas de férias então passam o dia
conosco, o tempo todo. Estamos no nosso terceiro dia, e noto que apenas agora as mulheres
nos permitem certa aproximação. Ela se dá nos afazeres de tarefas domésticas. Perguntei se
podia ajudar a lavar a louça e fui com Maxi até o poço. Maxi significa areia, achei lindo esse
nome. Ela fala muito pouco de português, mas é a mulher da aldeia que mais fala. É casada
com Pamanawa (Armando) e tem três filhos - Bukê (Clarisse), Ayani (Gracineide) e Bina
(Zaquiel). Todos eles têm dois nomes, um indígena e um registrado em português. Maxi casou
muito cedo, assim como todas as outras, são muito novas, mais novas que eu e Ailime
29

Nota-se que a pintura é feita com lápis de olho, conforme observado. Assim, os huni kuin, introduzem em sua
tradição ritual ferramentas de outra esfera, adaptando-as a sua realidade.

65

inclusive e a pergunta se temos filhos ou se somos casadas é sempre recorrente. Eu e Ailime
brincamos que somos as “tias da aldeia”. As meninas aqui engravidam muito cedo, desde os
12. Não são obrigadas a casar, como eram no passado, mas fica claro que casam mais por
conveniência do que por vontade, e têm muitos filhos porque não usam nenhuma forma de
contraceptivo. Haux haux é a palavra que usam para agradecer e desejar coisas boas, falam
isso o tempo todo.
13.07.2016 – quarta-feira
Os dias aqui passam em outro tempo. É como se realmente vivêssemos em outro lugar. Já me
acostumei com o fato de ter que ir até o igarapé tomar banho todos os dias e com a falta de
banheiro. O que não me acostumo de jeito nenhum é com a quantidade de moscas durante as
refeições e com as picadas de insetos. Não há repelente que resolva, acho que já gastei um
tubo em menos de uma semana. E eles não são picados, nunca. As crianças me ensinaram
algumas palavras hoje: Wuî – chuva / Shayá – barulho da cachoeira e do vento /Ayanhy –
primeira mulher que bebeu o nixi pae.
14.07.2016 – quinta-feira
Maxi e a máquina de lavar
Acordamos cedo e fomos lavar roupa no Igarapé com a Maxi. Ela leva na cabeça uma panela
enorme com todas as roupas dos filhos, o caminho até o Igarapé é longo, então ela ficou feliz
quando ofereci ajuda para ir com ela, e também aproveitei para lavar minhas roupas. Maxi
ficou lá lavando as roupas enquanto as crianças brincavam, conversamos um pouco
enquanto eu a ajudava, e em determinado momento ela me perguntou se eu poderia trazer
uma máquina de lavar roupa pra ela quando eu voltasse à aldeia. Perguntei se ela já tinha
visto uma, ela me falou que não, mas que uma visitante contou para ela da máquina e que ela
queria. Eu disse que era grande e que era necessário luz elétrica. Acho que ela não ficou
muito contente com minha reposta, depois disso, ainda tentei puxar papo e explicar para ela
como a máquina funciona, mas ela não se mostrou muito interessada em continuar o assunto.
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Figura 7: Bina e a árvore

16.07.2016 – sábado
“Mukani e Boni”
Tomei ayahuasca pela primeira vez hoje. Todos me perguntaram se eu “ia tomar cipó hoje”.
Mapu resolveu fazer o ritual mais uma vez, e da mesma forma que aconteceu da primeira vez,
eles se organizaram durante o dia para que a noite o ritual pudesse acontecer. Aqui na aldeia
eles não têm os elementos necessários para o feitio da ayahuasca – algo que segundo Mapu é
muito importante como parte do ritual, mas que por enquanto eles teriam que deixar de lado
até conseguirem que o cipó estivesse pronto para a feitura. O feitio do chá, ele mesmo
conserva em si uma tradição. O ritual seguiu exatamente o mesmo protocolo do anterior, as
mulheres vestiram seus adornos, e se pintaram com urucum e fizeram os desenhos com lápis
de olho. Os homens também estavam pintados e trajados com os mantos e seus cocares. O
ritual começou com uma roda, de mãos dadas e a fala de Mapu e logo em seguida foi
passada uma roda de rapé, seguido pela fila de consagração da ayahuasca. Dessa vez Mapu
me pediu que tomasse o chá. Disse que era importante que eu experimentasse, “pra você
entender o que eu digo” – disse ele. Assim, entrei na fila e tomei meio copo da bebida, de
gosto forte e azedo. A concentração se seguiu por alguns minutos e após isto Mapu nos
chamou para que seu pai contasse-nos, ao redor da fogueira, a lenda da jiboia. Ele falava
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As brincadeiras das crianças consistem geralmente em percorrer a floresta e brincar entre árvores.
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muito baixo, e tive um pouco de dificuldade para entender a lenda, que era cumprida, e
provavelmente por já estar também sob o efeito da bebida. Quando a história acabou, Mapu
disse-nos que gostariam de nos batizar com um nome indígena. Assim, se reuniram e numa
espécie de cerimônia eu fui batizada como Mukani – “muka” é uma batata, considerada uma
medicina muito poderosa, eles me falaram que é a “batata sagrada”, um tubérculo que
conserva um poder muito importante para os huni kuin. Segundo Mapu ela é usada como
dieta para aqueles que querem se tornar pajés, no período em que precisam ficar dentro da
mata, sozinhos, a história que eles contam é que um dia uma mulher chamada Mukani se
transformou nessa planta. Ailime foi batizada de Buni – uma árvore que é um bálsamo. Eles
tomam o cipó mais de uma vez, e passam a noite dançando e cantando. Minhas primeiras
impressões do efeito da ayahuasca foram leves. Tomei bem pouquinho e demorei pra sentir
algo. Mapu me explicou que quando eles tomam entram em contato com Yuxibu, o grande
espírito. Consegui ver algumas árvores de cores coloridas, que se ramificavam lindamente,
em minha primeira miração – como eles chamam as visões da ayahuasca – a imagem da
árvore esteve presente a todo o momento
.
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Figura 8: Mapu consagrando o ritual
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Mapu usa um cocar de penas de gavião para realizar o ritual, esse é símbolo de liderança na comunidade.
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17.07.2016 – domingo
Hoje as mulheres ficaram confeccionadas tecelagem. Elas também nos ensinaram alguns
significados dos kenes – os desenhos que elas fazem com jenipapo. Me explicaram que para
eles, uma mulher saber fazer os kenes é muito importante. A yube é a jiboia, ela é a dona do
kene, e é ela quem revela quando eles tomam o cipó, os desenhos e suas cores. As mulheres
também fazem artesanatos com miçangas, para vender. Parte do seu sustento vem desse
artesanato, que Mapu vende na cidade e em suas viagens.
18.07.2016 – segunda-feira
Hoje Mapu me explicou sobre as divisões sociais. Os huni kuin se dividem em dois clãs – o
inu e inani e os dua e banu. Os clãs são representados pelo veado e pela onça, e são
respectivamente divididos em femininos e masculinos. Assim eles só podem se casar com o
clã oposto ao seu. Mukani, meu nome de batismo, pertence ao clã da onça – inani. Mapu me
falou que quando acontece de alguém querer se casar com outro de seu clã eles mudam o
nome de batismo da pessoa, para que eles possam concretizar a união.
20.07.2016 – Quarta-feira
Mapu na Universidade
Fomos com Mapu e sua família para Rio Branco participar da apresentação que ele iria
realizar na Universidade Federal do Acre. Mapu já é conhecido dos alunos da UFAC, e
alguns alunos inclusive já fizeram projetos na aldeia, como os alunos do curso de engenharia
florestal. Seu pai estava visivelmente perdido e incomodado na apresentação. Eles cantaram
algumas músicas huni kuin e depois nos despedimos. Perguntei ao pai de Mapu se ele tinha
gostado de cantar, ele me respondeu baixinho – “essas músicas da gente não foram feitas pra
cantar pra homem assim, é música da floresta”.
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Figura 9: Família de Mapu

22.07.2016 – Sexta-feira
Igarapé do Caucho
Passamos o dia ontem em viagem, de Rio Branco para Tarauacá, 8h de viagem.
Amanhecemos na rodoviária, e logo partimos com um grupo do Santo Daime para a aldeia
Igarapé do Caucho, que fica a 440 km de Rio Branco. Lá acontecerá o II Festival
Internacional do Caucho, onde se reunirão diferentes povos indígenas. Mapu nos encontrará
lá mais tarde.

Figura 10: O caminho do Rio Envira

32

A visita à Universidade mostra esta transição constante das relações que se estabelecem entre os huni kuin
com o processo de inserção na sociedade vigente.
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A aldeia Igarapé do Caucho é uma terra demarcada desde 1991, tem um território muito
grande, com aproximadamente 300 habitantes, e já pelo seu segundo ano consecutivo realiza
o Festival do Caucho, onde diferentes aldeias se reúnem, juntamente com estrangeiros que
pagam por sua estadia para poder participar de rituais e tomar as medicinas indígenas. A
diferença de uma aldeia para outra, apesar de serem da mesa etnia é muito grande. A
infraestrutura da aldeia é boa, com escola indígena, kupixawa – casa grande no centro da
aldeia que serve para reuniões, rituais e festas, e tem duas igrejas evangélicas dentro da
igreja.
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Figura 11: Mulher lavando a louça na Aldeia Igarapé do Caucho

23.07.2017
O encontro com a Samaúma
A samaúma é a árvore sagrada dos huni kuin. Nunca tinha visto uma. A Aldeia do Caucho
tem uma muito grande, bem no meio da floresta, onde eles realizam alguns de seus rituais. A
samaúma é onde moram os nixun, são espíritos bravos que não gostam de ser incomodados,
quando chegamos perto da samaúma o pajé pediu que eu esperasse um pouco pra que ele
pudesse amansar a árvore. Assim, ele cochichou perto da árvore e no momento seguinte um
vento forte sacudiu as folhas da copa da árvore. O pajé me disse que eram os espíritos
consentindo que eu chegasse perto. Vi o ritual da ayahuasca sendo realizado pela primeira
vez durante o dia, e em outro contexto, com não índios e turistas. A mitologia indígena conta
que a samaúma é onde ficam os espíritos yuxin. Eles cantam para amansar a árvore para que
33

Preservação das tradições, na Aldeia Igarapé do Caucho as mulheres ainda lavam suas roupas e louça no rio.
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os espíritos não fiquem bravos com as pessoas que estão ali. A aldeia conta também com uma
mulher como pajé, uma das únicas mulheres que exerce pajelança na região. Juntamente com
o pajé ela fez a defumação com folhas embaixo da samaúma, passou a sananga nas pessoas –
medicina usada para abrir limpar o olhar e depois ofereceu o Nixi Pae.
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Figura 12: Pajelança feita por uma mulher no ritual do Nixi Pae
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Figura 13: O feitio do chips de banana no Caucho
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A única mulher a exercer pajelança na região do Igarapé do Caucho.
A tradição de fazer a batata exposta ao sol evoca a memória de seu povo.
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28.07.2017 – quinta-feira
Colônia 27 – Pinuyá
Hoje fomos para outra aldeia, a terra indígena Colônia 27, Aldeia Pinuyá, também da etnia
huni kuin. O cacique Assis Kaxinawa nos permitiu passar uns dias lá, ficamos hospedados na
casa dele. Elas conservam muitas diferenças uma da outra. A Pinuyá também possui terra
demarcada, uma outra configuração de aldeia, com casas de alvenaria, onde as famílias se
distribuem, e por estar perto da cidade, também tem um ar muito urbano.

Figura 14: A planta do urucum

01.08.2016 – segunda-feira
O retorno a Huwã Karu
Voltamos para aldeia Huwã Karu, pois queríamos passar um tempo lá antes de ir
definitivamente embora. Neste tempo em que eu fiquei em outras aldeias pude perceber
algumas coisas. Primeiro é incrível como essa aldeia conserva ainda suas tradições, mesmo
em meio a uma precariedade de alimentação e infraestrutura, falando sua língua e tentando
manter sua cultura. É a segunda vez que chego aqui e tenho a mesma impressão, a de que o
tempo aqui parou. Como se eles tivessem sido esquecidos, mesmo estando ao lado da cidade.
Se você andar alguns quilômetros chega na fronteira com a Bolívia, e não é necessário andar
muito pra encontrar luz elétrica e todo o conforto da cidade – geladeira, internet, televisão.
Mesmo assim, eles aqui no parque não possuem acesso a nada disso ainda. Eu estou com
piolho, descobri essa semana que minha cabeça está infestada de piolhos, também já estou
bem cansada fisicamente, de viajar e dormir em barraca.

73

36

Figura 15: Paranawa fazendo o Tepi

03.08.2016 – quarta-feira
Hoje o dia foi de despedida – nossa ida foi celebrada com muitos presentes. As mulheres nos
deram pulseiras com os kenes, e nós também a presenteamos com lembranças. Comemos
mudubim (amendoim) que eles adoram e tivemos mais um tempo de cantoria. Na hora de ir
embora me emocionei muito. Dar tchau sem saber quando retornarei foi difícil,
principalmente para as crianças.

