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Inutilezas, por exemplo, podem ser pensamentos, se os colocamos diante da avalanche 
de coisas, imagens e sons, tudo o que chamamos de mundo - esse lugar em que nos co-
locam rotineiramente e que não compreendemos, mas que nos conforma de tal modo 
que nem conseguimos imaginar como seria fora dele. Aqui, os outros e seus aconteci-
mentos nos atropelam e nos deixam atordoados ao ponto de não reagirmos, mesmo di-
ante das maiores atrocidades.

E se, pelo contrário, pudéssemos optar pela morte nesse mundo em favor do pensamen-
to? Tornarmo-nos um pensamento, esvair-nos como fumaça, ou na fumaça (de um cigar-
ro fatal), passando concentrados pelo buraco da agulha, para nos dissolvermos em se-
guida no jardim do Éden…  


Esse lugar 

Meu pensamento toma forma de viagem, parafraseando a famosa canção sertaneja “Ma-
jestade, o Sabiá”, e se condensa bem perto da floresta, num mundo chamado também 
de Acre. Ali, vivem muitos indígenas. Quem são eles? Acho que são pessoas diferentes 
de mim. Suas línguas bárbaras, que não descendem do Latim, falam de um mundo que 
desconheço. Nos nossos contatos, as tentativas de tradução resultam tão infrutíferas 
que acabo sempre desistindo no meio. 

Mas mesmo assim algo se escreve, não apenas nos papéis, mas nos lugares por onde as 
secreções dessa cópula desajeitada deixam seus restos. Inventamos um laboratório, 
como aqueles dos cientistas malucos, que chamaríamos de "o lugar”, ou, com Llansol, 
"esse lugar”.

Um espaço também capaz de se esvair como fumaça e se condensar provisoriamente 
em qualquer lugar, que sempre seria “esse”. O que nossa ambição lunática prevê é a 
passagem da ciência ao mito, num retorno genuíno ao seio…(da mãe? Da floresta? Da 
natureza?)  Ali, onde a vida acontece, em detrimento do capital - esse mais de gozar que 
também se chama mais-valia. 

No clássico Coração das Trevas, de Joseph Conrad, um personagem (Marlow) mostra 
todo o seu fascínio pelo que o levou ao horror ( sr. Kurtz), ao sentido puro da vida, ao que 
não se pode descrever, onde não se deve chegar, sob pena de se perder completamente, 
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ser engolido pela treva do não ser mais. O intraduzível que nos puxa para os confins da 
floresta, o ponto cego, que já foi chamado de "roda da fortuna", de "eterno retorno”, o 
que se pressente às vezes nos sonhos…E que se expressa talvez como ritmo (pode-se 
senti-lo nos rituais bélicos ou festivos dos “selvagens").

No entanto, a história do Shuku Shukuê, que Agostinho Manduca Mateus nos contou, 
ensina aos Huni Kuin que a vida é para sempre, desde que se ouça o chamado para a 
transformação. Esse paradoxo, tão assinalado nas muitas histórias que os humanos con-
tam a  si mesmos, e que a ilusão do conhecimento supremo promete quebrar, não se re-
duz a nenhuma razão, mas as tentativas de resolvê-lo causam o mal estar de nossa civili-
zação judaico-cristã. Conhecer a razão divina foi o pecado original do primeiro homem, e 
o purgatório para sanar seu erro, a vida sofrida na terra, se tornou a busca sem fim da 
mesma razão. Seria o amor esta razão?

