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Resumo:
O texto apresenta um ensaio na forma de um diário coletivo da ação Biblioteca
Indígena do Xingu, desenvolvida na Escola Estadual Indígena Central Karib da aldeia
Ipatse, do povo Kuikuro, no Território Indígena do Xingu. Descrevemos parte de nosso
quotidiano na aldeia e a ação que compreendeu capacitação de professores, letramento
literário, oficinas de escrita criativa e formação do acervo da Biblioteca.
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filosofia da educação.
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Estudante de Geografia da UERJ e Professora do ensaio básico.
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Professor no departamento de Filosofia da PUC-Rio, poeta e crítico. Fundados da escola da
palavra. Autor de O menor amor do mundo (2020) e Formas Nômades (2021).
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No dia 29 de dezembro de 2021 fomos para a Aldeia Ipatse, no Território
Indígena do Xingu, colaborar com o povo Kuikuro. Quem nos chamou foram o
professor Mutuá Mehinaku e o cineasta Takumã Kuikuro, que entraram em
contato com Daniel Massa, em nome da Escola Estadual Indígena Central Karib,
para que ele ajudasse a atender a algumas demandas dos educadores, em
específico, e da comunidade em geral. Entre elas, estavam a alfabetização dos
jovens e a construção de uma biblioteca.
Daniel convidou Lorena Fontes e Rafael Zacca e juntos organizamos uma
campanha de financiamento coletivo4. A campanha previa recompensas para os
colaboradores, e tinha trinta mil reais como meta estipulada. Arrecadamos pouco

4

O site da campanha era: https://www.catarse.me/bibliotecaxingu . Também tínhamos um
vídeo no youtube, produzido pelo Takumã Kuikuro:
https://www.youtube.com/watch?v=EcFNpvCWH-E . Na rede social Instagram, estamos
construindo uma página, https://www.instagram.com/bibliotecaxingu/, para produzir uma
memória da ação.
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mais de vinte mil (dezessete mil e quinhentos reais, descontadas as taxas da
plataforma). Mesmo assim, decidimos seguir em frente com o projeto. Nossas
passagens e alimentação não foram financiadas nem pagas pela campanha de
arrecadação. Gastamos todo o dinheiro na compra e frete de livros e materiais
escolares.
Nossa estadia durou pouco mais de quinze dias, até a manhã de 15 de
janeiro, totalizando noventa horas de trabalho em atividades pedagógicas:
capacitação de professores, letramento literário, oficinas de escrita criativa e
formação do acervo da Biblioteca Indígena do Xingu.
A ação resultou em alguns produtos:

-dois livros artesanais de poesia foram produzidos e lançados;
-cerca de trezentos livros foram doados e catalogados na composição do
acervo da Biblioteca;
-foram escritos poemas, crônicas e diversos registros de narrativas
tradicionais, um material que soma centenas de páginas e que permanece
inédito, aguardando oportunidade de publicação;
-também realizamos a tradução coletiva de poemas em português para o
kuikuro;
-ajudamos na elaboração de editais para festivais de cultura e de
segurança alimentar, escritos junto à comunidade;
-por fim, enviamos um ofício à SEDUC do Mato Grosso solicitando o
reconhecimento da Biblioteca Indígena do Xingu, a contratação de um
bibliotecário indígena e o apoio na construção de um espaço adequado
para o acervo.