2.3: Diário de Bordo – entre memórias e esquecimentos

A segunda viagem aconteceu em setembro de 2017. O tempo que eu dispunha era
muito menor, passei apenas quinze dias no Acre. Passei a maior parte do tempo na aldeia
Huwã Karu, que tinha mudado bastante. Fazia um ano desde que eu os tinha visitado pela
última vez. O lapso do tempo, foi sentido, tanto em mim, quanto neles. Como afirma Ricoeur
36

O tepi é a ferramenta usada para o sopro do rapé, eles mesmos confeccionam.
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(1994, p. 35) “É na passagem que devemos buscar, ao mesmo tempo, a multiplicidade do
presente e seu dilaceramento”.
Muitas coisas mudaram no meu retorno. A começar por mim mesma, que nesta volta
trouxe um olhar diferente, já mais conciso e apurado para a pesquisa – que já estava em
andamento. Também não esperava encontrar a aldeia na situação em que estava - em
eminência de despacho e expulsão da terra. As questões políticas e legais em torno da terra
estavam mais claras, não só para Mapu, mas também para os outros moradores, que inseriram
em seu discurso palavras a respeito de resistência e ocupação.
A terra havia sido invadida, com a colocação de uma cerca a mando do vizinho
granjeiro, o que tinha diminuído consideravelmente o território de que eles dispunham para
habitar. Por outro lado notava-se como após um ano as noções a respeito de apropriação
daquele lugar como sua aldeia estavam muito mais explícitas. Isso percebi pela infraestrutura,
que estava muito mais avançada, e pelas construções em andamento das casas para cada
família – o que indicava uma vontade de permanecer no local.
Também observei algumas mudanças dos próprios habitantes. Maxi, que cito na
primeira viagem, tinha se separado de seu antigo marido e casado agora com o irmão dele –
“ele é bom pra mim” – me disse ela em seu retorno, pois quando cheguei ela estava em
viagem. Uma família tinha ido embora, e outra havia chegado, incluindo os irmãos de Mapu.
Mirna também já havia tido sua filha que recebeu o mesmo nome que eu – Mukani e questões
implícitas ao processo de inserção no sistema econômico nacional também estavam mais
evidentes.
Em minha volta ficou mais latente, a memória. Como os huni kuin estavam sendo
ameaçados de serem expulsos da terra, alguns conceitos a respeito de registro e, de marcação
de que estavam ali, se mostravam presentes em suas falas. Como uma necessidade de
imprimir uma marca. Duas situações, em especial, me trouxeram essa percepção que norteou
a necessidade de empregar alguns conceitos trazidos pelo teórico Pierre Nora, a respeito de
memória e registro. Em um dos dias em que lá estive eles me pediram pra que eu registrasse
seu ritual, sua dança e seu canto. Nas outras vezes era eu quem pedia permissão para
fotografar ou fazer anotações, sempre com medo de interferir ou incomodar o que estivesse
acontecendo. Parte daí então a observação de uma necessidade de registro. Outro fato,
aconteceu na manhã em que fomos embora, quando perguntamos se poderíamos tirar uma
foto com eles para guardar de lembrança, e, imediatamente, se instaurou um evento na aldeia.
Todos eles saíram para seus cômodos e voltaram vestindo seus trajes ritualísticos, numa
representação de si mesmos que denota alguns conceitos de memória coletiva.
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As noções acerca da preservação da memória são engendradas por Pierre Nora (1993,
p.8) numa contraposição entre memória e história. Para o autor a necessidade de registro de
história, vem juntamente à busca por uma identidade, intrinsicamente relacionado com a
noção de não pertencimento ou com o sentimento de perda da memória. Ou, nas palavras do
autor: “se habitássemos ainda nossa memória não teríamos necessidade de consagrar-lhe
lugares. Não haveria lugares porque não haveria memória transportada pela história”.
O autor traça um conceito antagônico para definir a memória e a história, onde a partir
da definição de “aceleração da história” entende uma profunda gradação da memória chamada
por ele de “verdadeira”, em detrimento do registro e arquivamento progressivo e obsessivo na
sociedade midiática. Para Nora (1993, p.7) a memória “não existe mais”. Isto porque a
sociedade contemporânea, cada vez mais preocupada em gerar arquivamento de sua memória,
acaba se preocupando menos com a memória presente, guardada na repetição do cotidiano, no
gesto simples da rotina e da vivência, e por isso quase imperceptível e inconsciente de si
mesmo.
Para Nora (1993, p.7) essa aceleração da história provoca um “arrancar do que ainda
sobrou de vivido no calor da tradição, no mutismo do costume, na repetição do ancestral, sob
o impulso de um sentimento histórico profundo”. Ou seja, guarda-se esta noção causada pelo
registro, e, portanto, pela história, de uma memória cristalizada, fato que já não constituí mais
a memória verdadeira – que é sempre vivida, transformadora, pulsante e em constante
mutação. Justamente por nela guardar o poder imperativo do fim, a memória verdadeira não
se preocupa com seus vestígios. Por outro lado, o constante medo do esquecimento provoca
essa preocupação em se assegurar dos registros.
Este processo se torna claro nas sociedades tradicionais que têm a tradição oral como
forma de identidade e manutenção da cultura, e assim sendo, guardam em seu cerne um
processo de registro diferente. Ao se aperceberem de sua possibilidade de finitude elas
começam a gerar registros e arquivamentos. Também pela necessidade de ressignificação de
sua história – porque essencialmente já não se identificam mais com a história propagada de
sua tradição – essas sociedades passam a construir outra representação de si mesmas –
percebe-se isso quando trocam de roupas – as roupas que usam nos rituais, e não no dia a dia,
como escolha para cristalizar a memória.
Na pesquisa de campo constatei a diferença entre aldeias com prática cotidiana de
manutenção da memória, e outras, que já impregnadas por outra cultura, veem-se a si mesmas
e suas tradições como numa espécie de representação de si mesmos.
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Nora chama essa memória que é difundida e que é quase idealizada de “coletividadememória”. Uma memória forjada pela história, pela literatura, pelo cinema, pelos ícones, e
que por ser petrificada em uma “noção” não conserva em si valores reais, mas induzidos. A
memória coletiva seria também ideológica, já que conduz geralmente a uma noção de nação,
ou de etnia, ou de tradição. O autor sugere o fim das sociedades-memória, que são justamente
essas em que a constituição de história se dava não pelo registro histórico, mas sim pela forte
presença da memória.
Na periferia, a independência das novas nações conduziu para a historicidade
as sociedades já despertadas de seu sono etnológico pela violentação
colonial. E pelo mesmo movimento de descolonização interior, todas as
etnias, grupos, famílias, com forte bagagem de memória e fraca bagagem
histórica. (NORA, 1993, p. 8)

Consideramos aqui a aldeia Huwã Karu sob a perspectiva de Nora, dentro de uma
sociedade-memória, e, portanto hoje já praticamente finda em sua essência, e a partir do
conceito de “memória coletiva” do autor, como uma memória forjada pela história. Sendo
assim, as sociedades que eram primordialmente caracterizadas pela cultura oral, como as
sociedades indígenas, se veem refém de uma memória coletiva – influenciada por um ideal
indígena, construída ao longo dos anos e dentro de uma “percepção histórica, que com a ajuda
da mídia, dilatou-se prodigiosamente, substituindo uma memória voltada para a herança de
sua própria intimidade pela película efêmera da atualidade”. (NORA, 1993, p. 8)
Com a necessidade de registro e a passagem da memória para a história, os grupos
sociais se veem impelidos à investigação de sua própria história, para reconstruí-la à luz de
suas próprias noções de memórias. Vive-se então uma revitalização da memória, mas que na
verdade, para Nora, já não é mais a memória verdadeira.
Mas como preservar e manter desperta uma memória de sociedade tradicional sem
aprisioná-la num passado que já não a representa? A preservação da memória indígena está
intrinsicamente ligada a sua necessidade de manutenção de identidade.
O sociólogo Maurice Halbwachs, (2006) apresenta a noção de memória-coletiva e
essencialmente grupal. Para isso é preciso refletir a respeito da percepção do passado, que se
apresenta como possível aprisionadora de uma ressignificação do presente.
Halbwachs (2006) trata a respeito da noção de uma lembrança que se organiza a partir
das narrativas que acontecem dentro de um grupo social. Entendendo neste trabalho, que a
memória-coletiva é a principal constituinte da representação indígena hoje em nossa
sociedade – altamente pasteurizada e conduzida pela história do processo colonial – o ponto
que tentamos entender aqui com este conceito é como essa memória coletiva, quando não
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mais construída, por não haver mais identificação, é condutora de um alto processo de
enfraquecimento de identidade.
Pierre Nora refere-se à noção de grupos como portadores de memórias ao qual
Halbwach fala:
A história, porque operação intelectual e laicizante, demanda análise e
discurso crítico. A memória instala a lembrança no sagrado, a história
liberta, e a torna sempre prosaica. A memória emerge de um grupo que ela
une, o que quer dizer, como Halbwachs o fez, que há tantas memórias
quantos grupos existem; que ela é, por natureza, múltipla e desacelerada,
coletiva, plural e individualizada. A história, ao contrário, pertence a todos e
a ninguém, o que lhe dá uma vocação para o universal. A memória se
enraíza no concreto, no espaço, no gesto, na imagem, no objeto. A história
só se liga às continuidades temporais, às evoluções e às relações das coisas.
A memória é um absoluto e a história só conhece o relativo (NORA, 1993, p.
09).

Halbwachs escreve a respeito da diferenciação entre memória e história. Para o autor,
a história vem como suporte exterior para um fim da memória e a diferenciação primordial
entre uma e outra estaria presente no conceito de descontinuidade da história. Essa
descontinuidade causa uma ruptura no tempo entre os grupos sociais que são autores das
memórias narradas e aqueles que a recebem.
Quando a identificação não mais acontece, perde-se a memória. É justamente neste
aspecto que as noções de identidade – partilhadas por um grupo – se enfraquecem; ao que
Nora (1993, p.8) confere: “esse arrancar da memória sob o impulso conquistador e
erradicador da história tem como que um efeito de revelação: a ruptura de um elo de
identidade muito antigo, no fim daquilo que vivíamos como uma evidência: a adequação da
história e da memória”.
Sob a ameaça do esquecimento, as sociedades passam a reconstruir sua história, mas
ficam pressionadas a reproduzir suas tradições para manter suas noções de identidade. Isso se
constitui novamente nos apontamentos de Pierre Nora no que chamaria de uma não
identificação com a história, onde coloca a todo tempo a questão da identidade em pauta. Ao
se tornarem autores de uma nova representação de sua cultura – os índios colocam
notoriamente uma dúvida a respeito do que a representação de sua cultura tem mostrado e
registrado por aí e aí tem uma preocupação em serem protagonistas da sua própria história.
Sendo assim, é sob este aspecto da memória que construo esta segunda parte do diário
de bordo. Como afirma Ricoeur (1994, p. 35) “é pois no passado que se fala da própria
passagem do presente”.
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Figura 16: Foto dos moradores da aldeia no último dia

02.09.2017 – sábado
Chegamos à noite na aldeia. Quase no fim da tarde. É estranho voltar. Depois de um dia em
Rio Branco, onde visitamos a Casa do índio e a Biblioteca da Floresta e o CPI – Comissão
Pró Índio, seguimos com Mapu para Plácido de Castro. Voltar me traz muitas lembranças. É
estranho, mas ao mesmo me sinto em casa. No meio da estrada Mapu buscou uma carne de
tatu – yeixi – para que comêssemos com eles. Quando chegamos alguns rostos familiares,
outros que ainda não conheciamos. Dois irmãos de Mapu estavam lá – Ibatsai e Ixã. Alguns
deles lembraram de mim, outros não. Maxi não estava lá, tinha se separado do marido, e
havia voltado pra sua aldeia porque estava grávida e queria ter o filho lá perto de seus
parentes.
03.09.2017 – domingo
Hoje Mapu me explicou todo o ocorrido que se deu neste um ano na aldeia. As evoluções em
termos de infraestrutura são muitas. Eles adquiriram um painel solar, um gerador de luz
para usar à noite, também iniciaram as construções de casas para as famílias longe do
território dos rituais, construíram um redário no barracão para que todos possam dormir
37

Foto tirada no último dia em que estivemos na aldeia, conforme relatado eles se arrumaram com seus trajes
para a foto.
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juntos no mesmo lugar, em suas redes, e fizeram vários avanços em termos de pinturas dos
kenes pelo espaço, para caracterizar a aldeia. Percorri todo o Parque com Mapu e seu irmão
me mostrando as construções. Eles estavam organizando o primeiro festival da aldeia, que
iria ter a participação de outros parentes huni kuin, estavam com os preparativos todos
prontos, quando aconteceu a invasão do território deles por parte do vizinho do terreno. O
vizinho é dono de uma granja importante para a cidade, quando os problemas com a terra
começaram com a entrada do novo prefeito, o granjeiro ficou com medo de perder a terra e
mandou colocar uma cerca que diminuiu o território que os índios estavam ocupando no
parque. Inclusive, a cerca impediu o acesso ao Igarapé. Impossibilitados de fazer algo, eles
estão sem o apoio da FUNAI, sem o apoio da prefeitura, correndo riscos, porque o granjeiro
colocou vigias armados nas terras, então as crianças e as mulheres não vão mais ao igarapé.
O cercado também delimitou os espaços para o ritual – o espaço onde fizemos o Nixi Pae da
última vez está impossibilitado de ser usado.
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Figura 17: Tume e Muru comendo arroz doce

04.09.2017 – segunda-feira
Outra vez, Nixi Pae
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Queimar o arroz na panela com açúcar é uma prática que observei em várias aldeias.
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Celebramos o ritual do Nixi Pae hoje na aldeia. Foi um momento muito especial voltar ao
mesmo lugar e participar do rito. Desta vez tínhamos urucum e jenipapo para as pinturas e
eles estavam muito feliz com isso. O ritual aconteceu em outro lugar, como a cerca colocada
pelo granjeiro impossibilitou-os de acessar o local do rito, eles abriram uma clareira
pequena para celebrar o Nixi Pae na floresta – “do jeito que tem que ser” como me disse
Bisnami. Tomamos a ayahuasca e dançamos a noite toda sob a luz da lua cheia. Nenhuma
das crianças toma o Nixi Pae aqui, suas mães acham que elas são muito novas, e também há
uma mulher que não toma. Perguntei por que ela não toma e ela me disse “não gosto de ter
sonho, os homens é que tomam”. Há outras mulheres, porém, que tomam a bebida. Todas
danças e cantam muito. As crianças vão para o ritual e assistem a tudo, cantam também, mas
ficam deitadas em esteiras, ou em redes que as mães levam e logo adormecem.
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Figura 18: Mapu pintando criança com urucum para proteção

05.09.2017 – terça-feira
As crianças hoje me falaram que lembram de mim, de quando brincamos no Igarapé.
Perguntei se elas sentem saudades do Igarapé – elas me falaram que sim. Que tomar banho
no igarapé é muito melhor do que tomar na “casinha”. A “casinha” é um lugar pra banho
que eles fizeram em decorrência da perda do Igarapé. Passamos o dia todo brincando na
floresta com as crianças.
39

O mashe é usado em rituais e motivos festivos, as crianças também são pintadas. Geralmente as mulheres
que fazem as pinturas, no caso de Huwã Karu vi alguns homens fazendo também
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06.09.2017 – quarta-feira
Hoje as mulheres passaram o dia fazendo artesanatos, com miçangas. Elas nos explicaram as
diferenças das miçangas originais para as falsas, que são menores. Todas elas trabalham
com miçangas e tecelagens, e as crianças desde pequenas – apenas as meninas – são
ensinadas a fazer os kenes. Há uma divisão muito clara entre homens e mulheres. Não só nos
afazeres – que em geral são incumbência das mulheres – mas também na divisão durante o
dia. Elas permanecem sempre juntas, conversando em hantxa kui, e os homens permanecem
juntos em outros lugares.
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Figura 19: As mulheres fazendo o artesanato com miçanga

06.09.2017 – quarta-feira
Todas as refeições aqui têm macaxeira, no café da manhã, almoço e janta. Na aldeia Huwã
Karu a precariedade em termos financeiros é visível em sua alimentação. Sempre que
chegam visitantes, eles pedem pra que colaborem trazendo carne – que é caro, e não é algo
que comem muito. Também percebi a inserção de macarrão (tipo um miojo) em todas as
refeições. Todos comem juntos ao redor das panelas, na maloca, lá também se cozinha, e ao
lado, as mulheres lavam a louça, com a água do poço artesanal.

40

Elas fazem o artesanato à noite, na maloca, sob a luz de velas. Ficam conversando quando as crianças já
estão dormindo, é seu momento de distração também, conforme me falou Maspã.

82

41

Figura 20: Lugar onde fazem juntos as refeições

09.09.2017 – sábado
Hoje chegamos na aldeia São Francisco, aldeia localizada na Terra indígena
Katukina/Kaxinawá, no baixo rio Envira, no município de Feijó. Uma aldeia pequena, com
19 famílias e 88 pessoas que convivem na comunidade. Nota-se a diferença de estrutura, que
é muito mais organizada dispondo de liderança, professor, agente agroflorestal. O plantio
também é farto, com plantação de banana, macaxeira, milho, coco, laranja, limão, cana,
mamão, ingá, graviola e etc. Tudo produzido pelos próprios moradores que trabalham na
agricultura. Experimentamos a caiçuma – bebida feita de macaxeira com teor alcoolico que
eles nos servem logo que entramos na aldeia como forma de recepção. Quase todas as casas
tem caiçuma. Eles nos receberam na beira do rio, com todos os moradores nos
recepcionando.