O encontro e desencontro eternos, resultantes do movimento do planeta é o infinito, que 
a espécie humana - que escreve - insiste em codificar em temporalidade; é o símbolo do 
laboratório que o pensamento permite. A lemniscata, a fita de moebius, o in/yang do Tao, 
o zero, onde o fluxo faz o furo, o Ah…de Alah. Como cantam os Huni Kuin ao iniciar o ri-
tual de cura : ah,ah,ah,ah.… 

Perguntei ao professor huni kuin Joaquim Mana, que faz pós-doutorado no Laboratório 
de Interculturalide da UFAC, por que a Base Curricular Comum Huni Kuin, feita com os 
mestres do seu povo, não tinha a música como componente curricular. Ele me apontou, 
na estrutura do curso que estávamos montando para a formação técnica dos professores 
huni kuin,  o eixo curricular Festas e Danças e disse que ali a música era praticada. Ou 
seja, a música é parte da festa, não há audiência musical pura e simples na tradição Huni 
Kuin. Por que os professores fazem questão de ensinar que é assim às novas gerações? 
Intuímos que aqui, o traduzir bem, nesse caso, é fazer o Huni Kuin passar… E a música 
compor a festa dessa forma não é banal. 

Por que será que os Huni Kuin insistem em escrever, e publicar, as letras das canções 
cantadas nas festas e rituais? Acho que é porque o que é dito, e que faz a música mes-
ma, sendo a voz o instrumento, é de suma importância na composição e no ensino da 
festa ritual. Os cantos, a música, são a conversa com os com os Yuxin (espíritos), a pre-
sença dos Yuxibu (forças), o poder da palavra, o encantamento das formas (a miração).

A festa e a guerra são os contrapontos da civilização, o que a mantém viva, e os povos 
Kuin (Pano) sabem disso. Sua civilização admirável, tanto plástica como filosoficamente, 
os coloca em posição de nos ensinar que a festa, onde se traduz a tradição, se produz ali 
mesmo no lugar da guerra, quando a dança substitui o confronto.




O que transcorre na festa ou na guerra é a interculturalidade. Por isso o laboratório em 
que tentamos colocar uma lupa na visão de relações interculturais com os Huni Kuin está 
assim nomeado: Laboratório de Interculturalidade. Uma experiência que minha viagem 
no Acre está me proporcionando. Sinto-me mesmo uma visita ali, recebida com ares de 
festa por uns e de guerra por outros, pois são muitos os agenciamentos.


O trabalho  
Mais do que uma lupa para melhorar a visão, precisamos de um instrumento eficaz para 
ouvir as vozes dos que vivem na floresta, as vozes bárbaras, as que não entendemos, a 
ponto de se diluirem nas vozes dos animais, como mostra o filme do encontro dos bra-
bos do Xinane com os agentes da FUNAI em 2014, na margens do rio Envira. 

https://www.youtube.com/watch?v=zzmA4RzYb8o&t=2665s

Aquele momento é precioso para mim porque nele posso sentir a melancolia da perda 
irrevogável do outro…Quando ele se distancia porque desistiu de fazer contato, diante da  
impossibilidade da tradução. Quando o rapaz nu começa a imitar os animais e os pássa-
ros, enquanto a noite vai caindo e a imagem vai se apagando no vídeo, a tristeza que sin-
to é a de quem não pode ultrapassar a fronteira e deve desistir do contato. E o horror, o 
que machuca a alma, é que não há linguagem que vença a barreira dos corpos, por isso 
só a morte do sujeito fará a vida continuar, no modo espiritual.

Então o nosso trabalho no Laboratório de Interculturalidade na UFAC, talvez, deva come-
çar pelo conhecimento das línguas indígenas do Acre. O que dizem esses seres nus cu-
jas flechas parecem brinquedo de criança diante de mísseis norte-americanos ou saudi-
tas? O que sabem eles sobre a vida na floresta amazônica, que os mantém sobreviven-
tes, com uma qualidade de vida invejável, se comparamos com a vida de qualquer pobre 
numa cidade grande brasileira? 

Talvez, em troca, possamos na Universidade ensiná-los a ler os sinais dos tantos outros 
que ambicionam submetê-los, reduzi–los, tomar suas terras. Para isso, primeiro busca-
mos entender por que as escolas instaladas nas aldeias pelo Estado brasileiro não estão 
contribuindo muito para que decifrem esses códigos que o próprio Estado lhes impõe. 