Esses produtos, no entanto, não explicam, não resumem nem dão conta
da complexidade do impacto dessa ação em todos os envolvidos. Por isso,
tentamos agora um diário comum do projeto da Biblioteca. Para isso, reunimos
os registros que nós três fizemos durante a estadia e os misturamos. Apagamos
as autorias. Primeiro porque nossa ação foi tão coletiva que de fato nos
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sentimos, em alguns momentos, como um só sujeito (eu é um outro, dizia o
poeta). Em segundo lugar, porque muitas vezes mexíamos nos cadernos e nas
câmeras uns dos outros para documentar os dias. Em terceiro lugar, porque
quando um escrevia, o outro trabalhava, e depois trocávamos. Em todos os
sentidos, a autoria da ação é irremediavelmente coletiva.
Esse diário tenta mostrar um pouco do nosso trabalho que foi também
uma vivência, uma experiência, com os Kuikuro. Sem essa convivência, não
haveria trabalho: o ocidente separa trabalho e vida, estimulando, com isso, as
formas da alienação; não era esse o caso entre os Kuikuro. Entre eles não há
como realizar nada nessa chave epistemológica – a mesma que separa
humanos de não humanos, natureza de cultura, razão de corpo etc. E assim
como o trabalho era uma vivência, as vivências eram trabalho. Tomamos muito
banho de rio, comemos beiju de tapioca, um pouco de peixe assado e cozido.
Ficamos mais amigos da mata, do corpo, da terra e dos animais. Aprendemos
sobre outras naturezas que existem, vivemos amizades com pessoas incríveis,
pegamos estradas impossíveis, carregamos muita caixa e mala, e fomos muito
picados de muriçoca.
Sabíamos desde o início que só compreenderíamos o trabalho a ser feito
quando chegássemos à aldeia. A convivência ensinaria. O filósofo que poderia
nos ajudar em nossa preparação e abertura era Paulo Freire. Incorporamos não
tanto o método de alfabetização, mas o seu espírito. Por isso, nossa orientação
interna foi a Educação como prática da liberdade e alguns pressupostos da
Pedagogia do oprimido e da Pedagogia da autonomia.
Por isso, dedicamos os primeiros dias a conviver, conversar e anotar
questões que surgissem de maneira formal ou informal para o nosso trabalho.
Reelaboramos tudo o que tínhamos pensado depois de dois dias de muita
conversa e trabalhos manuais na aldeia. Mas mantivemos o pressuposto do
diálogo como método.
Sem perguntar, sem convocar as próprias pessoas para falarem, para
exporem seus desejos, afetos e saberes, nenhum processo de ensinoaprendizagem seria possível. Somente assim, argumenta e defende Paulo
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Freire, o educando se torna o sujeito de seu próprio conhecimento, de sua
liberdade e de sua autonomia – em construção coletiva.
As imagens que acompanham o texto, quando não são fotografias, são
desenhos feitos pelas crianças em nossos cadernos (Pedro Kuikuro, Tchê Tchê
Kuikuro, Messi Kuikuro e Mayupi Kuikuro). O mapa com que abrimos é resultado
de uma conversa sobre território, e foi feito pelo Mutuá Mehinaku.
Contamos, no meio do caminho, com a colaboração de todos eles para o
trabalho. Alguns nos ajudavam a traduzir, outros a conhecer alguns costumes ou
histórias locais. Algumas vezes nos corrigiam com amor e afeto em posições
ocidentais enraizadas em nossa forma de agir. E sempre, sempre, foram amigos.
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26 de junho de 2021

Takumã Kuikuro, via Instagram

vamos trabalhar na aldeia
dar aula pra galera
aula de português
ficar lá trabalhando um ano
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28 de dezembro de 2021

Mais ou menos 15h, na rodoviária de Brasília

Daniel disse que também gosta muito de buraco, então comprei um par
de baralhos. Agora só falta Lorena chegar e vamos. Na ida para o aeroporto
Santos Dumont, no Rio de Janeiro, um Uber mais politizado me levou. Eu disse
que ia construir uma biblioteca com os índios Kuikuro e ele perguntou: “não é
pelo Ministério da Educação, né? Esses caras não fazem biblioteca, muito
menos pra índio!” Depois desandou a falar das instituições do país, do
presidente. Se sentiu à vontade quando entendeu que eu sou professor, e não
milico, coisa que ele tinha suposto por causa do cabelo raspado. Falou bem do
Darcy Ribeiro, dos CIEPs... Perguntei se ele estava confiante com 2022, com as
eleições, e ele respondeu que brasileiro é um bicho estranho. Disse que “o cara
que mais fez pelo Brasil” foi expulso pelos próprios brasileiros. O cara: Pedro II.
Quando encontrei o Daniel no SDU, contei a história, rindo, animado. Ele me
disse que o Uber dele era missionário na amazônia. Que choque. Aliás, o Daniel
é doido. Eu não sei como ele levou tanta caixa com livro pro aeroporto. Você
pergunta qualquer coisa pra ele se vai dar e ele diz “vai dar, sim”. Vou ter que
interromper aqui, Lorena acaba de chegar, está acenando ali do outro lado da
rodoviária.

Guichê da Viação Xavante

Foi necessário comprar uma passagem apenas para os livros.

Poltrona 36 da Viação Xavante
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Encontrei Daniel e Rafael na rodoviária de Brasília. Carne e osso mesmo.
Inteirinhos. Carregados de malas, caixas, expectativas e tudo mais que ainda
vou descobrir. O cansaço de carregar tanto peso não foi o que sobressaiu nesse
primeiro encontro. Entendi que eu estava muito bem acompanhada.
Embarcamos na viação Xavante. Me veio a voz da Bethânia cantando
uma canção do Chico César.
“Avante xavante cante (...)
A voz de um Brasil distante
Que tanto diz quanto cala
Da dança do fogo, da fala
Da gente desse lugar (...)”

