
 
Agente agroflorestal Ivanildo Huni Kuin esculpindo um caçador. 

Foto de Renato Gavazzi. 
 

 

“um eu é pouco para o que está em causa” 

(MGL) 

 

 

 

 

No Brasil, esculpir em madeira é uma atividade marcante na história das relações 

entre as três matrizes culturais formadoras de nossa sensibilidade: ameríndia, africana e 

europeia. Na época colonial, nas missões jesuíticas, os Guarani talhavam imagens de 

santos, retábulos e bancos, em madeiras como o cedro, o quebracho, o igary. Se os 

modelos e temas dessas esculturas eram europeus, os materiais e as tintas usadas na 

policromia eram bem locais (o verde extraído da erva-mate, o vermelho do urucum, o 

negro do Yrybu retymá, o jenipapo). E, vez por outra, através de detalhes considerados 

pelos padres como índices da inabilidade do índio, como um lábio mais grosso, um nariz 

mais chato, um pé desproporcional, um semblante mais plácido, insurgia uma arte nova. 



Basta observarmos, na América do Sul, as esculturas do mestre Aleijadinho (Vila Rica), 

Tito Yupanqui (Cuzco), José Olmos Pampite (Quito), dentre outros, para percebermos o 

quanto as formas e os mitos indígenas (americanos e africanos) influenciaram o Barroco 

nas américas portuguesa e espanhola. 

Na virada para o século XX, quando o mundo ocidental foi se deixando 

transformar por uma verdadeira revolução industrial, seus artistas, paradoxalmente, 

voltaram seus olhos para o mundo extra-ocidental, em busca daquilo que sentiam perder 

com a urbanização e a industrialização: a linguagem radical, ou seja, a matéria e o espírito 

das diferentes paisagens.  Podemos entender isto como os artistas permitindo a expressão 

da natureza. Justamente essa liberdade constitui, em resumo, a maioria da arte chamada 

naquela época como “primitiva”. Picasso é o exemplo mais famoso nesse movimento de 

pesquisa do “primitivo”, sendo as formas esculturais de povos africanos e americanos sua 

grande inspiração para o Cubismo. Para ele, assim como para outros artistas modernos, 

primitivo é sinônimo de primordial, axial, radical, verdadeiro. Não se trata de uma 

verdade totalizante, mas de uma aproximação concreta da linguagem com a matéria. Aqui 

no Brasil, o Movimento Modernista buscou fortemente trazer à tona as nossas matrizes 

culturais indígenas. Inclusive o escultor mais importante da época, Victor Brecheret, a 

partir dos anos 1920, buscou a geometrização das formas, os grafismos, a assimilação de 

temas e características formais indígenas, em vários de seus projetos. 

A presença indígena é inegável, portanto, na evolução das artes no Brasil, desde 

o período colonial. Pode-se afirmar também que essa presença, através do aproveitamento 

de formas, linguagens e materiais, foi visceral, na medida em que, segundo alguns 

estudiosos do assunto, se deu cada vez mais internamente até culminar com a 

Antropofagia como proposta ético-estética. Traços e características formais 

remanescentes das artes indígenas e a lógica do mito foram se tornando estruturais, como 

no caso da pintura mais famosa da modernista Tarsila do Amaral, o Apaboru (em tupi-

guarani, significa homem que come gente). Ou, se quisermos um exemplo da arte literária, 

o livro Macunaíma – o herói sem nenhum caráter (1928), de Mario de Andrade.  

Essas obras não apenas tematizaram ou copiaram traços das culturas indígenas, 

como também se deixaram constituir pela perspectiva tupi, na medida em que se fizeram 

na mesma lógica, ou seja, como gestos antropofágicos (concordando com o poeta 

modernista Oswald de Andrade: só a antropofagia nos une). Os modernistas 

preconizavam a devoração como gesto fundador das relações. Assim, ao invés de terem 

a figura do índio como espelho ou modelo (caso dos românticos), esses artistas pensavam-



na como destino, devir, futuro e não passado. Por isso obras de Tarcila, Oswald, Mário, 

Brecheret, Di Cavalcanti, Raul Bopp, podem ser citadas como exemplos de entrada do 

artista “branco” na lógica do “índio”. 

Dando um salto espaço-temporal, chegamos no Acre do século XXI, onde a 

escultura, a pintura e a música indígenas sofrem sua própria “revolução modernista”. 

Explico-me: depois de artistas terem usado as referências indígenas para revolucionarem 

suas artes na modernidade, agora os indígenas usam técnicas, materiais, gêneros das artes 

ocidentais para se apresentarem como autores de obras que, finalmente, podem ser lidas 

no mundo pós-moderno. Antropofagia modernista às avessas, com objetivos diferentes. 

Se os artistas da Semana de Arte Moderna de 1922 entraram no devir indígena para 

aprender sobre Pindorama, os índios de hoje em dia entram no devir artista para ensinar. 

Então os agentes agroflorestais indígenas do Acre, uma categoria de novos cuidadores da 

floresta e do manejo de seus recursos territoriais, aparecem no cenário artístico 

contemporâneo com suas esculturas mitológicas em madeira.  