Onde está sua maior dificuldade na leitura? Estaria na impossibilidade de escreverem o 
pensamento como se escreve a fala? Ou melhor: estaria no fato de que suas escritas 
mostram outra forma de pensar, para além do sistema de signos a que estamos acostu-
mados?

A forma de escrita que praticam, com os kene, é ainda bastante misteriosa para mim. 
Desconfio de que se trata de uma escrita ideogramática, em que não vejo função 
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mnemônica, de registro, ao contrário dos desenhos (dami), por isso talvez os kene não 
tenham sido reconhecidos facilmente como escrita pelos etnógrafos. No entanto, estou 
certa de que aprender a ler essas escritas não alfabéticas é um letramento a que teremos 
que nos submeter no Laboratório.

Em sentido contrário, a linguagem verbal, e a escrita alfabética, não tem sido também 
suficientemente trabalhada nas aldeias. As práticas da leitura e da escrita que ocorrem 
nas escolas, nas terras indígenas do Acre, de jeito nenhum estão ajudando os Huni Kuin 
a lidar com os mesmos instrumentos que os estão dominando cada vez mais, no espaço 
virtual, a aldeia global em que o capitalismo os jogou: o smartphone, a televisão, o com-
putador, a língua portuguesa, a língua inglesa…

E que pulsão é essa que nos obriga a passar para o lado deles nessa guerra em que a 
informação é a arma mais eficiente? Onde chegaremos, avançando no escuro, tateando, 
tentando ler os sinais? Talvez no coração das trevas, aquele poço em que o sujeito mer-
gulha e se funde com o outro, como na história do Yube, o primeiro huni kuin, que copu-
lou com a serpente e mergulhou no subterrâneo do lago. A experiência xamânica é o que 
nos aguarda no fundo dessa experiência universitária/científica?

Traduzir no Laboratório não para trocar palavras de uma língua para outra, mas para 
transpor os limites da cultura,  seguir o canto da sereia, o encante. Não mais o texto, 
mais o efeito da leitura. Por isso, para nós, a literatura, o que se faz com a letra, escre-
vendo-se, se confundirá com a escola. Escrever as vozes e deixar as diversas grafias não 
alfabéticas aflorarem e fluirem me parece a tarefa da escola indígena, desde seu primeiro 
esboço, nos idos de 1980: a literatura indígena, a história e a geografia de cada povo. 
Assim podemos nomear as práticas de sistematização e ensino através dos filmes, dos 
livros, dos quadros e outras obras em circulação, advindas das práticas escriturais dos 
professores. 

Queremos prestar atenção na figura dos professores. Os huni kuin, em suas aldeias, pre-
cisam contar sua história, suas visões do passado não tão remoto assim, em que coloni-
zadores  vieram atrás do látex. Hordas de invasores, no início do século XX, nos anos 70, 
com a transamazônica, nos anos 2000 com a transoceânica… Os avanços do agronegó-
cio…

A leitura que fazemos do cenário, e comunicamos aos professores, designados por suas 
famílias para cumprirem o papel de intermediários entre dois mundos, é a de que esta-
mos vivendo uma guerra de mundos. E a saída diplomática, em situações assim, que  na 
universidade estamos chamando de diálogo intercultural, ainda seria possível? O gover-
no brasileiro quer esse diálogo? 




Nas práticas tradutórias que ensaiamos atualmente no Laboratório de Interculturalidade 
acreditamos fazer um trabalho contra-colonizatório. 

O terceiro sexo - a paisagem - não seria a radicalidade que os homens se negam a con-
siderar, por demasiado apego ao humano? 

O que aprendi com o livro Coração das Trevas, onde se dá a morte do sujeito para sua 
dissolução no mito, quando a natureza prevalece, é o horror que não se quer admitir, ao 
se considerar a única possibilidade real de reverter o destino de nossa era, o antropoce-
no: para adiar o fim do mundo.  


 