41

A maloca é o local das refeições, onde se juntam todos os dias para cozinhar, para conversar. É ali também
que as mulheres ficam à noite fazendo seus artesanatos.
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Figura 21: Maspã fazendo farofa de banana (mani)

11.09.2017 – Segunda-feira
Outra vez percebo aqui, o ritual do Nixi Pae como forma de resgaste da cultura. Eles me
disseram que não tem o hábito de fazer o ritual ainda. Que perderam sua tradição mas que
estão tentando resgatar. Isaka me falou que o Nixi Pae vai contar pra eles sobre as tradições
do passado. Eles têm uma casa separada para a vivência espiritual. Lá tem a imagem de um
pajézinho esculpido em madeira, e uma mesa com diferentes santos. Quando souberam que
estávamos pesquisando sobre o ritual, fizeram questão de organizar um ritual do Nixi Pae
pra que pudéssemos ver. Isakã me emprestou um cocar e me disse que era pra eu tentar usálo no ritual, disse que a força era muito grande e que talvez eu não aguentasse, mas que o
cocar era como um portal que abria outras dimensões. No meio do ritual eu já não conseguia
mais ficar com o cocar, por sentir minha cabeça muito pesada. Cada cocar tem uma consagração

especial para aquele que vai usar, no caso eu estava usando um cocar que já havia sido
consagrado pra outra pessoa, o que aumentava o risco de não aguentar a força.

42

Hábito muito comum na aldeia, fazer farofa de banana amassando ela toda no pilão.
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Figura 22: Maspã com as mãos sujas de jenipapo preparando rapé

13.09.2017 – sábado
Retornamos para Huwã Karu, conforme o combinado, e a situação em pouco tempo piorou
em relação ao granjeiro. Mapu passou o dia resolvendo as pendências com a advogada que o
está ajudando, juntamente com a Mirna, e fez uma reunião com toda a aldeia depois para
contar da situação e falar como eles precisam resistir. Desta vez Maxi tinha retornado, já
com seu filho recém-nascido chamado Ibatsai. Ela se lembrava de mim na última viagem,
mas sua filha – a Bukê não lembrava mais. A reunião foi toda em hantxa kui, então não
entendi muito, mas eles todos falavam e expunham sua opinião do que podia ser feito. Mapu
mostrou também um vídeo no celular de uma aldeia que fazia um ato de resistência (os
caciques geralmente têm celular nas aldeias em que visitei, ainda que o sinal não pegue
direito lá). Da primeira vez que fui, as mulheres não tinham celular, dessa vez porém,
algumas já possuem.
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Quando as mulheres preparam o jenipapo ficam com as mãos todas sujas por dias. Neste caso ela tinha
preparado para que pudéssemos fazer as pinturas no dia seguinte.
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Figura 23: Mapu resolvendo as negociações sobre a expulsão dos moradores da aldeia

14.09.2017 – domingo
“Somos nawa” – Hoje ouvimos as mulheres conversando enquanto riam de nós, achamos
engraçado e perguntamos do que estavam falando. Elas estavam rindo da cor da nossa pele
branca (nawá) porque estávamos queimadas de sol. Rimos todos juntos depois, geralmente
eles não traduzem o que falam, é a forma que têm de manter o segredo da língua, conforme
me explicou Ibatsai.

Figura 24: Samã preparando a farofa de mandioca

44

Essa cena retrata e opõe-se a problemática da identidade indígena romanceada e forjada pelo imaginário
coletivo como o índio que não tem acesso a tecnologia.
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Figura 25: As crianças brincando na floresta

16.09.2017 – Terça-feira
“A despedida” - Hoje é nosso último dia na aldeia. Trocamos muitos presentes com as
mulheres e as crianças, que também nos presentearam com adornos, colares e brincos de
miçangas feitos por elas. Perto da hora de ir embora, eles nos fizeram uma surpresa quando
dissemos que queríamos tirar uma foto final. Em pouco tempo todos apareceram arrumados,
e adornados com suas roupas de rituais, e no meio da floresta, surge mascarado o símbolo de
Huwã Karu Yuxibu46 – o espírito homenageado na escolha do nome da aldeia. Eles cantaram
e dançaram a nossa ida, com violões e maracas. Huwã karu é um Yuxibu relacionado com a
natureza, ele seria o dono da natureza.

45

Os três irmãos, filhos de Samã e Pamanawa – Txanu (Flavio), Tume (Letícia) e Massipã
O yuxibu é homenagem ao espírito presente nas narrativas huni kuin, onde uma mulher chamada Mukani se
relaciona com um pedaço de madeira, se transforma em jiboia e vai morar num fundo de um lago.
46
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Figura 26: A máscara do yuxibu Huwã Karu

Huwã Karu era um indígena do povo huni kuin, que trabalhava com as
medicinas. Chegou um certo tempo da idade dele que ele foi para a floresta e
não voltou mais. Ele se transformou nessa medicina, que é uma árvore que
nós chamamos de Huwã Karu. Ele ficou em espírito conectado com a gente,
porque a matéria dele já foi. Mas o espírito dele continua conectado com a
gente. A partir do momento que nós consagramos a ayahuasca ele se conecta
com a gente. Porque o Huwã Karu traz como se usa as medicinas, quais são
as medicinas que traz a cura das doenças, ele traz o conhecimento das
medicinas nativas do nosso povo. Nós sempre aprendemos com ele. (MAPU
HUNI KUIN, em entrevista concedida à autora48).

Assim encerrou-se a escrita deste diário de bordo. Gostaria, porém, de fazer um
adendo que concerne a esta relação entre passado, presente e futuro. Em novembro de 2017,
fiquei sabendo que todos os moradores da aldeia tinham sido expulsos do Parque Ecológico.
Esta escrita então, se torna ela mesmo uma ação performática de rememoração. Num ato de
marcar a existência dessa aldeia, e de através da narrativa, evocar – como os huni kuin o
fazem em cantos – a memória deste povo.
[d]e um lado, na esteira de Walter Benjamin, não esquecer dos mortos, dos
vencidos, não calar, mais uma vez, suas vozes [...]. De outro, agora seguindo
as pegadas de Nietzsche, não cair na ilusão narcísica de que a atividade
intelectual e acadêmica possa encontrar sua justificação definitiva nesse
47

A máscara não é usada no ritual do Nixi Pae que observei, mas ela é usada em algumas festividades, como
danças ritualísticas e cantos. Neste dia eles todos se arrumaram com seus trajes de rituais para tirar foto e
Panamawa apareceu de dentro da floresta vestido assim para simbolizar que Huwã Karu estava ali conosco.
48
Entrevista feita com gravador e transcrita - no dia 14.09.2017.
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trabalho de acumulação – pois o apelo do presente, da vida no presente,
também exige que o pensamento saiba esquecer. (GAGNEBIN, 2006, 11-2)

Numa escrita que é sobre o passado, mas que se insere no presente, construo esse
paradoxo do tempo – em que falo de algo que já não existe mais. Em seus rituais os huni kuin
chamam seus espíritos e evocam seus ancestrais para que nunca esqueçam de suas tradições.
Da mesma forma essa escrita se faz na tentativa de, por meio de um ato performático, feito na
cidade, trazer a vivacidade do pensamento huni kuin, e, sobretudo da aldeia Huwã Karu, para
a carne.
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Capítulo III

De volta à cidade - a poética da mata no corpo

(...) Porque a grande mentira foi fazer do homem um organismo,
ingestão, assimilação, incubação, excreção, o que existia criou toda
uma ordem de funções latentes e que escapam ao domínio da vontade
decisora, a vontade que em cada instante decide de si; porque assim
era a árvore humana que anda, uma vontade que decide a cada instante
de si, sem funções ocultas, subjacentes, que o inconsciente rege. Do
que somos e queremos na verdade pouco resta (...) (Antonin Artaud).

Figura 27: Retrato para samaúma49

49

O corpo aparece aqui, impregnado de memória, como transportado para outro espaço.
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3.1: O ritual do Nixi Pae e a Performance

Nesse último capítulo trago o relato das observações em pesquisa de campo do ritual
do Nixi Pae e suas possíveis relações com a performance. A escolha deste ritual específico se
faz por algumas razões, a primeira delas vem de encontro à transitoriedade que observei nos
relatos supracitados a respeito de transfiguração étnica e deste lugar, ao qual a aldeia Huwã
Karu se encontra, de busca por suas tradições, sendo o uso da ayahuasca a principal forma de
resgate de sua cultura tradicional, conforme me explicou Mapu50.
A segunda razão vem precedida pelo fato de ser este o ritual que pude acompanhar de
perto por muitas vezes, em diferentes aldeias, todas huni kuin, e por ser esse, hoje, um ritual
muito disseminado tanto entre aldeias, quanto por outras religiões e culturas.
É importante ressaltar que o ritual do Nixi Pae acontece também como forma de
resistência e vinculado a todas as questões, já abordadas aqui pelos conceitos de Darcy
Ribeiro, de transformação de alguns hábitos e inserção de novos costumes para se adaptar a
um novo território. O ritual aqui é empregado também como forma de preservação da
memória.
Peter Gay (1988, p. 19) desvela que a resistência está relacionada ao conceito de
experiência construído pelos hábitos e costumes cotidianos. Ela marca o indivíduo, por meio
da permanência do passado no presente, pelas carências conscientes e inconscientes dos
sujeitos.
As resistências são motores da história, e possuem suas próprias histórias (GAY, 1988,
p. 19). O ritual do passado estava presente em reprodução na contemporaneidade, apresentava
a metáfora da modernidade. Segundo Gay (1988) o tempo presente altera as noções de
temporalidades no espaço das subjetividades.
Como pesquisadora urbana em imersão, alterei a noção de tempo em mim mesma. Ao
adentrar com o olhar contemporâneo, feminino e não indígena no ritual e suas resistências, o
tempo se mostrou avassalador. A experiência rítmica de estar naquela temporalidade e voltar
para a construção histórica da minha essência urbana transparecia. (GAY, 1988, p. 54).
As cidades e suas temporalidades rápidas são devoradoras do tempo das culturas
tradicionais e orais. Aprender os cantos, as danças e as regras ritualísticas consiste em manter
viva uma tradição que atravessa gerações, “sobretudo, cremos que o ser de uma sociedade é
Em entrevistas e relatos Mapu por diversas vezes citou que o uso do “cipó” ia ensiná-los novamente a resgatar
suas tradições na aldeia.
50
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seu preservar: a memória e a tradição são os mármores identitários de que é feita a cultura
(VIVEIROS DE CASTRO, 2002, p. 195).
O ritual revela também a marca do processo histórico. A antropologia à qual refere-se
Turner (1986) ressalta que a observação do ritual é capaz de suscitar possíveis formas de
entender e relacionar aspectos culturais e históricos de uma determinada sociedade.
Ao conhecer a forma que o ritual Nixi Pae é engendrado na aldeia Huwã Karu, ficam
expressos os territórios, as temporalidades, as experiências de mundo, as resistências não só
pela sua cosmovisão51, mas também de como a adequam à realidade em que vivem. Neste
caso, as limitações culturais impostas pela história, pelo esquecimento e pela busca constante
das suas próprias histórias aparecem no ritual.
Explorar o ritual exigiu adentrar em experiências históricas daqueles que muitas vezes
são ignorados pela história tradicional. Suas práticas entram na categoria de análise da
História Vista de baixo:
A expressão história vista de baixo implica que há algo acima a ser
relacionado. Essa suposição, por sua vez, presume que a história das pessoas
comuns, mesmo quando estão envolvidos aspectos explicitamente políticos
de sua experiência passada, não pode ser dissociada das considerações mais
amplas da estrutura social e do poder social. (CERTEAU, 2015, p.55)

Essa temática no estudo da história abriu múltiplas possibilidades para a compreensão
sobre culturas tradicionais. A historiografia quando incorporou o conceito de história vista de
baixo na narrativa dos historiadores, trouxe novas categorias de análise como: experiência,
cotidiano, representação e imaginário social aos estudos históricos.
Por volta dos anos de 1980, essa perspectiva ilustrada na história social e
estudos da cultura, ganhou expressividade e adensamento teórico. Dialogou
com outros campos ou áreas do conhecimento. Bebendo nos modelos de
análises interdisciplinar proposto pelas gerações dos Annales, percorreram a
sociologia, antropologia, comunicação, semiótica entre outras áreas
(SCHWARTZ, 2017, p. 30).

E.P. Thompson (1998) e Eric Hobsbawm (2009) contribuíram com problematizações
sobre a história das “experiências” das “pessoas consideradas comuns”. A história vista de
baixo, abarcou em suas problematizações discussões weberianas sobre a questão da ação
social, conduta humana dotada de sentido e justificativa subjetiva para o estabelecimento de
conexões entre os motivos da ação social com interesses racionais, emocionais ou
tradicionais.
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Cosmovisão é o conceito estruturante que define a forma de enxergar o mundo de uma sociedade, se pelos
mitos, se pela religião, pelo discurso científico. Elsje Lagrou (1998) observa que o conceito de natureza para os
Kaxinawá é baseada no xamanismo, na propriedade espiritual de todas as coisas.
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A ação social vincula-se à interdependência dos indivíduos com a motivação, seus
valores e a consciência de agir em relação aos outros, ou seja, entre os sentidos das múltiplas
ações sociais.
Um exemplo disto, observado em campo, se fez na ocorrência do uso do cipó. Na
aldeia Huwã Karu o ritual acontece com uma frequência de pelo menos uma vez ao mês, mas
existem alguns períodos em que o fazem por mais vezes. A incidência da cerimônia,
conforme me explicou Mapu, está relacionada muito mais com o acesso à bebida do que com
a tradição do uso - dedicado para curas, ou busca da comunidade local por algum
aprendizado. Como o plantio do cipó ainda não está pronto para o feitio eles conseguem a
bebida em outras aldeias. Então o ritual acontece quando há a possibilidade de consumo do
cipó e quando recebem a visita de parentes, estrangeiros e não índios, configurando um fator
político e econômico.
A própria observação da periodicidade do ritual evidencia alguns indícios a respeito de
sua estrutura social, como afirma Maria Laura Cavalcanti (2014, p.9) “toda teoria do ritual
busca elucidar a natureza simbólica da ação humana e, nesse sentido, converge para uma
visão geral da cultura e da vida social”.
No período em que estive em Huwã Karu presenciei o ritual quatro vezes 52. Mapu me
explicou que a ingestão da bebida é a forma que eles têm de acessar o conhecimento de sua
tradição, assim por diversas vezes o vi chamar a bebida de “professor”. Isto porque para os
huni kuin “o cipó” revela o outro lado da realidade. O consumo da bebida e o próprio evento
ritualístico possibilitam o acesso a uma outra dimensão.
Turner (2005, p.49) define ritual como “comportamento formal prescrito para ocasiões
não devotadas à rotina tecnológica, tendo como referência a crença em seres e poderes
míticos”. É esta noção mítica que define todo o conceito do ritual Nixi Pae.
Ainda em Geertz (2008, p. 93) vemos que “em toda sociedade humana, o sagrado é
considerado como tendo implicações de grande alcance para a orientação da conduta
humana”.
A cosmovisão huni kuin, é amparada pelo conceito de mundo espiritual. Para eles
todas as coisas vivas habitantes da terra possuem um yuxin, sejam elas animais, plantas ou
pessoas, e não existe um grau de superioridade nesta visão, está tudo relacionado. Nas
palavras de Mapu, yuxin são “os espíritos que habitam a natureza”. O poder destes yuxin é
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Pude observar o mesmo ritual acontecer em outras aldeias, são elas: Igarapé do Caucho, Colônia 27 - Pinuyá, e
Aldeia São Francisco.
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revelado através do aprendizado da percepção e das medicinas sagradas. Lagrou usa o termo
yuxindade para abarcar esta dimensão espiritual que não teria palavra semelhante em nosso
português.
Yuxindade é uma categoria que sintetiza bem, a eu ver, a cosmovisão
xamânica dos Kaxinawá, uma visão que considera o espiritual (yuxin) como
algo sobrenatural e sobre-humano, localizado fora da natureza e fora do
humano. O espiritual ou a força vital permeia todo fenômeno vivo na terra,
nas águas e nos céus. E por ter essa yuxindade em comum, a comunicação, a
transformação e a percepção dos yuxin pelo olhar humano tornam-se
possíveis. (LAGROU, 1998, p. 28)