Gosto de viajar de ônibus porque demora mais. Chego aos poucos. Me
distraio do destino percorrendo o caminho. Eu gosto de chegar devagar.
Eles sentaram juntos. Eu ajoelhei no banco para ficar mais perto. Queria
sabê-los.
Peguei um Rosa da caixa que estava na poltrona 35, o banco dos livros:
Primeiras estórias.
“(...) essa paisagem de muita largura, que o grande sol alagava. O buriti, à
sombra do Corguinho, onde, por um momento, atolaram. Todas as coisas,
surgiram do opaco. Sustentava-se delas sua incessante alegria, sob espécie
sonhosa, bebida, em novos aumentos de amor.”

29 de dezembro de 2021

Mais ou menos 15h30, na casa do Takumã em Canarana

Dormi umas 12h, das dezesseis do trajeto Brasília-Canarana. Do nosso
lado veio um senhor bem velhinho que tossia como se tivesse vindo do século
XIX. A história das epidemias também marca a história do Brasil. Hoje vamos
dormir na casa do Taku aqui em Canarana. O bom é que economizamos com
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isso. Mas gastamos mil reais num mercado de nome “Economia”. Preciso pensar
como vou pagar as contas quando voltar.
Foi bom ter conhecido Taku e Jair hoje. Jair gosta de dizer que é budista,
e Taku do candomblé. Nos ajudaram a transportar as caixas com uma Hilux. A
camisa do Taku diz “Xingu Warrior”. Sua casa é nova e está em construção
ainda. Tem alguma coisa voando na laje. A casa é fofa, simples. Comemos num
self-service. Parte das pessoas ficou observando o Jair e o Taku como se os
esquadrinhassem.
Daniel é muito forte. Pega com facilidade caixas que me dão dores
instantaneamente na coluna. Cada caixa com esses livros tem quinze a vinte e
cinco quilos. É muita coisa. “Vai dar, sim, vai dar, tem que dar”.
Lorena tem um tempo doce. É geógrafa e fica reparando na paisagem.
Mas repara muito nas pessoas também. Parece que a qualquer momento vai
chorar. Não sei se está emotiva hoje ou se é assim, parece que é assim.
Taku é mais quieto – mas de repente brinca, faz piada e ri. Jair fala um
bocado mais, gosta de puxar papo. Pergunta muitas coisas e gosta de ser
perguntado. Boa parte da nossa conversa foi sobre como a vida dos brancos é
estranha. Me contou sobre como os indígenas acham engraçados os prédios, os
monumentos, os calçamentos dos brancos. A cidade cinza e dura.
Nos disseram que Canarana é a capital dos Kuikuro, embora o google
explique que o nome faz referência a Canaã.

À noite, antes de dormir

Estou sentada na mesa da sala. Na toalha xadrez tem mingau de pequi,
café, tereré, o caderno do Zacca e eu tentando registrar a nossa chegada que
misturou as infinitas malas com um peixão (cachorra) na caçamba da
caminhonete do Taku.
Já fomos ao mercado fazer as compras para os dias que ainda estão em
branco, mas enfeitados de curiosidades.
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Está tocando Marília Mendonça na TV.
Eu estava no banho ansiosa para sair porque não queria perder nada.
Quase desliguei o chuveiro para ouvir o Taku falando sobre a semelhança da
relação dos indígenas com a aldeia e dos moradores das favelas com suas
comunidades. A semelhança entre o sentimento de pertencimento e proteção de
seus territórios. Ele se referia à experiência que teve na favela da Maré, no Rio
de Janeiro.
Fomos jantar na casa do Jair, irmão do Taku. Comemos o peixe da
caçamba com beiju. Adorei. Ele nos mostrou os artesanatos feitos por sua
esposa. Uau!
À noite, quando o morcego voou, eu e Zacca viramos amigos.

30 de dezembro de 2021

Saída de Canarana, 8h, para o Parque Indígena do Xingu

Café da manhã no capô do carro.
Takumã, Rafael, Daniel, Yakari e sua filha de olhos fortes.
Pegamos estrada sob um aguaceiro, mas não era a chuva que entristecia
a paisagem. Era a soja. Esquerda e direita. Só tinha soja.
Taku estava preocupado. Cogitamos dormir em Gaúcha do Norte, mas os
parentes o encorajaram e seguimos.
O tempo doce que me foi dado, compartilho com Takumã.
Uma cortina verde apareceu. Era o Xingu. Guarda mútua entre floresta e
indígenas.
Abrimos as janelas. Sentimos o cheiro e o vento. Processo lento de
chegada. Acostumar o corpo com a terra tão ausente na cidade.
A primeira aldeia que vimos foi Kalapalo. Era pequena. Taku disse que
era para marcar presença na área do parque, invadida por pousadas de pesca.
Paramos na Aldeia Paraíso (Kuikuro) para entregar os frangos
encomendados. As redes de apoio aparecendo para gente.
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Depois de muitas descidas para verificar a estrada e saber se
passaríamos (“escorregando muito” e “a última parte difícil”), chegamos na
Aldeia Ipatse, às 18h.
Ainda estou chegando...