Vejo surgir um novo conceito de manejo florestal, com a introdução dessa arte 

com a madeira, antes desperdiçada, das árvores caídas naturalmente ou derrubadas para 

abertura de roçado. A madeira, devemos considerar, é a matéria prima por excelência para 

os povos da floresta. Entre os Huni Kuin, por exemplo, segundo Els Lagrou, em seu Arte 

Indígena no Brasil (2009), “O mito e o ritual situam a origem dos primeiros humanos 

[huni kuin] no tronco de uma árvore. O imaginário da árvore como protótipo para o corpo 

humano é recuperado pela ontologia kaxinawá de muitas maneiras.” Quando editamos O  

Livro Vivo (2012) organizado por Agostinho Manduca Mateus (Ika Muru), pudemos 

ouvir a história da origem das plantas medicinais e da formação do primeiro pajé, o Dua 

Busã. Primeiro, foi a fecundação de sua avó, Mukani, através de um pedaço de madeira. 

Daí nasceu Huã Karu, que ensinou as medicinas para sua tia e esta ensinou ao neto Dua 

Busã.  

A relação entre os homens e as plantas, ervas e árvores, para todos os povos 

indígenas, é absolutamente fundamental para a busca do conhecimento, assim como a 

relação com os animais. Bichos e plantas ensinam e aprendem. E, considerando a estética 

como o sentido da convivência social e familiar entre os índios, penso que a arte de viver 

pela beleza, em harmonia com todas as espécies, o que não exclui nem a morte nem o 

sofrimento, é a ética que orienta o ensino, a arte e o trabalho na maioria das aldeias que 

visitei. 



Vejo a escultura do agente agroflorestal como uma entidade, uma figura espiritual, 

ou mais uma forma de ser que transita pela floresta (desde quando era matéria-prima, 

árvore caída) e pela cidade (quando circula pelas metrópoles nos museus, exposições, 

residências). Sem dúvida, essas esculturas em madeira contam histórias da floresta, são 

cenas fulgor de antigas experiências, de quando a comunicação com as plantas e os 

animais era mais inteira, quando a natureza de cada um era bem forte. Lendo essas formas 

de vida, vendo-as em cada obra como marcas de conhecimento, experiência, origem, 

talhadas na madeira, podemos aprender mais sobre a floresta e sua gente.  

Além disso, temos nas esculturas uma pista de como a educação indígena 

proporcionou aos brasileiros uma “descoberta da América”.  Nas universidades, por 

exemplo, a presença dos estudantes e pesquisadores indígenas trouxe a uma grande 

quantidade de alunos dos diversos cursos a oportunidade de encontrar sua própria poiesis, 

ou, no mínimo, seu objeto de estudo.  A escultura, a música, a pintura, os livros, a escola, 

as línguas indígenas, apontam caminhos para nos conhecermos a nós mesmos. E a 

formação de agentes agroflorestais pela Comissão Pro-Índio do Acre tem sido uma grande 

referência nas áreas dos estudos socioambientais. Não à toa ali se ensina a utilizar a 

madeira que se decomporia na floresta, dando-lhe mais vida, através da criação de novas 

formas. E, como em todo processo artístico, as formas surgem das lembranças, das 

fantasias, dos sonhos, das mirações. 

As esculturas de madeira dos agentes agroflorestais indígenas são um tipo de arte 

que não se coloca nem a favor nem contra os conceitos e a lógica ocidentais. Acho que 

elas respondem a um chamado para o convívio estético com a natureza, atuante, vigilante, 

prazeroso, sadio. Elas mostram que a morte não seria uma passagem do ego, mas uma 

transformação; a vida é para sempre, pois é a forma que se transforma. O dom poético, o 

que produz a arte, entendida como poiesis, é para todos os vivos. Qualquer um pode 

aprender técnicas para esculpir, pintar, tecer; e artistas serão todos os que ficarem livres 

do medo para ouvir os ancestrais, os que ficaram na história, os que por sua vez ouviram 

o Shuku Shukuwê, o canto do pássaro dizendo “a vida é para sempre”.    

E a técnica, quando mais apurada melhor, é o que possibilita a beleza. Talvez por 

isso, em meus quase trinta anos de magistério, tive nos indígenas os alunos mais 

exigentes, sempre buscando a técnica, a compreensão da engrenagem, o aprendizado do 

outro.   Durante o seminário MIRA- Artes Visuais Contemporâneas dos Povos Indígenas, 

realizado no Centro Cultural UFMG, em 2013, a universidade teve um momento de 

intensa reflexão sobre o fazer artístico, a circulação das obras e a formação do artista entre 



os povos indígenas, através de palestras e debates com os artistas participantes da 

exposição. Artistas visuais da Bolívia, do Brasil, da Colômbia, do Equador, do Peru. 

Dessas conversas pude apurar algumas conclusões, ainda que sempre provisórias: – não 

se pode, a rigor, falar em arte indígena; toda e qualquer generalização seria imprudente; 

todos os artistas têm uma estreita relação com sua ancestralidade; a maioria deles não 

exclui de suas obras as dimensões oníricas; as chamadas “plantas de poder”, como o 

Tabaco, o Cipó, a Cannabis, a Coca, o Muka, são grandes mestras na arte e na 

transformação; o aprendizado das artes é intrínseco à formação da pessoa; assim como 

ensinar faz parte do exercício do artista. E os escultores agroflorestais não fogem a esses 

princípios quando produzem e expõem suas obras. 

 

 

 

 

                   

 

 

 

  