O Nixi Pae traz consigo a cosmovisão dos Kaxinawá, que contempla seu mundo
espiritual, sua relação com a natureza e seu entendimento de vida, e é por isso considerado um
de seus rituais mais importantes. Para os huni kuin este ritual conserva a tradição de seu
povo, é por meio dele que a história e todo o conhecimento é passado de geração em geração.
Quando eles perdem essa interação com o mundo espiritual todo seu conceito de mundo é
também enfraquecido. Por isso, tantas vezes ouvi nas aldeias a importância de que os jovens
aprendam a tomar o “cipó” para que a tradição não se perca.
A aldeia Huwã Karu possui muitos jovens, e lhes falta o aprendizado a respeito de
certos costumes que concernem ao ritual, principalmente por se tratarem de indígenas em
situação de desaldeamento. Adaptam-se então, e aos poucos, vão inserindo novos elementos
ritualísticos e culturais. Percebi isto em alguns momentos durante o ritual, por exemplo, no
sincretismo religioso desvendado em canções aprendidas com não índios em cerimônias de
ayahuasca das religiões Santo Daime e Barquinha. O próprio emprego da palavra ayahuasca,
que ouvi diversas vezes em aldeias, traz consigo esta miscelânea cultural de transformações
de processos culturais, que traz a visão da transfiguração tribal já enunciada acima, por Darcy
Ribeiro.
Outra colocação importante a respeito das adaptações ritualísticas concerne ao papel
do xamã no ritual. Nas aldeias que possuem habitantes mais velhos e experientes é muito
comum que o xamã seja o mediador e o responsável principal pelo Nixi Pae. Presenciei isto
em um ritual na Aldeia Igarapé do Caucho que possui dois pajés. Na aldeia Huwã Karu,
justamente por não haver moradores antigos, quem faz as intermediações é Mapu, o cacique.
No tempo em que estive na Aldeia Igarapé do Caucho, o pajé me disse que você
precisa ser escolhido desde criança para ser pajé. Alguns nascem com o dom de liderança para
ser cacique, outros com o dom do canto e tornam-se txanã, as mulheres com o saber dos
desenhos kene, e outros possuem a facilidade para ver além das plantas e entender seu
conhecimento e domínio, e, tornam-se pajés. Então ainda que se estude e se esforce para obter
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conhecimento a respeito das medicinas da floresta, só torna-se pajé, se assim for designado
desde criança.
Lagrou (1998, p.27) observa isto em sua pesquisa e vai de encontro à mesma
problemática - “Alguns papéis tradicionais das sociedades, dada a fase marcadamente
transitória em que se encontra, parecem estar em suspenso, em crise ou ocultos. Este parece
ser o papel do xamã”. O papel do xamã para os huni kuin é de grande importância para a
compreensão de sua cosmovisão. Lagrou (1998, p.32) afirma que “o xamã tem um papel ativo
no processo de acumulação de poder e conhecimento espiritual”. Ele é o responsável pelas
mediações entre as duas realidades.
Compreender esta dimensão corpórea dos huni kuin, este princípio de yuxindade
conferido a todo ser e formas de ser é fundamental para entender seu ritual. Ainda que com a
ausência do xamã, que é figura fundadora desta mediação entre realidades53, o princípio de
visita a um outro plano contempla todo o rito do Nixi Pae. Assim, noções que passam pelo
físico como – canto, sopro, saliva, dança – adquirem aqui um complexo conjunto de
significados que tem como fio condutor as noções de matéria como possíveis extensões dos
yuxin.
(...) a originalidade das sociedades tribais brasileiras (de modo mais amplo,
sul-americanas) reside numa elaboração particularmente rica da noção de
pessoa, com referência especial à corporalidade enquanto idioma simbólico
focal. Ou, dito de outra forma, sugerimos que a noção de pessoa e uma
consideração do lugar do corpo humano na visão que as sociedades
indígenas fazem de si mesmas são caminhos básicos para uma compreensão
adequada da organização social e cosmologia destas sociedades. (SEEGER,
DA MATTA e VIVEIROS DE CASTRO, 1979, p. 3)

O processo ritual gira em torno do consumo da bebida que é preparada através do
cozimento da folha “kawa”, chamada de chacrona em português, com o cipó – que podem ser
de diversos tipos, o cipó mais comum é chamado de ni huni, “cipó da floresta”. Também
existem variações do feitio da bebida, podem ser inseridas diferentes plantas, assim ouvi uma
vez na Aldeia Igarapé do Caucho, o índio Kupi falando antes de começar a cerimônia - “o nixi
pae daqui é dos bons, um mel”.
É a ingestão da bebida juntamente com os outros elementos ritualísticos como a dança,
o sopro, por meio do rapé, e os cantos, que os possibilitam entrar em contato com os yuxin.
Quando o estado de consciência é alterado pela bebida, o humano tem acesso a esses espíritos
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A ausência da figura xamânica nas aldeias em que percorri confere a transfiguração étnica da qual Darcy
Ribeiro fala.
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através das “mirações”. Esses yuxin podem aparecer corporificados nesta realidade que não
está perceptiva aos nossos olhos no cotidiano.
Na língua Hantxa Kui as palavras Nixi Pae significam respectivamente cipó e força.
Pae é uma noção que, quando relacionada ao cipó (ayahuasca), expressa o
conjunto de transformações que a pessoa vivencia em seu corpo com relação
às suas percepções, envolvendo sentidos visuais, sonoros, táteis, olfativos e
outros, implicando na associação de diferentes modos de perceber – em que,
por exemplo, um som é percebido ou desdobra-se em imagem, entre outras
possibilidades (HAIBARA, 2006, p. 165).

A chacrona contém o princípio ativo DMT (dimetiltriptamina) – a bebida dá acesso ao
mundo de Yube, a jiboia. Por meio da Yube o conhecimento é repassado. A jiboia é quem tem
o conhecimento do cipó. A pessoa que toma a bebida é engolida pela yube que o leva ao seu
mundo, e depois cuspida de volta para levar o conhecimento adquirido. A história da jiboia é
o mito fundador do ritual do Nixi Pae e revela como os huni kuin adquiriram o conhecimento
do cipó.
A jiboia é um importante yuxibu e está em diversas narrativas huni kuin. Durante meu
período em campo, ouvi diferentes versões da história do Nixi Pae, todas elas porém
atribuíam a cobra um papel importante. Entre as versões, algumas pequenas mudanças
acontecem de uma aldeia para outra. Escolhi usar esta versão, escrita com base no livro do
professor Isaías Sales Ibã Kaxinawa (2006), por ser a que mais se assemelha com a que ouvi
na aldeia Huwã Karu.
A história do cipó conta sobre um índio que estava caçando na floresta e encontra no
caminho, na beira do lago, um pé de jenipapo, pensando que ali deveriam ter animais ele faz
uma tocaia e fica à espreita. Acaba adormecendo quando vê uma anta (awa), que se aproxima
do lado e joga algumas frutas de jenipapo, “logo começou a sair muita espuma no meio do
lago, no meio da espuma ela boiou: era uma mulher clara de cabelos compridos e lisos, magra
e bonita. Era uma mulher jiboia”. A anta fez amor com a mulher, e o homem viu tudo da
tocaia, quando a anta foi embora o homem fez a mesma coisa no lago, jogando os jenipapos e
a mulher apareceu novamente. Eles fizeram amor e se apaixonaram, a mulher o convidou para
morar com ela, e ele aceitou. A mulher então coloca remédio no olho do homem, o encanta e
o leva para o seu mundo. “Ele foi com ela para a terra da jiboia debaixo da água, para outro
mundo, virou encantado de jiboia”. Os dois viveram juntos por 12 anos e tiveram três filhos
jiboia, dois homens e uma mulher. Um dia a mulher estava preparando o cipó para tomar o
chá, o homem viu e perguntou o que era, ela respondeu que era “cipó Huni Pae” mas que ele
não poderia beber, o homem insistiu e tomou o chá. A miração veio muito forte e o homem
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começou a gritar pois viu seu sogro o engolindo. Na miração se viu dentro da jiboia e
descobriu que estava encantado e que sua mulher era uma jiboia. O índio então se vê perdido,
longe de seu mundo e num dia, fora da lagoa, encontra uma mulher, que é Ixkê, a mulher fala
pra ela que ele precisa ir embora porque sua família está tramando de matá-lo e ensina a ele
como ir embora, ele então um dia finge que vai caçar e vai para o caminho do Igarapé e faz
como Ixkê mandou - encontra uma raiz de paxiúba e vai para o seu lado do mundo. O homem
encontra um parente e conta a ele toda a história. Um dia os filhos que ele teve com a jiboia
estavam procurando o pai deste lado do mundo e o encontram caçando, então seu filho mais
novo engole o dedo do pai do pé, “o filho jiboia gritou assim – “Siri siri siri”. Veio o outro
filho mais velho e engoliu o pai até a coxa. Veio o outro filho mais novo e o engoliu até a
cintura”. O homem começa a gritar chamando seus parentes que chegam e conseguem o tirar
de dentro dos filhos jiboias. O homem porém fica doente e fala para seu cunhado o que ele
deve fazer quando este morrer, e assim passando a história do cipó para o cunhado ele narra o
segredo do Nixi Pae, desta forma:
Quando eu morrer me enterra, passando seis meses pode me procurar na
minha sepultura. Na parte direita vou virar cipó, na parte esquerda vou virar
rainha. Tira o cipó, corta uma palma de comprido, bate com um pedaço de
pau, bota água junto com a folha, pode cozinhar e depois cantando, eu fico
dentro do cipó explicando pra você”. Foi explicando pro cunhado enquanto
ele morria. Enterraram, passou seis meses, o cunhado dele foi visitar a
sepultura e já tinha nascido o cipó e a rainha. Tirou os dois juntos. Fez como
ele havia explicado. Fez o cipó, tomou, veio miração, teve muitas
explicações, mostrando o futuro, presente e passado. É verdade, do homem
surgiu o cipó. É essa a nossa história. (IBÃ KAXINAWÁ, 2006, p.33-34) 54

Assim, baseado na narrativa mística, o ritual se apresenta, tendo a bebida – o cipó –
como o acesso a esta outra dimensão espiritual.
O processo ritual apresenta uma estrutura delimitada, que se repete tanto nos rituais
feitos na mesma aldeia, quanto em outras em que estive presente, variando apenas em alguns
elementos e nas disposições das medicinas. Em algumas aldeias, por exemplo, alia-se ao Nixi
Pae o uso da sananga55. A estrutura inclui um líder, que durante a celebração será o
responsável por orientar a ordem litúrgica e por consagrar a bebida. Durante o ritual o pajé
exerce a função máxima de liderança, mas, quando este está ausente ela pode ser feita por um
iniciado aos estudos medicinais, ou, como no caso da aldeia Huwã Karu, pelo próprio
cacique. Essa estrutura de poder reflete a mesma exercida na comunidade.
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Versão original e completa do mito está em referência do livro.
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Medicina usada por eles para limpar os olhos.
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Figura 28: Ritual do Nixi Pae na aldeia Huwã Karu

Ainda dentro da estrutura estão os Txanas, responsáveis pelos cantos do cipó – os huni
meka. E todos os outros se dispõe dentro de uma mesma posição social, como participantes do
ritual. Esta ordem será contraposta, apenas na ingestão da bebida, como veremos adiante.
O ritual se inicia com todos ao redor da fogueira, de mãos dadas, e Mapu invoca uma
oração aos espíritos da floresta, numa corrente em que agradecem a presença de todos os
espíritos, em Hatxa Kui, e logo em seguida todos começam a assoprar em direções opostas
para os dois lados do ombro, depois entoam juntos um canto.
O sopro tem uma importante simbologia para os huni kui, ele significa cura. Como me
explicou Mapu “o sopro é onde está a cura, pra nós o sopro é onde está a força da medicina,
na ponta da língua, quando você sopra você sopra a medicina e ela vai curando tudo”57. Assim
que eu cheguei na aldeia ouvi do cacique que eu deveria tomar cuidado com quem sopra o
rapé em mim, porque no sopro está também o espírito da pessoa que assopra.
A primeira parte do ritual – este que observei especificamente na aldeia Huwã Karu, –
consiste em consagrar o rapé. O rapé é considerado também uma medicina importante, seu
uso é muito comum e diário. Ele é feito da folha do tabaco moído com adição de outras
plantas. O sopro do rapé pode ser de diversas formas, um sopro fraco para limpeza, médio ou
forte para a cura. É a intensidade do sopro que vai determinar sua função no corpo. O rapé é

56

Como observa-se na foto o cacique assume a centralidade do ritual, consagrando a bebida e conduzindo o
ritual do começo ao final - julho /2016.
57
Depoimento colhido em pesquisa de campo, concedito a pesquisadora.
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usado no tepí, ferramenta de sopro em formato de V, ele pode ser usado de forma individual
também, mas no ritual é passado de forma coletiva.
Após a primeira passada de rapé, são feitos três cantos e então se forma uma fila para
beber o Nixi Pae, logo após sua consagração, feita pelo cacique. Os primeiros minutos são de
concentração ao redor da fogueira. Sentados e de olhos fechados todos ficam em silêncio para
alcançar a “miração”. Mapu me explicou que as mirações contam sobre o futuro e o passado,
que é necessário perguntar para a jiboia o que quer saber, mas que é muito comum ver coisas
ruins.

58

Figura 29: Consagração do cipó na aldeia São Francisco

Depois de um tempo de concentração começam as cantorias, Huni Meka – os cantos
do cipó. Os cantos são acompanhados de violão e das maracas. As letras falam sobre o
caminho da jiboia, em geral a jiboia aparece sempre nas letras a respeito da cura da medicina.
O canto traz a firmeza e a “força” da ayahuasca. Nas experiências em que vivi, ouvi muitas
vezes eles me perguntando se eu estava sentindo “a força”. Segundo Alice Haibara (2006,
p.175) “a força do cipó, então, torna possível conhecer os modos pelos quais o corpo-mundo
da pessoa foi formado dentro da mãe”. Isto porque a corporeidade está presente em toda
dimensão do mundo. Assim, como no mito narrativo, em que a mulher jiboia leva o homem
para seu mundo, as mirações, da mesma forma, conduzem ao mundo corpóreo da jiboia. A
miração seria uma forma de sermos engolidos pela Yube e, dentro do corpo dela vermos esta
outra realidade.
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Na Aldeia São Francisco, a consagração do Nixi Pae foi feita por Sian, que é professor na aldeia.