31 de dezembro de 2021

Fim de tarde, fundos da casa do Taku, perto da roça de mandioca

Na noite do dia 29 pro 30, sonhei que estava na praia e descia para o
subsolo. Não lembro se tinha conotação física ou espiritual. Isso foi antes da
gente pegar as coisas em Canarana, botar no carro e atravessar a fronteira.
Penso, por um momento, que é a primeira vez que vou “entrar” no planeta.
Chegamos no dia 30 aqui na aldeia, depois de muito perrengue. A nossa
sorte é que Takumã é um super-herói do rally. A estrada de terra, maior parte de
nosso trajeto, tava cheia de água e barro. O carro com mais de 400kg na
caçamba. Livros pra biblioteca, material para oficinas, comida, galão de gasolina,
botijão de gás – e toma-lhe chuva. A Hilux, que precisava ir às vezes a 10km por
hora, pra não deslizar e cair no barranco, sambava de lá pra cá.
E a gente ouvindo Marília Mendonça no repeat. Taku suava. As mãos
muito firmes no volante. Alguém no carro dizendo “se a gente atolar aqui não
tem ninguém pra resgatar”. Quando passávamos de um trecho mais tenso,
batíamos palmas. Taku gostou das palmas. Disse que a autoescola da cidade
não prepara ninguém pra isso. O Xingu é outra escola.
Não conseguimos fotos dos animais no caminho. Tatus e veados.
Chegamos no finzinho da tarde. Parte da aldeia nos cercou e nos recebeu
com sorrisos e tchauzinhos simpáticos. Muito curiosos, a gente também.
A Ipatse tem muitos cachorros, grandes e pequenos. Geralmente nos
recebem bem. Às vezes latem à distância. Comemos, antes de dormir, tapioca
com frango feito na fogueira, tipo churrasco, dentro da oca.
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Pôr do sol, em frente à escola, casa de reunião kuikuro

Parece que estou perto do primeiro dia de um ano que sonhei.
Início do mutirão de limpeza da sala onde vamos construir a Biblioteca.
Não adianta tirar a terra. Ela é o chão.
Aqui o dia seguinte é longe.

Noite, na margem da aldeia

Tem tempo de sobra.
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1 de janeiro de 2022

De manhãzinha, na varanda do posto de saúde

Ontem trabalhamos pra caramba na escola. As pernas e os braços tão
com uma dorzinha gostosa hoje. Lorena ficou arrebentada de alergia, tadinha.
Mas não esmorece e segue fazendo as coisas. Tiramos muito pó, revemos o
acervo de livros didáticos, descartamos os livros mofados ou destruídos. No meio
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da coisa toda, até as crianças menorzinhas vieram ajudar, todas muito fofas.
Pegam vassouras, carregam livros, imitam nossos gestos. Tem um que me puxa
pelo braço pra abraçar ele. Vários não falam português, apenas kuikuro, e nós
não falamos kuikuro, apenas português, mas conseguimos nos comunicar de
alguma forma. Com o corpo mesmo. O filho do Mutuá, careca e baixinho, devia
ter dois ou três anos, era o mais bem disposto. Em determinado momento
encontramos os livros infantis que trouxemos, e eles adoraram. Daniel ficou
lendo e eles em volta, depois foi a minha vez.
Também tivemos uma reunião de apresentação com os professores da
escola, com trabalhadores e com o cacique Afukaka. Foi muito forte. Os
professores falaram de suas dificuldades e demandas: falta de atenção dos
adolescentes, necessidade de letramento e métodos de alfabetização em
português, renovação das suas metodologias em sala de aula, acesso a mais
livros etc. Nós nos apresentamos, dissemos o que poderíamos fazer para ajudar.
Afukaka, em contraste com a empolgação dos professores, falou de sua
relutância com os saberes do branco entrando no Xingu. Mutuá, que nos fez o
convite, ouvia tudo – não parecia preocupado, estava atento e confiante. Logo
Afukaka falou também que se esses saberes servissem pra preservar a aldeia e
seus costumes eram bem-vindos. E disse que estava interessado nesse tipo de
amizade. Que podíamos ser amigos.