99

Junto com os cantos são realizadas as danças ao redor da fogueira, onde todos passam
a noite bailando, e cantando. Em todos os rituais que participei as danças iam até o
amanhecer, “até a fogueira apagar”, como eles dizem.
A seguir, descrevo os principais elementos que vi no ritual, considerando esses
elementos como partes simbólicas. Na conceituação dos símbolos Turner (2005. p.49)
emprega a noção de símbolo ritual como “a menor unidade do ritual que ainda mantém as
propriedades específicas do comportamento ritual; é a unidade última de estrutura específica
em um contexto ritual”. Assim ele categoriza “objetos, atividades, relações, eventos, gestos e
unidades espaciais em uma situação ritual”. Geertz (2008; p. 67, 68) também conceitua a
definição de símbolo como: “objeto, ato, acontecimento, qualidade ou relação que serve como
veículo a uma concepção – a concepção é o “significado do símbolo”.
Sendo assim coloco aqui alguns símbolos pertencentes ao ritual do Nixi Pae, que
observei serem presentes em quase todos os rituais que estive presente. Algumas variantes
foram notadas; elas se incluem dentro do tipo de ritual que se concebe, e explicitarei mais à
frente.
O primeiro elemento constitui a especialidade onde o rito ocorre. Com exceção de um
ritual – que ocorreu dentro de uma casa de feitio -, na Aldeia São Francisco, todos os outros
rituais aconteceram na floresta. Me explicaram algumas vezes a respeito da importância da
força da floresta nos rituais. São nas árvores que os yuxin ficam durante a noite. Na aldeia
Huwã Karu, eles têm um espaço específico para o Nixi Pae. Acontece num terreno limpo, que
eles mesmos rastelaram e abriram no meio da floresta. No centro fica a fogueira, ao redor
alguns pedaços de madeira que formam uma espécie de quadrado e existem pedaços de
madeira para se sentar. A disposição circular é também sempre presente. É também chamado
por eles de “terreirão”. Existe uma mesa onde se acendem velas e onde fica a bebida do Nixi
Pae, que é entregue a todos os participantes, um a um, em fila pelo próprio cacique Mapu. Em
outras aldeias, a bebida era entregue pelo pajé.
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Figura 30: O espaço do Nixi Pãe após um ritual

A “fogueira sagrada”, como ouvi eles chamando, é elemento forte no ritual,
permanece acesa durante toda a noite até o sol raiar, é ao redor dela que tudo acontece, os
cantos e as danças. Manter a fogueira acesa representa manter também o ritual, conforme
Mapu me explicou: “A fogueira para nós é um portal onde a gente coloca nossa energia, ela
liga a terra e o céu, e leva nossas mensagens pra cima. Um trabalho xamânico precisa da
fogueira”.
As pinturas e os desenhos, chamados kenes constituem seus grafismos corpóreos. As
mulheres são as responsáveis pelas pinturas corporais e faciais. São elas que receberam da
jiboia os kenes. Cada kene é usado para um tipo de ritual. As mulheres pintam com nane
(jenipapo) que é ralado e colocado no sol, e depois retirado o insumo espremido da fruta. Vi
as pinturas serem usadas em diferentes regiões do corpo. Nas pernas, nas mãos, nos braços, e
cada desenho tem uma simbologia, existe o desenho do rabo do escorpião, do caminho da
jiboia, do sapo, da onça, do jacaré, entre outros. Estes mesmos desenhos são usados no
artesanato com miçangas, são desenhos, que segundo as huni kuin, são vistos nas miragens,
tanto as cores, quanto as formas.
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As crianças estavam brincando no espaço, no dia seguinte. Aldeia Huwã Karu - julho/2016

101

60

Figura 31 – Pintura feita com lápis de olho em Huwã Karu por falta de jenipapo

As crianças quando nascem são batizadas com jenipapo, e a pintura com o fruto é
usada em outros rituais também. Este fruto aparece também no mito fundador do ritual do
Nixi Pae, quando a anta joga frutos de jenipapo no lago. As pinturas com nane trazem
proteção. No ritual do Nixi Pae o mashe (urucum) também é usado para pintar o rosto e os
braços, representa a força do guerreiro. As pinturas protegem o corpo dos yuxin ruins, e
representam, no contexto huni kuin, uma definição de corporalidade. Diferente de um artefato
externo, ela é parte do corpo.
Os adornos, usados no ritual, constituem o cocar e os trajes. O cocar é o símbolo que
têm grande força e pode representar também um lugar político de liderança entre a
comunidade, dependendo de sua composição de penas. Os cocares usados como adornos
fazem parte de sua arte plumária. Porém, é cada vez mais raro encontrar cocares nas aldeias.
Os cocares que vi são feitos com penas de arara, o único que possuía um cocar maior era o
cacique – que usava um grande cocar de penas de gavião. O cocar grande com penas de
pássaros nobres (como o gavião e a arara) são símbolos de poder e autoridade dentro da
comunidade.
As mulheres usam saias ou vestidos para bailar, e os homens usam mantos tecidos
com motivos de kene. Os adornos chamados de dauti incluem tiaras, maracá, pinturas e
cocares. Existe também duas faixas passadas pelo corpo, feitas com tecelagem, que
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Conforme já retratei aqui, este fato representa a substituição de certos elementos, que por falta de acesso não
podem ser usados. A essência do kene está ali representada no grafismo, a substituição foi a do jenipapo pelo
lápis de olho de maquiagem.
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comumente encontram contas costuradas nas pontas, que usam como duas espécies de cintos
transpassados (conforme figura 31) para proteção, é usada apenas durante ritual.

61

Figura 32: Pintura com jenipapo

As maracas são usadas, segundo Mapu, para dar firmeza e aterramento nas passadas
dos pés, elas que marcam o ritmo e possibilitam que “ninguém se perca na viagem”. É usada
também para espantar os maus espíritos, “é uma arma para espantar espíritos ruins, cada
batida da maraca é uma força que você está colocando sua energia, e vai espantando as
doenças”.
Um dos elementos simbólicos mais importantes do ritual é o canto. Ele aparece desde
o mito fundador do ritual, na história do Nixi Pae, onde ao beber o chá pela primeira vez o
homem (Dua Yube) se desespera, enquanto sua mulher (jiboia) e seus sogros cantam, e
depois, ao morrer, o índio ensina ao seu cunhado que ao tomar o chá deve cantar para chamar
a Yube. A cantoria, feita pelos txanã (são os cantadores) é invocada por eles já no começo do
ritual. A voz é uma importante forma de conexão com os yuxibu. Os cantos são chamados de
huni meka (cantos do cipó), e suas letras revelam sempre um aspecto de cura do chá, ou a
invocação da jiboia. No ritual do Nixi Pae em Huwã Karu a maioria das músicas são cantadas
em hantxa kuin, mas conforme observei em outras aldeias, existem letras em português,
disseminadas pelo Santo Daime e Barquinha, que são usadas nos rituais. Em todos os rituais
do Nixi Pae, houve a inserção da música.
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Huwã Karu, Thaís Sanches sendo pintada por Ibatsai, para ritual, na segunda viagem - setembro /2017.
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Como os yuxibu são invisíveis aos olhos dos huni kuin, pode-se considerar a
voz, tal qual o sopro, como linhas que permeiam mundo visíveis e invisíveis,
pois através da voz é possível expressar, tornando perceptíveis, aspectos
relacionados aos pensamentos, que podem ser transformados em sons,
palavras e cantos, trazendo mensagens vindas daquele fundo virtual
sociocósmico. (HAIBARA,2006, p. 55)

Figura 33: Isakã confeccionando uma maraca na aldeia São Francisco

As danças, chamadas de Munu, acontecem nos rituais e festejos. Não é incidente em
todos os rituais do Nixi Pae que observei, o ritual que observei na Aldeia São Francisco, por
exemplo, era um ritual de concentração (fortemente inspirado nos modelos do Santo Daime),
e como acontecia dentro de uma casa religiosa pequena, não havia espaço para dança. O
bailado, como também ouvi muitas vezes ser chamado nas aldeias, esteve fortemente presente
nos rituais no Nixi Pae que presenciei em Huwã Karu. As mulheres sempre nos perguntavam
antes do rituais se íamos “bailar com elas”, e durante o próprio rito toda vez que me sentava,
alguma delas me pegavam pela mão e falava “bora bailar?”. Observei que elas dançam à noite
inteira, enquanto cantam e seguram sua maraca, dançam ao redor da fogueira, dando passadas
ritmadas com suas saias cumpridas. Os homens também dançavam na aldeia Huwã Karu.
Aqueles que eram responsáveis pela cantoria, tocavam os violões sentados em frente a
fogueira, e os outros se dividiam entre danças e maracas. Conforme Mapu me disse: “a dança
é onde a gente faz o caminho da jiboia, onde a gente trabalha com a matéria. A gente caminha
junto com a jiboia, ela vai na frente e a gente vai atrás sendo guiado por ela”.

104

62

Figura 34: Início do ritual Nixi Pae

A respeito da dança, o antropólogo Evans-Pritchard (2014, p.21) observa em um artigo
sobre a dança num ritual africano, que sua forma é “um modo prescrito de performance”, e
que sua atividade considera o coletivo. Observo o mesmo princípio no ritual Nixi Pae, o
emprego da dança é sempre coletivo, delineando um aspecto social do povo, que passa pelo
grupo e não pelo individual.
O emprego da dança e do canto no ritual se relacionam com o momento liminar que
Turner elenca como parte dos processos. É ao dançarem e cantarem juntos, que os papeis da
estrutura social se anulam fazendo referência a antiestrutura, inseridos numa espécie de
comunidade, referente ao conceito de communitas, estabelecido por Turner63. Este também é
o momento do transe, no rito. O canto e a dança evocam um caráter performativo do ritual.
Não só por inscrever no corpo as relações que se estabelecem com a Yube, mas também por
evocarem a memória dos saberes – encarnados na voz e nos movimentos da dança.
Leda Martins, ao analisar o rito dos congados no Brasil, percebe como os gestos, as
danças e os cantos compõe um corpo que se entranha de vários símbolos registrando nele a
memória, “o corpo em performance que reinstala esses saberes expande-se, pois, como corpus
cultural”. (MARTINS, 2003, p.77) Mais que isso, esse corpo se move, na metáfora da dança,
e também do tempo, pois transporta esses saberes pela sua carne, num fluxo de movimento
entre passado, presente e futuro.
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Na foto percebe-se seus ornamentos e trajes, tendo cocares e os mantos feitos em tecelagem como principal
representação - Aldeia Huwã Karu / julho2016.
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Conceitos e termos elucidados no capítulo I – 1.3 – A antropologia da Perfomance.
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Assim, é possível ler o substrato performático deste corpo no ritual do Nixi Pae, que
dança seus saberes. O corpo refaz o caminho da jiboia transportando também para esta
realidade o universo corpóreo do mundo do yuxin, enquanto este mesmo corpo habita as duas
realidades – pela mediação do Nixi Pae. Assim instaura-se um outro tempo e um outro
espaço, que só é possível de ser acessado no ritual. Este corpo também se difere daquele antes
do ritual, é um corpo agora impregnado de outras camadas, como afirma Leda Martins (2003,
p. 77) “Minha hipótese é que o corpo, na performance ritual, é local de inscrição de um
conhecimento que se grafa no gesto, no movimento, na coreografia, na superfície da pele,
assim como nos ritmos e timbres da vocalidade”.
É este estado corporal que se assemelha ao performático. A possibilidade de
“transportação” - termo usado por Schechner (2006) para definir o processo de mudança que
acontece na performance, que diferente dos ritos, não é permanente. Se estabelece na
performance a construção de outro espaço-tempo, numa transformação que beira o risco – por
sua noção de transitoriedade, mas, que diferente do ritual, não muda o seu entorno social.
Regina Polo Muller (2005), antropóloga e artista brasileira, em sua pesquisa com os
Asuriní do Xingu emprega o uso desses conceitos trabalhando com a interdisciplinaridade do
ritual e performance. Seu trabalho encontra nas teorias de Schechner, as bases necessárias
para a criação de um processo performático que dialoga entre a vivência que teve com os
índios, trazida no corpo em forma de memória, e sua prática cotidiana, advinda de outra
realidade.
(...) dentre as linguagens das artes cênicas, é a performance a que mais se
aproxima, a meu ver, da experiência ritual nas sociedades indígenas. A
reelaboração e atualização dos conteúdos dos rituais indígenas no contexto
histórico corresponde, na experiência artística contemporânea ocidental da
performance, à elaboração subjetiva do ator performático (MULLER, 2005,
p.78).

O processo de “transportação” se concretiza numa experiência efetiva quando o
performer é levado a viver um outro tempo e momento. “Para ele, como as iniciações, as
performances fazem de uma pessoa, outra”. (SCHECHNER apud Muller, 2005, p.71).
Muller (2005, p.73) relata a respeito da performance: “eu experimentava juntar a
experiência da memória do corpo na aldeia indígena com a do corpo na cidade de Nova
Iorque, ambas na situação de reclusão e suspensão de minha vida regular”.
Ou seja, a performer experimenta no mesmo corpo possibilidades distintas, de tempos
diferentes, e campos espaciais completamente outros, presenciando essas experiências
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novamente através do ato performático, como na forma de um rito de passagem trazido por
Van Gennep, onde o corpo iniciado não é mais o mesmo que volta na agregação.
Assim os rituais, nas palavras de Leda Martins (2003, p. 69) “são férteis ambientes de
memória dos vastos repertórios de reservas mnemônicas, ações cinéticas, padrões, técnicas e
procedimentos culturais residuais recriados, restituídos e expressos no e pelo corpo”.
O estado corporal, conduzido pela dança e pelo canto, que acontece no ritual Nixi Pae,
quando visto sob a perspectiva performática pode ser compreendido como uma inscrição do
corpo no tempo. Ao evocar cantos e danças de sua tradição, por meio do corpo e da memória
– o ritual provoca um corpo performado que transita entre estados restaurados, e alude, numa
performance ritual, a um tempo presentificado apenas naquele instante.