De noite, muito escuro para escrever, antes de dormir

Organizamos o que ouvimos e pensamos em três linhas de ação para o
trabalho. Um, ajudar na formação dos professores, com conversas sobre práticas
de ensino-aprendizagem e sobre o método Paulo Freire. Dois, letramento
literário, o que inclui a nossa decisão de dar oficinas de escrita às tardes, na
escola, já que muitos, inclusive, manifestaram a vontade de contar suas histórias
e a de seus antepassados em livros. E três, ajuda com questões práticas da
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escola e da aldeia. Mas estamos com a sensação de que o planejamento vai
mudar conforme os dias se desenrolarem.

2 de janeiro de 2022

Escola Estadual Indígena Central Karib

Estamos trabalhando a estrutura da argumentação. Penso em três
perguntas para iniciar a aula:

Qual é o melhor peixe: matrinxã ou bicuda?
Qual é a melhor estação: chuva ou seca?
Qual é o melhor jogador de futebol do mundo: Messi ou Cristiano
Ronaldo?

Falamos um pouco da diferença entre fatos e opiniões. Acho que foi o
Mutuá que puxou o assunto das vacinas contra a covid e da resistência de alguns
parentes em tomá-las por conta das fake news. Houve muitas mortes em outras
aldeias, ele disse triste.
Construímos juntos a ideia do argumento como fundamentação de uma
opinião. Em seguida, pedi que cada um apresentasse três argumentos para
sustentar as respostas das perguntas motivadoras.
A escolha da matrinxã foi unânime. Alguns alunos recorreram às histórias
dos antigos para contar como ela foi um presente aos homens e, sem desdenhar
da bicuda, não tivemos muito debate.
Na segunda pergunta deu a seca e ouvimos sobre a facilidade de pescar
e de se locomover quando as águas estavam baixas. Amuneri, filho de Afukaka
e futuro cacique, ponderou que o tempo de chuva é importante para as
plantações e todos concordaram.

Revista Dobra — 10 ISSN: 2184-206X

16

A última pergunta despertou paixões e não foi possível seguir a aula
depois disso. Nem era necessário também.

3 de janeiro de 2022

Antes do almoço, entre a casa de Takumã e Regina e a de Yamaluí

Começamos as conversas sobre Paulo Freire. Pensamos muito no
diálogo como forma pedagógica fundamental. Decidimos falar sobre isso por
causa da dificuldade que eles relataram em estabelecer contato com os
adolescentes. Às tardes, parte dos adolescentes vão até a Escola e se sentam,
sob o sol, para pegar o sinal do wifi e falar nas redes sociais ou jogar Free Fire.
Os adultos lamentam um pouco da falta de interesse dos mais jovens pelos
costumes antigos.
Falamos sobre a pedagogia da pergunta. Sobre educação branca e
bancária. E sobre como a educação libertadora de Paulo Freire tinha muito em
comum com o modo como eles produziam sua vida coletivamente e em
colaboração, com o modo como se reuniam em roda e todos tinham direito à fala
e à escuta.
Terminamos a aula com uma discussão difícil. O conceito de mediação,
por causa de uma expressão famosa de Freire, sobre as pessoas aprenderem
entre si mediatizadas pelo mundo. Mutuá passou muito tempo tentando entender
e depois traduzir para kuikuro a palavra mediação. E então decidimos traduzir
uma frase de Freire que atravessa as suas obras:
“Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, as pessoas se educam
entre si, mediatizadas pelo mundo.”
“Inhalü kinguhenitsei inhalü kindzase ketinguhelüi tetingu henhü gele kukugekoi
ngiko heke gele kukingu helü.”
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Tarde, durante a oficina, eles estão escrevendo

Antes da aula Mutuá me explicou uma palavra em kuikuro:
Tsihinguhelüingo, o verbo “aprendermos”. É formado pela conjunção de outras:
"nós", "olhos", "abrir" e "futuro".
Hoje a oficina está rolando aqui embaixo da mangueira. Com terra, com
vento, com um sol danado. Mais cedo, Lorena e eu anotamos alguns poemas no
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quadro. Tive que puxar alguns de cabeça, a biblioteca não tem muitos livros de
poesia. E esse encontro é sobre zoopoéticas. Aparentemente, está fazendo
muito sentido pra eles. É claro, eles são bem mais amigos dos animais e da
floresta do que os brancos.