3.2: Corpo: memória e contaminações

No intuito de trazer a experiência no corpo – corpo imbuído de cidade e de mata a
artista/pesquisadora se coloca conjuntamente com os conceitos de corpo e memória.
Para tal, a memória aparece novamente, em três esferas, memória indígena – aquela
que residiu na prática e nas vivências que relatei no diário de bordo, tratada por meio da
memória-coletiva que é forjada por um ideal imaginário, do qual eu também, em minha
primeira viagem, fui imbuída de expectativa.
Depois a memória dos lugares, no caso aqui, da cidade e da floresta, a urbes
impregnada no corpo, lugares de existência que habitam as ruas pelas quais passamos nossas
vidas, e por último, a memória do corpo.
Coloco a experiência pessoal, de como tudo isto reverberou em meu corpo, de artistapesquisadora - a memória indígena e a memória da cidade - as trilhas na mata fechada e as
ruas de concreto.
Dentro do conceito de memória de Maurice Halbwachs (2006), há a questão implícita
do coletivo, ainda que parta do sujeito, ela necessariamente se constituí quando repassada e
partilhada no coletivo. A noção do grupo social é quem vai garantir a inscrição dessa memória
passada no presente. A memória estaria então num plano social, e deve ser considerada a
partir da construção de grupos que determinam os lugares ancorados da memória.
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A memória individual transporta-se para a memória coletiva, por meio de narrativas,
testemunhos e partilha de momentos que aconteceram em contextos onde a própria vivência
da memória está inserida, a “memória individual só existe na medida em que esse indivíduo é
um produto de um grupo” (HALBWACHS, 2006, p.30).
Quando trazemos esta memória para o presente, isto acontece por meio do processo de
identificação, ainda que dentro de um tempo descontínuo como o presente, as ligações
identitárias carregam esta memória de grupo. Quando se trata da memória de um espaço, esta
contamina o lugar comum de outros significados e, ao mesmo tempo, é contagiado por toda a
carga de significância já impregnada. Isto é evidente, por exemplo, no caráter de valor que um
espaço possui no imaginário das pessoas. A floresta para os índios possuía uma historicidade
pungente, e uma carga de símbolos, as árvores eram vistas como entidades. Da mesma forma
alguns prédios para mim possuem não apenas história, mas vida e memória que fazem parte
da minha construção como ser.
Numa outra perspectiva de relação, eu na primeira vez que visitei a aldeia, não tinha
nenhum laço afetivo com o lugar. Da segunda vez, porém, a aldeia Huwã Karu já estava
povoada de lembranças, era uma outra aldeia. A partir do momento em que o corpo se
apropria do espaço, uma nova relação se estabelece, novas memórias - que podem mudar ou
não antigos laços - vão ser vinculadas àquele espaço. Nesse sentido, a influência do espaço e
sua carga de história, interferem na experiência.
Assim, existem lugares impregnados de valor, que fazem parte da memória coletiva, e
que são acessados na medida em que percorremos os espaços. Ruas, igrejas, galpões, bares,
florestas, rios e árvores – têm significados diferentes para cada um de nós.
O geógrafo Yi-Fu Tuan (1983) é um estudioso que aponta questionamentos a respeito
da percepção a partir da historicidade de um lugar. Segundo Tuan (1983, p. 5) existem
conceitos e valores que estão impregnados na memória coletiva e que são acessados na
medida em que percorremos a cidade. Espaço e lugar são conceituados pelo autor de formas
distintas – o espaço, numa dimensão abstrata e extensa seria qualquer superfície terrestre
intangível. O lugar, passível de ser experienciado, seria impregnado de valor afetivo.
Escolhemos no espaço, localidades que nos causam valoração, “o lugar é um centro de
significados construído pela experiência”. Dessa forma o lugar traz à tona a subjetividade
como elemento fundamental.
Para Tuan, há uma íntima relação entre experiência, tempo e lugar, já que o indivíduo
adquiri o valor afetivo à medida em que se relaciona com este lugar. É o que faz com que
certos locais se tornem especiais e sejam eleitos por nós, como lugares preferidos.
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Escolhemos de todo o amplo espaço um determinado fragmento para simbolizar alguma
relação com nossa memória. O lugar é humanizado, é íntimo e fechado, o espaço é amplo e
ilimitado. (TUAN, 1983, p. 61).
Construímos significados subjetivos para o material – fazemos com que o espaço
ganhe vida, história, cor, sentido e se torne assim – um lugar. Existe em nós uma noção de
pertencimento que está intrinsicamente ligada ao lugar da onde viemos. Já discutimos isso a
respeito das noções de território, que passam pela cosmovisão indígena ganhando outro
significado. No meu caso isso passa pelo conceito de cidade, que nos termos de Dardel (2011,
p.28) é o de uma cidade em transição, que é própria da rua – “A rua como centro e quadro da
vida cotidiana, onde o homem é passante, habitante, artesão; elemento constitutivo e
permanente, às vezes, quase inconsciente, na visão de mundo e no desamparo do homem;
realidade concreta, imediata, que faz o citadino “um homem da rua”.
Esse homem que habita a cidade está em constante deslocamento – tal qual os
conceitos supracitados de desterritorialização de Deleuze e Guattari, o sentimento aqui é o de
encontrar distâncias em si.
A forma como nos relacionamos com o espaço vai além da geografia e supera linhas
fronteiriças. Carregamos a cidade em nós, muitas vezes sem perceber. Eu, na mata senti isso
presente no meu corpo. Isso porque nos relacionamos com o espaço, mesmo de forma
inconsciente, através de lembranças, de laços afetivos, e isso determina a forma como
encaramos o espaço coletivo como um todo.
A relação entre memória individual e memória coletiva parece estar sempre nos
limiares da discussão deste trabalho. Primeiro, porque garante a irrefutável construção de uma
história a partir do sujeito, ou do “homem-memória”, como Pierre Nora (1993) denomina o
sujeito que agora é incitado a reconstruir sua identidade pela revitalização de sua história.
Depois, porque garante o sentimento de pertencimento de um grupo. Ambas – memória
individual e coletiva - se alimentam, “a representação das coisas evocada pela memória
individual não é mais que uma forma de tomarmos consciência da representação coletiva
relacionada às mesmas coisas” (HALBWACHS, 2006, p. 61).
Assim, dentro do conceito de Pierre Nora, esse sujeito-corpo ganha nome, e é
identificado aqui como o da artista-pesquisadora. Uso então do conceito de Deleuze e Gattari
em seu “Tratado de nomadologia” a respeito do “nômade” e, suas noções de pertencimento de
um território, para definir este novo corpo performativo que se desterritorializou na
construção de uma poética muito particular. Através do evento ritualístico, a forma de se
relacionar com o espaço urbano e a floresta provocou em mim uma dissonância
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comportamental. Assim como para o nômade, o que importa não é o que está fixo e é próprio
da permanência, mas sim a construção do trajeto, do percurso, da transição.
A vida nômade é intermezzo. O nômade se distribui num espaço liso, ele
ocupa, habita, mantém esse espaço e aí reside seu princípio territorial. (...) o
nômade é aquele que não parte, que não quer partir, que se agarra a esse
espaço liso onde a floresta recua, onde a estepe ou o deserto crescem e
inventam o nomadismo como resposta a esse desafio. (...) é nesse sentido
que o nômade não tem pontos, trajetos nem terra, embora evidentemente ele
os tenha. (DELEUZE E GATTARI, 1997, p. 52).

Isso sublinha um ponto a respeito da percepção da impermanência do corpo. A
experiência atravessou meu corpo produzindo uma flexão entre passado e presente. O contato
com outra cultura e outra forma de vivência ecoa nesse corpo que volta agora contaminado, e
já não é, novamente, o mesmo. Carrego em mim agora – numa espécie de performance da
vida – um pouco da floresta e o muito da cidade – que continua em permanente transição.
Para elucidar este corpo que é meu, próprio do performer – “o corpo humano presente
e não representado” (MEDEIROS, 2006, p.10), entendo o espaço como uma extensão do
corpo. A fisicalidade seria então um portador de memórias que passam pelas espacialidades,
pelas narrativas e histórias - “o imaginado e o interpretado se completam num corpo único”,
corpo este que Zeca Ligério (2011, p.89) chama de “corpo da história”, conceito que uso aqui
para empregar esta corporeidade que leva nas palavras, no discurso, no olhar, na voz, ou seja,
na partitura dos gestos uma variedade de memórias recriadas, num fluxo contínuo de
transformação.
Como afirma Nora “a memória se transmite, pelos ambientes de memória – pelos
reportórios orais e corporais, gestos, hábitos, cujas técnicas e procedimentos de transmissão
são meios de criação, passagem, reprodução, e de preservação dos saberes (NORA apud
MARTINS, p.68).
O próprio corpo seria assim um receptáculo performático, e ele se torna performático
na medida em que entende suas relações com o mundo, seus entrelaçamentos com a realidade
presente, funcionando assim como um “programador”, dentro do que Eleonora Fabião (2009)
conceituou, ou seja, um corpo consciente de sua ação inscrita no presente como forma de
relações entre passado e futuro se torna um “complicador cultural”64, porque ele está sempre
pronto para agir.
O filósofo Merleau-Ponty teoriza em sua obra a respeito do corpo humano como
sujeito em si, como aplicação extensiva do sentido, usado não apenas como ferramenta para
se chegar a algo, mas, como uma potência criadora tão forte que ele é a própria matéria e
64

Conforme vimos no capítulo 1.2 sobre performance.
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transforma em matéria suas significações ao redor. Seria assim, uma possibilidade do corpo
de acabar com a dualidade entre matéria e realidade e transformar tudo que está a sua volta
em corpo também. Como diz Ponty (2014, p.132): “Em vez de rivalizar com a espessura do
mundo, a de meu corpo é, ao contrário, o único meio que possuo para chegar ao âmago das
coisas, fazendo-me mundo e fazendo-as carne”.
A perspectiva em que o sujeito se coloca no trabalho imprime não só sua visão de
mundo, mas, seu corpo como o mundo. Essa reflexão é contemplada na teoria de Ponty (2014,
p. 134) e se faz relevante nessa associação, porque parte de um pressuposto indagado pelo
filósofo: “Onde colocar o limite do corpo e do mundo, já que o mundo é carne?”.
Esta visão de mundo como carne, traz novamente a cosmovisão indígena como base
para a construção de um processo artístico em que o corpo é o cerne de tudo. As noções
acerca de dualidade da natureza são, para os huni kuin, diferentes do nosso olhar cartesiano,
onde a cisão habita todas as coisas65. Sendo assim se assemelham a esta proposta de que o
mundo não esteja fora de nós, mas nos habite, como extensão, como prolongamento do que já
é corpo.
Afirmo que estas reflexões foram importantes para a construção de um processo
artístico performático que procurou entender o corpo como começo e fim de tudo. Para isto se
fez necessário entender as construções que não passam apenas pela fisicalidade. A noção de
um corpo construído culturalmente como afirma Eugenio Barba:
Nosso uso social do corpo é necessariamente um produto de uma cultura: O
corpo foi aculturado e colonizado. Ele conhece somente os usos e as
perspectivas para os quais foi educado. A fim de encontrar outros ele deve
distanciar-se de seus modelos. Deve inevitavelmente ser dirigido para uma
nova forma de “cultura” e passar por uma nova “colonização”. É este
caminho que faz com que os atores descubram sua própria vida, sua própria
independência e sua própria eloquência física (BARBA,1995, p.245).

O corpo aqui é então entendido a partir de suas relações – sejam elas com o espaço,
com o poder, ou com o outro. Relacionado com as memórias, com os lugares, com a cultura.
“Um corpo que tem o poder de afetar e ser afetado – esta capacidade determinante também
define as particularidades do corpo: o quê ele afeta e como afeta, e pelo quê ele é afetado e
como é afetado” (FABIÃO, 2009, p. 238)
A partir do conceito de Antropologia Teatral, usado por Barba, que considera o corpo
fisiológico e culturalmente, propõe-se um corpo extra cotidiano – corpo este visto como
propulsão artística. Assim, um corpo confrontado com seu ritmo habitual, com sua dinâmica e
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rotina, que procura técnicas como meio para potencializar os movimentos e torná-los em
processos orgânicos.
O “espaço gestual” é afirmado por Pavis (2003, p.142) como uma experiência do ator
a partir de sua percepção do movimento que ele transmite ao espectador. Tudo o que o ator
faz no espaço cênico, se relaciona e determina como este espaço será revelado para o
espectador. Esta ação parte muito mais do corpo do ator e de seus gestos do que do espaço. O
ator, neste caso, define o espaço, ele é capaz através de seu intensão gestual de dar carga de
significância e preenchimento a qualquer lugar.
Entendo o ator aqui como performer, no sentido da intencionalidade da ação gestual
que se aplica numa partitura de performance. Sua intenção está no movimento, que pode
transformar qualquer espaço, mesmo aquele que não é próprio da cena, e sim da realidade,
onde por muitas vezes o performer atua. Este espaço, considerado também por Pavis (2003,
p.141) como “espaço objetivo externo”, dispõe de duas possibilidades que são dadas pela
experiência espacial, são elas: o espaço considerado como um vazio que é preenchido por
algo, ou o espaço como invisível, desprendido de limitações e que não necessita ser
preenchido, mas sim entendido.
Patrice Pavis trata de uma abstração versus concretização do espaço teatral. O espaço
vazio ganha significação a partir do que é colocado nele, da intervenção de algo. O espaço
invisível, não necessita ser completado por nada, pois ele já existe e coexiste como espaço
independente de qualquer intervenção que haja nele, ele interfere e intervêm com suas
possibilidades em qualquer ação que se desenvolva neste espaço.
Esse espaço é próprio da performance que atua em meio a realidades. Lehmann (2007)
chama este tipo de espaço de “temporal”, por ter uma intenção de provocar através da
localidade escolhida uma experiência pessoal e por isso presencial, vinculada ao momento. É
um espaço rememorativo, construído por uma poética que vai além da dramaturgia cênica. “O
espaço funciona cronometricamente e ao mesmo tempo se torna um lugar dos vestígios: os
acontecimentos permanecem presentes em seus vestígios depois de decorridos; o tempo se
adensa” (LEHMANN, 2007, p. 278).
Essa concepção revela o espaço como uma construção coletiva que se edifica
paralelamente com a memória e as experiências vividas. A escolha do lugar neste caso, tornase pilar para todo o desenvolvimento da construção e representação da performance.
Quando o artista sai de seu espaço fechado, de sua casa, de seu ateliê, de sua
sala de ensaios, de sua galeria, de seu teatro, de seus territórios seguros,
delimitados, com ar-condicionado, neutros e previsíveis e vai para rua,
deixando-se influenciar, deixando-se vivenciar plenamente o espaço aberto
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urbano – e, atuando reciprocamente, retribui ele mesmo tudo ao espaço –
quando essa situação toda se apresenta, instaura-se um ambiente de criação
artística e de criação de vida potente (...) (SAIDEL, 2009, p.53).

Sendo assim, percebo o espaço como metáfora principal dessa construção artística.
Primeiro ele delineado na flexão entre o deslocamento de floresta e cidade. As vivências
próprias de quem tem a mata como casa, e a experiência de quem vive na transitoriedade da
cidade. Depois na metáfora desta aldeia, que também deslocada, procura re–habitar outro
espaço, fazer-se novamente em raízes, literalmente, plantando, reflorestando, e também
metaforicamente, construindo à sua maneira um espaço que lhe pareça íntimo. Depois, no
desfecho do esbulho. Ao saber, já na cidade, que os habitantes de Huwã Karu foram expulsos
deste novo território. E por último, na apresentação de uma performance – que rememora –
estes espaços e experiências, evocando uma memória deslocada – da mata, na cidade.