Pós-escrito após a oficina. Mutuá fez um poema muito fofo:
“aîdeha utologu
utologu hekisei
ukügenhi”

Ele mesmo traduziu:
“Eu tenho meu passarinho
Meu passarinho que cuida
de mim”

Casa do Takumã

O pescador me deu um bolo.
No primeiro dia, me trouxe três peixes: uma cachorra grande, uma pirarara
muito grande e uma cachara de média para grande, porém bem bonita.
Depois não apareceu mais. Não mandou recado ou pediu desculpas. Não
justificou nada. Combinamos a pesca por seis dias, ele apareceu um.
Sei onde mora. Posso ver sua oca daqui, exatamente do outro lado. De
modo que ele também pode me ver, ou no mínimo, intuir que eu esteja aqui, no
reverso da aldeia.
E ficamos assim, como se nada precisasse ser dito, enquanto comemos
arroz, feijão e farinha.
Os peixes nos fogem.
Perto da escola, entre a aldeia antiga e a aldeia nova
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Descansamos embaixo das mangueiras, em cima das sementes de
manga e cercados pelas crianças.

4 de janeiro de 2022

Aldeia Ipatse

Penso em todos os cachorros e me sinto fraco.
Não garanto meu próprio alimento, dada minha inabilidade para pesca.
Não há supermercados no Xingu. Pedimos para o carro da Sesai trazer algumas
compras um dia desses. Por causa da chuva, a camionete quebrou na estrada
e nosso frango estragou enquanto o eixo dianteiro esquerdo aguardava novos
parafusos para seguir viagem.
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Eu queria alimentar todos os cachorros. Dar banho, catar os carrapatos,
fazer festa.
De hoje em diante não haverá pontapés em cachorros. Todos serão
gordos e grandes.
No entanto, eu sou fraco. Só posso comer e dar de comer onde há
dinheiro.

Biblioteca Indígena do Xingu, durante a aula

O que é uma história? E para que serve uma história?
Fomos longe nas respostas. Sallu, um dos mais animados, disse que as
histórias despertam uma coisa legal que ele não sabe explicar. Para ilustrar, citou
seu entusiasmo com Robin Hood, que pegava o dinheiro de quem tem muito e
distribuía para quem precisava.
Foi a melhor resposta que eu já recebi.
Depois, Mutuá disse que se fosse milionário compraria todas as fazendas
de soja em volta do Xingu e devolvia ao território indígena.

Caçamba da Hilux, saindo do rio Buriti

Banho pelado. Com olhos arregalados e lama na bunda.
A geografia me levou aos lugares sagrados Kuikuro.

Noite, na oca do Taku

A tosse da Lorena não passa de jeito nenhum. Está ficando mais
profunda. Felizmente a febre abaixou.
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5 de janeiro de 2022

Na Biblioteca, logo depois da aula da manhã

Aprendi hoje na aula: todos os animais falam, mas só alguns conseguem
escutar.
Aula da tarde na Biblioteca

Hoje resolvemos ir fundo.
Pedi para que cada um narrasse a lembrança mais distante da infância.
Taku nos contou de quando bem menino foi para Canarana pela primeira
vez. A família levou muitos periquitos para vender e conseguir o dinheiro
necessário para pagar o frete de volta à aldeia.
Yakari é o mais engraçado. Falou de quando era pequeno e o irmão mais
velho o obrigava a abaná-lo enquanto fazia cocô para espantar os insetos. Hoje,
Yakari tem o dobro do tamanho do irmão, mas não é vingativo.
Por fim, Mutuá narrou sua história de medo. Um boato chegou na aldeia
dizendo que os Kayapó estavam prestes a invadir o Xingu. O pequeno Mutuá
ficou noites sem dormir, compartilhando a preocupação dos adultos.
Encerramos a aula às gargalhadas ouvindo histórias do Yakari sobre os
parentes.
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De manhã, no Posto de Saúde

Achei que esse diário seria mais completo e menos fragmentado. Mas há
muito o que fazer aqui, e no tempo de sobra – e sobra muito tempo – o corpo só
quer descansar e ver as coisas. É gostoso olhar a paisagem e andar por aqui.
Deitar na canga, o céu da Ipatse desobstruído. Sem nada crescendo muito na
vertical. Dá pra ver ao longe, por exemplo, se chegará uma tempestade, ou se a
tempestade vai passar. O céu anuncia muitas coisas.
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Esses dias estou ajudando Yamaluí com seu livro sobre o seu avô Nárru,
um grande tradutor e defensor dos povos indígenas na época dos Villas-Boas.
Yamaluí quer contar a história de seu ponto de vista. Desde o nascimento de seu
avô, pelo que ouviu de outras pessoas da família, até as histórias que Nárru lhe
contou, a chegada dos Villas-Boas, a epidemia de sarampo, o caso do coronel
Fawcett... Ele me pergunta: e aí, parece interessante? Digo que sim e ele sorri,
animado. E aí, será que o pessoal vai rir com essa parte? Ele pergunta. Eu acho
engraçado, ele continua. Eu digo que eu também acho, mas que é um pouco
triste em alguns trechos. Ele concorda, diz que o livro é pra fazer chorar.
Também temos ajudado o Takumã com um edital para o Fundo Casa,
financiar o V Festival Cultural Indígena Kuikuro, preenchendo planilha, fazendo
definições do que é a aldeia, o território, o coletivo. Isso num notebook
alimentado pela placa solar na casa do Takumã. Eles nos explicam, a gente
procura escrever da melhor forma possível. Mas fico inseguro pra caramba.
Regina cozinhou peixes deliciosos (pirarara e pintado). Me deu uma
pulseira de presente. E eu comprei outra. Outro dia me perguntou como fazia
farofa. E como fazia estrogonoff.
Conhecemos Jakalu, outro cacique, e compramos alguns de seus
artesanatos. Ele está com problemas no joelho e na coluna. E preocupado com
o seu povo – com a epidemia, com o atual governo. Fala com dificuldade,
cansado. Nos sentamos diante dele como se diante de uma entidade.
A oficina de poesia tem sido um momento gostoso. Todos parecem felizes
somente em escrever e ler uns pros outros. É muito simples, basta encorajar um
pouco que a coisa funciona. E como eles têm muitas histórias, são contadores
de histórias, tudo parece fluir por aí: uma poesia mais narrativa. Mas um ou outro
mostra predisposição para outra forma, mais sentimental, de certa maneira. No
segundo dia, Mutuá conduziu a segunda parte da oficina falando com eles em
kuikuro. Foi interessante, Mutuá é um mediador nato, e essa mediação vem em
boa hora, já que nas oficinas a questão da linguagem em si mesma é
determinante.
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Por causa disso, estamos cogitando traduzir textos do português para o
kuikuro e vice-versa nesses encontros. Será que rola? Penso que sim. Estamos
fazendo isso informalmente já, quando o Mutuá ou o Sallu explicam algum jogo
linguístico de um poema em português arriscando uma tradução oral para o
kuikuro.
Quanto às aulas, alguns indígenas precisaram começar a frequentar o
curso de formação dias depois, por causa de uma gripe que eles pegaram antes
do ano novo jogando bola entre as aldeias (aqui eles fazem um campeonato do
Alto Xingu – a Ipatse disputa com dois times, Argentina da Ipatse e Atlético de
Madrid da Ipatse). Para que essas pessoas não ficassem de fora, Taku e Sallu
explicaram a matéria que estávamos estudando para os recém-chegados, com
muita confiança e no lugar de educadores. Foi bonito.
Tomamos banho no Rio Buriti ontem à noite. E estavam lá dois filhotinhos
de jacaré. “Tem que tirar a roupa pra não chamar o jacaré”, explicou a Regina.
A família toda entrando no rio. Fiquei com vergonha de ser o único de fora por
medo de jacaré e entrei. Takumã deu um esporro no Mayupi, porque ele já queria
mergulhar e pegar os filhotinhos. Explicou pra gente: se ele faz isso, vai chamar
a mãe. Fiquei tão tenso que na saída tomei um tombo de bunda na pedra.

6 de janeiro de 2022

Centro da aldeia

Tem um Messi na aldeia. Ele é canhoto.
Hoje jogamos bola e não me impressionei.

Em baixo das mangueiras, na frente da escola
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Hoje os alunos abriram a aula colocando esse canto no quadro. Cantamos
e depois traduzimos juntos. Em seguida arrisquei outra forma, com ajuda do
Mutuá.
Eles fizeram esse canto em 2017:
“uingugu hegei
ungonoho hegei
uonitoho hegei
uakitingo hegei
itomi tsingo hegei”

Quer dizer mais ou menos:
“você é minha visão
você é meu coração
você é meu sonho
você é o meu amor
eu queria você pra mim”

A outra tradução possível, pra manter as sonoridades, é:
“minha visão
minhas veias
minha viagem
minha vida
estão em ti”

Barraca iglu

Dormir à tarde é sinal de fraqueza.
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7 de janeiro de 2022

Antes de abrir a Escola

Todos os dias varremos a escola. Alguns poucos quilos de terra vermelha
são devolvidos porta afora para a aldeia. Não demora muito, retornam à sala em
insistência que impressiona até mesmo as aranhas noturnas, compromissadas
trabalhadoras que tecem sob as carteiras escolares.
Invariavelmente, meus joelhos esbarram na frágil armadilha de teias e,
displicentes, como costumam ser os joelhos grandes, destroem todo o trabalho
da noite anterior.
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Lutamos assim, Sísifo e pedra, aranhas, terra e gente branca, a boa luta
que há para ser travada.
Parece bobo que há 10 dias eu tenha pensado em pintar todas essas
paredes de branco e não é sem certo constrangimento que lembro disso agora.
A terra, a aranha, a criança: tudo invade a escola para me mostrar que,
na verdade, não há escola. Há Ipatse e então eu sou a pedra e também o homem
que em inocente arrogância a rola montanha acima. A aldeia é a montanha que
assiste a tudo em monótona paciência na esperança de que em algum momento
eu entenda o peso e a gravidade das coisas.