3.3: Performance: Acordei com a boca cheia de floresta – um ensaio sobre a
construção artística

A primeira vez que encontrei com a Samaúma havia um silêncio imperativo na mata.
Mas, meu corpo estava cheio de ruídos. Percebi ali, naquele momento o tempo me
atravessando. Havia o pensamento enrijecido pelas normas acadêmicas, que teria que dar
lugar a outro tipo de conhecimento; havia o corpo desacostumado com a floresta. Os ouvidos
que não sabiam lidar com o silêncio, e havia ela – a samaúma. Para os índios, um símbolo
sagrado, repleto de histórias e espíritos, os yuxin. Na segunda viagem, estava diante dela
novamente, era outra árvore, era um outro olhar, e pensava comigo - eu, que era toda cidade,
como deixar-se ser mata? Quanto da pesquisadora estava li, e como libertar esse olhar que é
imbuído de outra realidade? Lembrei que os pajés cantam para amansar a árvore, e então eu –
ali, sozinha – comecei a cantar baixinho, uma canção que eu sabia desde pequena, e percebi,
ali, que mais que uma performance, mais que uma pesquisa acadêmica, estava eu, como
artista e como pesquisadora inteiramente me abrindo para uma mudança, por meio da arte, por
meio do corpo, por meio do outro.
Esta construção artística surge então numa tentativa pessoal de flexionar esse corpo
impregnado de memória, de espaços, de registros, numa compreensão de como uma cultura
entra em contato com outra. Os indígenas da etnia huni kuin, no Acre, chegaram pela primeira
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vez em meu olhar pelo estranhamento. Hoje, alguns meses depois, ouço com saudade o canto
estridente, os haux haux no final das frases, sinto o cheiro de rapé, vejo na minha memória
aquele Brasil composto de outras cores.
O principal dispositivo que uso em meu trabalho é o corpo. E não qualquer corpo.
Mas, o meu corpo. Provido de peculiaridades e singularidades que são transformados em
potências artísticas. Sendo assim temos uma primeira relação a ser destacada aqui que é o
corpo usado como dispositivo, por meio de um trabalho performático onde a relação entre sua
história e sua obra é indissociável. Nesse caso o corpo é o próprio processo artístico, ou seja,
ele é a obra.
A performance artística tem relação quase intrínseca com o corpo e possui em seu
cerne a característica de ser uma linguagem híbrida, “do uso do corpo humano como sujeito e
força motriz do ritual”. (GLUSBERG, 2009, p.12).
A questão da memória, como se percebe, transcorre o trabalho inteiro, e juntamente
aos questionamentos que surgiram em minha viagem ao Acre, percebo que esse percurso
artístico trata de território, de memória, de espaço, de floresta e de cidade, de performance e
ritual e, é claro, do lugar receptáculo onde tudo isto habita – meu corpo. Ao escrever essas
palavras de formas ensaístas considero, já, o próprio ato da escrita o início desta performance.
Tecendo as bases teóricas que impulsionam para a prática corporal, percebo que o
relato dessa construção artística jamais será completo sem a presença performática, caráter
impreterível da arte da performance. Portanto, entendo as lacunas como espaço poético, do
devir.
Devir é, a partir das formas que se tem, do sujeito que se é, dos órgãos que
se possui ou das funções que se preenche, extrair partículas, entre as quais
instauramos relações de movimento e repouso, de velocidade e lentidão, as
mais próximas daquilo que estamos em vias de tornarmos, e através das
quais nos tornamos (GUATARRI E DELEUZE, 1980).

Assim como no teatro, as pausas fazem parte do texto dramatúrgico, assim como no
corpo cênico o não movimento é potência, e como na música o silêncio compreende a
plenitude da partitura, entendo esse processo lacunar – de espaços que só serão preenchidos
no ato performático – como símbolos evocativos da própria performance.
Sendo assim, divido este relato de construção de performance, na parte do processo de
criação e na descrição de ensaios – estruturados, eles mesmos, já numa concepção de ritual
litúrgico.
A performance foi construída sob um processo prático e teórico, primeiramente numa
busca pelo trabalho corporal – onde submeti meu corpo a uma pesquisa de exercícios físicos,
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baseados nos estudos de Jacques Lecoq (1997) em seu livro “O Corpo poético”, que foram
imprescindíveis para a busca de uma técnica para um corpo num estado de potência cênica.
Esta pesquisa física compõe a primeira parte deste relato ensaístico, aliado a ela está o
amparo teórico que atravessa todas as reflexões, postas na carne. A segunda parte é o roteiro
da performance, que esboço aqui, na tentativa de vislumbre do que se pretende na
apresentação performática.
Antes gostaria de elucidar a respeito da escrita deste processo. A busca por um
entendimento maior de como se daria essa escrita ensaística sobre um processo que é
inteiramente prático me colocou de encontro com os escritos de Renato Ferracine (2006),
ator-pesquisador do grupo LUME, que teoriza a respeito de seu trabalho prático e das
implicações do processo físico na cena, no qual o autor escreve buscando um registro pessoal,
em vocábulos próprios para descrever esse corpo em estado cênico.
Ferracine aborda a dificuldade da transposição do processo corporal para as palavras,
já que “no palco, na cena e na busca da prática cotidiana essa vida que emana do ator não se
conceitualiza, mas se corporifica. Ela não se exprime em palavras, não está em um universo
discursivo. Ela é ação” (2006, p.51). Porém, no momento em que esta escrita se transforma
em criação, em matéria, ela passa a ser possível através da relação com o corpo e não com sua
tradução. A escrita se corporifica, “a reflexão criativa do trabalho se entrelaça diretamente
com o plano da práxis, criando um mesmo organismo vivo, no qual um depende do outro,
perpassa o outro, atravessa o outro em diagonal” (2006, p.52).
A escrita pensada a partir do corpo vem também criar novas possibilidades e estender
o próprio movimento. Julia Varley (2010) atriz do Odin Teatret, em seu bloco de notas
“Pedras d’água”, discute sua técnica, prática e exercícios que desenvolveu durante os anos de
trabalho no Odin Teatret. De uma maneira bem íntima Varley traz a escrita de relatos técnicos
de alguns exercícios, e prioriza em seus registros a subjetividade, numa escrita que é
performática. Ela cunha termos como “células que respiram” e “coração da ação” (2010, p.50)
para expressar o momento de presença, e usa de palavras abstratas para representar a própria
ação. Em seus escritos, comumente encontramos associações imagéticas e estímulos através
de palavras que não definem propriamente a ação, mas aludem a um sentimento ou sensação.
Ferracine (2006, p.159) em sua terminologia pessoal busca o uso de termos como
“koshi” e “gueixa”, usadas para descrever princípios da organicidade e do movimento numa
referência que possibilite a capacidade de criar imagens ou sensações no corpo.
Helena Katz (2005, p. 63), professora e crítica de dança, faz uma análise em seu livro
“Um, dois, três. – A dança é o pensamento do corpo” sobre a criação do movimento sob a
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perspectiva da semiótica, apresentando o movimento como signo, como forma de se
comunicar.

A

autora

define

este

movimento

como

“o

que

nunca

se

revela

determinado/terminado”, baseado num corpo que está em permanente mudança, em um
trânsito infindável.
O movimento, que é sempre plural, pois que pertence a uma cadeia de
traduções, evidencia o modelo de comunicação icônica com muita
propriedade. Movimento como resultado de uma tradução (de formas) que
não finda. Daí que o significado do movimento deve ser prioritariamente
buscado nessa cadeia que o tece, e não em interpretações estrangeiras a esse
processo tradutório que o constitui. (KATZ, 2005, p. 63)

E tal como a ação não é terminada, o discurso também não vem para aprisionar o
movimento e a prática. A forma de registro vem numa tentativa de buscar também na escrita
as infindáveis formas e significados do processo físico, num discursivo passível de
interpretações, ou ainda como afirma Ferracine (2006, p.51) uma forma de comunicar que não
seja limitada em si mesma, “não acredito que esse discurso seja uma tradução, mas sim, uma
recriação discursiva do figural...”, o autor considera aqui uma apreensão semiológica do
gesto, o corpo também como signo, e o discurso a respeito desse corpo numa escrita que não
esgota o sentido.
Esta performance aparece então, indissociável da escrita, numa criação conjunta ao
corpo, um fluxo vivenciado pelo corpo que desencadeia uma escrita, quase como um
prolongamento.
Na verdade essas duas dimensões - prática/discurso – se articulam em
amálgama: a conceituação de um corpo-em-arte é impossível sem uma base
prática de trabalho, e esta, por sua vez, acaba gerando novos conceitos sobre
si mesma. A correlação dessas dimensões gera sua própria problemática e
permeará o trabalho em todos os seus espaços. (FERRACINE, 2006, p.45)

A performance porém, exige a prática. Por isso, tento de alguma forma colocar aqui a
relação prática de exercícios que fiz para exercer a performance, onde procurei encontrar no
corpo os caminhos tanto no sentido do desenvolvimento de um corpo cênico e vivo, quanto
para o registro desse trajeto. Da mesma forma, minha proposta de prática segue a lógica do
registro da vivência, da memória do corpo. Irei me valer dos relatos teórico práticos dos
autores supracitados e contaminada por esses autores, ou usando o conceito de “bom-ladrão”
de Ferracine, irei me apropriar de alguns termos que venham a mostrar-se pertinentes para a
descrição do trabalho.
A construção da minha performance parte da ideia de comportamento restaurado
usado por Schecner (2014, p.25) na constituição de um comportamento que é duplamente

116

exercido. “Comportamento restaurado é o processo chave de todo o tipo de performance, no
dia-a-dia, nas curas xamânicas, nas brincadeiras e nas artes”.
Comportamentos restaurados são comportamentos vivos tratados como um
pedaço de filme. Esses pedaços de comportamento podem ser rearranjados
ou reconstruídos; eles são independentes do sistema causal (pessoal, social,
político, tecnológico...) que os levou a existir. Eles têm uma vida própria. A
verdade ou fonte que originou o comportamento pode ser desconhecida,
perdida, ignorada ou contradita – mesmo quando essa verdade, ou fonte, está
sendo honrada e reconhecida (SCHECNER, 2014, p.33).

Uso da ideia de deslocamento como norteador principal, deslocamento que não se dá
só pelo corpo, mas pela memória evocada. Já que a performance acontece na cidade, tendo
como referência a mata e os cantos rituais usados no Nixi Pae. Os cantos, também deslocados,
são reproduzidos por áudios que foram gravados em rituais dos quais fiz parte – e são eles e o
impacto que causam no corpo, os disparadores de todas as outras ações.
Por meio dos cantos e danças ancestrais, o ator vai, aos poucos, se despindo
de suas camadas superficiais de representação e entrando em contato com
outros estratos de consciência, e o resultado aparece em seu corpo, que vai se
tornando menos “racional” e “comunicativo”, sem obrigação de comunicar
mensagens; passa, então, a estabelecer um contato maior com o seu self e,
consequentemente, com os outros atores; a música e a dança, assim, iam
desenhando um sentido maior para a cena (LIGÉRIO, 2011, p.81).

Colocando ações diárias e próprias do meu contexto urbano em fracção com a poética
da mata, o trabalho de criação parte da pesquisa corporal. Os exercícios foram desenvolvidos
a partir da ideia de ações rotineiras como ritual. Escolhi uma parcela de ações que fazem parte
do meu dia-a-dia, e as refiz, diversas vezes, experimentando os movimentos do corpo que
passam por estas ações. Foram desde a exploração das extensões como pés, dedos e pernas,
até a descoberta do centro de gravidade do corpo, em exercícios como o vaso e a ponte, que
me ajudaram a perceber uma extensão corporal, que ao sair de seus movimentos rotineiros
adquire uma potência cênica muito maior.
Deste modo criei uma partitura de quatro ações baseados em quatro exercícios
estimulados pelas leituras de Eugenio Barba (1995) e de Jacques Lecoq (1997), os quais
repeti continuamente durante o período de 30 dias. Relacionando-os e interpondo entre eles
interferências ou descontinuidades, movimentos de velocidade acelerada e lentidão,
obstáculos e proposições que alterem o movimento. Foram esses exercícios que se tornaram
material de criação.
A partitura de exercícios foi escolhida tentando a todo tempo conflitar a minha
realidade cotidiana com alguns elementos da experiência de viagem e o contato com as
aldeias. Para isto escolhi algumas técnicas, as quais repeti até a exaustão.
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Técnica de enraizamento dos pés: A primeira delas é a técnica de enraizamento dos
pés, escolhida por crer que encontra nela muito dos movimentos corporais indígenas. Percebo
a necessidade constante de organizar minhas tensões musculares para poder me locomover no
espaço de forma equilibrada. Em seu livro “A arte secreta do ator” Barba e Savarese (1995)
denominam este equilíbrio e desequilíbrio de “equilíbrio de luxo”, que vem justamente do
corpo extracotidiano, que ao ser reagrupado produz a energia necessária para a ação.
Técnicas de equilíbrio: pretendem criar tensões no corpo; ao desestabilizar um corpo
organizado, os músculos e ossos se reorganizam para manter o equilíbrio que foi
comprometido, e para tal, o corpo usa de uma série de pequenos movimentos que só
percebemos e aprendemos a controlar se nos dispormos a treinar e perceber este corpo que
mesmo imóvel, permanece ativo. Ao tentar reagrupar meus músculos, promovo movimentos
imperceptíveis aos olhos, são estes pequenos movimentos, que ao serem treinados podem ser
usados no trabalho de ator como técnica. Dos vários termos cunhados por Barba que
configuram o trabalho do ator, como a dilatação, a energia e outros, escolhi principalmente o
equilíbrio, por se tratar de algo que eu encontro muita dificuldade em meu corpo, e por
entender que está presente em quase todos os exercícios, mesmo que de forma subconsciente.
Também percebo, como o corpo ameríndio está enraizado. Há também aqui um contraste do
meu desequilíbrio, com a poética da floresta, e, da árvore, Samaúma – que se justapõe mais
tarde, na segunda viagem, a esses movimentos, experimentados em setembro de 2017 – na
floresta.
Exercícios de salto: a partir do enraizamento, promovem exatamente o desequilíbrio
no corpo, primeiro nós estabilizamos os músculos ajustando a planta dos pés, quadril e coluna
vertebral, para logo em seguida promover um desajuste que parte do centro, ao tirar o corpo
do ar no salto, e encontrá-lo novamente no chão, contraindo a energia que foi direcionada e
absorvendo o impacto. Também entendo a partir do equilíbrio proposto por Barba, o processo
de busca pela energia, e no caso do exercício do salto, da dilatação do corpo; Ao tirar o corpo
do chão, precisamos primeiro encontrar o centro de gravidade da onde vem a energia que
precisa ser direcionada para o corpo, e quando caímos percebemos o esforço que os músculos
fazem para dar suporte ao peso dos pés novamente, reagrupando-os, e modificando o resto do
corpo. Isto são percepções que partem da técnica, mas que posteriormente podem ser usadas
como estímulo de criação.
Técnicas de caminhada: As caminhadas de animais, inspiradas em seus movimentos
também promovem justamente este movimento que não é natural, ao andar como um macaco,
ou como um siri, por exemplo, construímos movimentos que saem da nossa rotineira maneira
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de pensar e agrupar os músculos e passamos a compreender melhor as possibilidades e
variações do corpo. Uma caminhada que inverte a lógica de passos com o impulso dos pés,
por exemplo, causa um desequilíbrio do corpo, e ao mesmo tempo uma necessidade de
encontrar outra forma de impulso e de contração de energia. A partir de oposições criadas no
próprio corpo, da contração ou relaxamento dos músculos, podemos ter o entendimento da
ampliação e ativação das forças que estão agindo no equilíbrio.
Julia Varley (2010) descreve vários de seus exercícios, e suas tentativas de
desestabilizar o corpo, e refazer uma ação, para depois encontrar uma organicidade de um
personagem fictício. A técnica é usada como um sopro criativo para o nascimento de outro
corpo, o do personagem, e se torna então uma alavanca de criação, e não algo mecânico.
Importa talvez menos o domínio da técnica e sim como incorporá-la no trabalho de ator.
Percebo isto claramente eu meu trabalho, quando noto como meu corpo ganha
dimensões maiores quando aprende a dilatar suas proporções, na busca de quem sabe um
gesto intencionado. Ao tentar dominar o exercício descubro novas tensões, novas formas de
reorganizar tendões e músculos, e aos poucos, encontro uma energia que surge dos exercícios,
que posteriormente pode ser levada para o estado performático. Varley deixa claro em seu
livro a necessidade de cada ator de encontrar em seu corpo técnicas que o provoquem, para
encontrar os caminhos do desenvolvimento de um corpo vivo.
A partir do engendramento destas técnicas propus uma experiência, na segunda
viagem em que fui ao Acre, dos mesmos movimentos rotineiros, dentro da Samaúma. Assim,
construí a mesma partitura durante um dia inteiro procurando estabelecer relações com a
árvore. Depois dos movimentos aliei o canto – a extensão da voz aos movimentos, numa
metáfora de “cantar para a samaúma”, conforme ouvi os pajés me dizendo.
Coloco algumas fotos como registro desta experienciação. A forma de registro aparece
numa tentativa de buscar também na imagem as infindáveis formas e significados do processo
físico, num discursivo passível de interpretações. Uma forma de comunicar que não seja
limitada em si mesma, uma apreensão semiológica do gesto, do corpo também como signo, e
o discurso a respeito desse corpo numa linguagem que não esgota o sentido. O meio – o corpo
– dá lugar pra linguagem textual, e se vincula por meio da imagem – no caso, a fotografia.
Imagens fotográficas são documentos históricos que apresentam desafios de
acessar o não revelado na foto e a uma complexa rede de significações em
que sujeitos e signos interagem dialeticamente na composição. Perceber
aspectos das mensagens que a imagem fotográfica elabora é inserir a
fotografia no panorama cultural no qual foi produzida são funções do
pesquisador (SCHWARTZ, 2010: 23).
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A fotografia é imagem documento. Muitas vezes é transformada em monumento, ou
seja, sua eleição enquanto texto não-verbal. A sua fixação expressa o olhar de quem registrou
e de quem a selecionou. É agente de criação de memória composta de sistemas de
signos. (LE GOFF, 1985).
Burke (2004) acentua à questão da simbologia e representação o potencial criador de
imaginários sociais. As imagens são, ao mesmo tempo, ícones e índices, que reproduzem, de
um lado, a realidade e, de outro, uma relação à realidade.
Assim, a Samaúma aparece para mim como o simbólico indígena, repleto de seus
yuxin e seu corpo mundo, casca de vida que se apresenta e se sobrepõe à rotina da cidade.
A consciência pode com o tempo, alterar a estrutura de suas paisagens –
como, em cada instante, sua experiência antiga lhe está presente sob a
forma de um horizonte que ela pode reabrir, se o toma como tema de
conhecimento, em um ato de rememoração, mas que também pode deixar
“a margem”, e que agora fornece imediatamente ao percebido uma
atmosfera e uma significação presentes (PONTY 1994, p. 58).
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Figura 35: Movimento 1

Figura 36: A pausa do movimento

Figura 37: Movimento 2
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Figura 38: Autoretrato

Figura 39: Casca de corpo

Figura 40: Pernas de árvore
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Figura 41: Movimento 3

Figura 43: Enraízamento

Figura 42: Movimento 4
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O potencial simbólico dos espaços geográficos que me atravessaram sai em forma de
registro, de escrita e de uma partitura gestual – como espécie de extensão do meu próprio
corpo. Se forma uma nova dramaturgia do corpo, e neste sentido ele se torna performático, em
sua ressignificação de um determinado símbolo e para a edificação de outros, novos.
MEMORIAL PERFORMÁTICO
A performance se estabelece então segundo a seguinte proposta:
A partitura de gestos que escolhi é refeita algumas vezes até sua abstração. Este
gestual compõe a simbologia do cotidiano e da cidade. Com base nas técnicas de exercícios
elencados, passei um mês repetindo os mesmos gestos todos os dias, de formas diferentes,
testando em meu corpo a abstração do gesto, ou seu movimento de forma extracotidiana.
Assim, elenco aqui as ações gestuais e os motivos de suas escolhas:
Escovar os dentes: por ser este um hábito que percebi em minha pesquisa de campo
não fazer parte da rotina dos huni kuin.
Tomar café: por se tratar de uma rotina particular e cotidiana que exerço todos os dias.
Olhar o celular: por agenciar a questão tecnológica ao corpo
Olhar-se no espelho: pela representação simbólica do sujeito e também deste “outro”
Subir escada: por se tratar de um ato que pertence a cidade e não à floresta
Estes exercícios serão sobrepostos ao elemento do canto, registrado nos rituais em que
participei, para evocar a memória da aldeia. O canto, a voz, quando assumem um lugar na
performance de intervenção exterior, assumem a forma de um corpo – tal qual um órgão, um
braço, uma perna, aquilo se torna parte constituinte da matéria.
Assim, o canto evoca a memória e o sentido ritual e as realidades se sobrepõe em
ações ritualizadas que se transformam na dança do esquecimento.
Batizada de Huwã Karu essa dança surge deste processo, e procura finalizar a
performance num estado de corpo que performa a presença.
Ultrapassando os limites fronteiriços da matéria humana e da subjetividade,
juntamente com a relação da arte da interdisciplinaridade, o que é próprio do subjetivo
encarna no corpo, quando o corpo ganha outra dimensão da linguagem.
Performar a memória, performar o esquecimento, performar a presença.

124

Considerações Finais
Começo este trabalho, questionando meu lugar no encontro com a floresta. Olhar que
era de estranhamento, de distanciamento de uma cultura distinta da minha. O trabalho me
aproximou dos conhecimentos teóricos a respeito da cultura indígena, o entendimento de sua
cosmovisão, de seus símbolos. A viagem me aproximou das pessoas que ali moravam. A
floresta, que antes era espaço, intangível, virou lugar, virou laço afetivo.
Termino então, no encontro com a cidade – nos cruzamentos de ruas, avenidas e
edifícios. Agora é o movimento inverso que me faz refletir. Encontro na poética da cidade,
que se reconstrói o tempo todo, num lugar de transitoriedade, a metáfora para este processo
que não é findo, ainda que esteja eu agora fazendo considerações finais, me encontro no meio
do caminho. Nessa trajetória artística, em que a pesquisa se encontrou com a vida.
Ao ir para a aldeia, me perguntei algumas vezes o porquê da pesquisa, quais os
motivos e razões sociais que me levaram ali. Sem perceber, porém, me vi corporificando a
teoria – como num rito de passagem - percebo uma transformação advinda da pesquisa, que
passa pelo meu corpo e conhecimento.
Assim, a pergunta “por que antropologia?” se fez resposta na própria realidade.
Entender as noções acerca do processo civilizatório, perceber a história colonizadora e
escravista que ainda reverbera sobre realidades brasileiras, perceber a cultura como estrato
social e deslocar meu olhar, me fez perceber, ainda mais, as noções da arte. O que responde a
pergunta secundária que fiz no início do trabalho de “por que performance?”.
Foi no processo artístico, na imbricação entre a teoria e a prática que eu encontrei
respostas acerca do próprio ritual. A teoria teve que passar pela experiência do corpo, na
viagem de campo. Assim como a performance, se fez necessário um atravessamento que
exigia presença. O ritual, da mesma fora que a ato performático se trata de um momento
presente – avesso ao nosso tempo cidade. Estar na aldeia, participar do ritual, experimentar na
carne a experiência me fez perceber o caráter processual da performance e as suas infinitas
possibilidades de significação, do qual falavam os teóricos
Assim, o ritual sublinha diferentes aspectos. Por meio de sua permanência, ainda que
em situações adjacentes – reflete a resistência, o ato de habitar. Pela simbologia de suas ações
litúrgicas reflete posicionamentos sociais, e ao mesmo tempo, a troca deles num contínuo
processo de transformação. Em sua esfera de processo social revela a visão de mundo de um
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povo, seu acesso à sua tradição. Em sua possibilidade de leitura pela dimensão performática
acentua um corpo que é signo, que é memória viva, capaz de transportar por meio do gestual,
das danças e cantos, sua tradição.
Olhar o ritual, sob a lente da antropologia da performance, me fez concluir a respeito
dos lugares simbólicos de nossos rituais cotidianos. O ritual indígena traz em si questões,
sociais, políticas, cosmológicas, e a flexão de tradição e sociedade moderna. Da mesma forma
que o trabalho teórico encontrou essas dualidades sobrepostas na aldeia, o trabalho prático
refletiu isto. Tratei de deslocamento a todo o momento, deslocamentos que se deram entre as
áreas do conhecimento – Arte e Antropologia, num intercâmbio de teorias. Deslocamento que
se deu em forma de viagem, de trajeto entre um espaço ao outro. Deslocamento dentro de
uma aldeia que procurava encontrar seu lugar entre tradição e a cultura viva, entre memória e
esquecimento. Passei várias vezes pelo duplo das coisas, quando não triplo e quádruplos, e ao
final, percebo que o corpo performático é capaz de ritualizar todas essas questões em
justaposição.
Insisto então nesse corpo potência – que habita as fronteiras de conceitos, e não se
entrega às completudes. Justamente, porque é na margem que estão os questionamentos, os
fatos imbricados, o que não se revela na superfície.
Foi assim, à margem, na beira da estrada que encontrei Huwã Karu Yuxibu. Foi na
liminaridade, que propõe o processo ritual de Victor Turner, que encontrei os tensionamentos
que me fizeram questionar, tanto os processos artísticos, quanto os acadêmicos. E que ao
mesmo tempo, revelaram as potentes formas de convergências de linguagens e
interdisciplinaridade que esse trabalho propôs.
No aspecto artístico, concluo, mais uma vez, que a escolha de uma arte que se volte
para a realidade social, e procure estabelecer um diálogo prático com o ser, se faz ainda e cada
vez mais importante. Escolho, mais uma vez, como artista, os processos que encontram no
ator, no performer uma possibilidade de ser canal, para revelar as tantas camadas sociais que
não estão à vista num primeiro olhar. Uma arte que não pretende ser academicista ou
intelectualizada, mas que procura articular conceitos que dialoguem com nossa realidade atual
– e que possam, de alguma forma, interferir nela.
Uma arte que tem por estímulo uma eterna inquietação a respeito da infiltração do
artista no cotidiano, seja o da floresta ou o da cidade, para que desta forma algo se altere na
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percepção, seja a minha, ou a do outro. Mas aqui, neste, caso, é a minha percepção que sai
alterada na relação entre o corpo e o discurso político que surge a partir do trabalho artístico.
Percebo que a arte traduz a condição de mundo daquele que o faz, e já que é completamente
autoral fica clara a fragilidade da fronteira entre vida e arte.
Sendo assim, me coloquei aqui como sujeito-pesquisadora e como “indivíduomemória”, neste corpo que agora é imbuído de outras histórias, e que reverbera as
experiências, tanto da vivência com outra cultura, quanto da noção de pertencimento da
cidade. Agora este corpo é outro.
Assim finalizo ritualizando a ação da memória. Evocando, por meio da escrita,
a inscrição da aldeia Huwã Karu Yuxibu no tempo.
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Anexo I
Núcleos familiares – Aldeia Huwã Karu Yuxibu

NÚCLEO FAMILIAR 01/ TERRA INDÍGENA KAXINAWA/ASHANINKA DO RIO BREÚ – SALETE E
ELIMAR
PAMANAWA - ELIMAR HENRIQUE KAXINAWÁ
SAME - SARLETE SABINO SERENO KAXINAWA
MARLENISIA SERENO ALFREDO KAXINAWA
FILHOS E SOBRINHOS:
GLAÚCIA ALFREDO PEREIRA KAXINAWA – DN: 30/10/2011
DION ALFREDO PEREIRA KAXINAWA – DN: 15/05/2014
MURU - ELISSANDRO SERENO HENRIQUE KAXINAWA – DN: 04/09/2002
TUME - LETÍCIA SERENO HENRIQUE KAXINAWA – DN: 16/02/2016
BINA - KALEB SERENO HENRIQUE KAXINAWA – DN: 02/06/2012
MANÁ - JARISON SERENO HENRIQUE KAXINAWA – DN: 23/11/2009
TXANU - FLAVIO SERENO HENRIQUE KAXINAWA – DN: 23/11/2009
MASSIPÃ - JOCILEIA SERENO HENRIQUE KAXINAWA – DN: 18/12/2007
NÚCLEO FAMILIAR 02/TERRA INDÍGENA KAXINAWA RIO JORDÃO – MARIA ILSA E JOCILENE
IBATSAI - MARIA ILSA SABINO KAXINAWA
TXARANI - JOCILENE MEDEIRO SABINO KAXINAWA
FILHOS E SOBRINHOS:
ISAKA - JOSÉ ADRIEL SABINO KAXINAWA – DN 05/12/2012
YANKÁ - ELISÂNGELA SABINO SERENO KAXINAWA – DN 18/06/2006
ISKUBU - VALDENIZIO SABINO SERENO KAXINAWA – DN 27/02/2003
MURU – ROGÉRIO SABINO SERENO KAXINAWA
IXÃ - IXÃ SABINO SERQUEIRA KAXINAWA – DN 13/09/2008

NÚCLEO FAMILIAR 03/ TERRA INDÍGENA KAXINAWA ASHANINKA DO RIO BREU – OCIMAR
E MARLENE
SHANE - OCIMAR HENRIQUE PEREIRA KAXINAWA
MAXI - MARLENE KAXINAWA DE LIMA
FILHOS E SOBRINHOS:
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IBATSAI - MALERNIR HENRIQUE PEREIRA KAXINAWA – DN 22/08/2017
BINA - ZAQUIEL DE LIMA HENRIQUE KAXINAWA – DN 04/04/2014
BUKE - CLARISSA DE LIMA HENRIQUE KAXINAWA – DN 19/04/2011
AYANI - GRACINEIDE DE LIMA HENRIQUE KAXINAWA – DN 10/11/2008
NÚCLEO FAMILIAR 04/TERRA INDÍGENA KAXINAWA ASHANINKA DO RIO BREU –
ARMANDO
PAMANAWA - ARMANDO HENRIQUE KAXINAWA
FILHOS:
MURU - MARLO HENRIQUE KAXINAWA – DN 20/09/2001
NÚCLEO FAMILIAR 05/ TERRA INDÍGENA KAXINAWA ASHANINKA DO RIO BREU – GENIS E
IRELDA
BINA - GENIS GARDENAS FLORES (INDÍGENA AMOACA)
BISMANI - IRELDA BORGES SERENO KAXINAWA
FILHOS E IRMÃOS:
BUNI - CECÍLIA BORGES SERENO KAXINAWA – DN 01/02/2010
BUNI - KANABI VITORIA BORGES SERENO KAXINAWA – DN 28/06/2017
TXANU - GENIS BORGES SERENO KAXINAWA – DN 20/06/2014
MAKUANI - NICOLY SERENO GÁRDENAS KAXINAWA – DN 22/04/2012
SAME - VANESSA BORGES SERENO KAXINAWA – DN 04/08/2003 (IRMÃ)
IXÃ - ANTÔNIO BORGES SERENO KAXINAWA – DN 20/09/1997 (IRMÃO)
NÚCLEO FAMILIAR 06/RIO BRANCO – ADAILDO E MIRNA
MAPU - ADAILDO BORGES SERENO KAXINAWA
TXARANI - MIRNA NAIARA CAMPOS DO ROSÁRIO (NÃO INDÍGENA)
FILHOS:
MUKANI - NAYAMI MUKANI CAMPOS SERENO KAXINAWA – DN 02/01/2017