Na casa da Regina

Regina acabou de tecer a rede.
Foi bordada por três gerações de mulheres: Regina, sua mãe e sua filha.
Eu observava aquele trabalho coletivo tentando ler cada linha que surgia.
Caladas ou conversando em karib, elas me ensinaram muitas coisas.

Em frente à casa do Yamaluí, no banquinho, esperando por ele

Hoje na oficina teve uma cena bem corporal. Lemos um poema de
Drummond, da série “Cemitérios”, chamado “De bolso”:
“Do lado esquerdo carrego meus mortos
Por isso caminho um pouco de banda.”

Opto por poemas curtos porque pelo visto boa parte do trabalho aqui é
feita pela arte da tradução. Ao transpor poemas de uma língua para a outra, eles
parecem aprender muito rápido. E constroem soluções deles e para eles. Nunca
pensei que a tradução pudesse ser uma oficina de poesia aqui, mas é tão óbvio
que sim, agora.
Revista Dobra — 10 ISSN: 2184-206X

28

A cena: ao tentar entender por que o título era “De bolso”, lembrei a eles
da roupa de trabalho do branco. Da camisa social com bolso do lado esquerdo.
E dos relógios que usávamos no passado, os de bolso. Também poderia ser no
bolso da calça social. De todo modo, comecei a dizer: é como se pesasse.
Nesse momento, Takumã ou Yakari, não lembro quem começou, se
levantou e arrastou a perna dobrando o dorso, sentindo o peso. E falou primeiro
em português, algo sobre os mortos pesarem, depois desandou a falar em
kuikuro. De repente todos estavam andando pela sala, arrastando os pés e
repetindo frases em kuikuro. Riam com isso, gostavam de aprender dessa
maneira, com o corpo todo.
Depois traduziram (vejo a fotografia no meu celular neste momento, mas
nela Sallu está na frente; somente uma parte da tradução está legível):
“Heigü inheu(???) akungape igengalü uheke
Üle ate(???)unalü kunkgegiho”
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8 de janeiro de 2022

Logo depois da oficina, às pressas

Hoje ouvimos algumas narrativas na escola. Tentei registrar uma delas,
mas tive que dividir a atenção com as crianças que brincavam comigo ao mesmo
tempo.
Se entendi bem esse mito, nos tempos remotos, antes do mundo, o
morcego namorou a filha do Ipê-Amarelo. Nasceu Mavutsini (não sei se escrevo
esse nome corretamente). Por algum motivo, o jaguar ameaçou e prendeu
Mavutsini, que prometeu dar sua filha ao jaguar para apaziguá-lo. Quando
Mavutsini escapou da prisão, não quis cumprir o trato. Mandou fazer diferentes
tipos de madeira e esculpiu duas mulheres para enviar ao jaguar. O sol e a lua
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são filhos do jaguar com essas mulheres esculpidas em pau d’água. O sol é
Taũgi, de quem descendem as pessoas. Preciso confirmar a história com Mutuá.

De volta à Escola

Mutuá não teve tempo de conferir o mito comigo. Mas me mostrou um
poema sobre ele. Não entendi se é antigo ou se surgiu esses dias, durante as
oficinas:
“Eu sou filho Hiper-morcego
Eu sou filho de Ipê amarelo
Eu sou filho de Pau-dágua
Eu sou filho de Mavutsini
Eu sou filho de Jaguar
Eu sou filho de Taũgi
Eu sou filho do meu pai”

Na rede

Ainda tem tempo de sobra.

9 de janeiro de 2022

Casa do Takumã

Há duas noites sonho com doença. Eu sempre escapo, enquanto todos
são contaminados.
Hoje a gripe chegou na oca e comecei a usar máscara.
Penso muito em medo.
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No posto de saúde

Hoje, enquanto Daniel e Zacca falavam de crônica, pedi para que lessem
“A função da Arte/1”, do Eduardo Galeano. Acho que, de alguma forma, eu queria
que os Kuikuro soubessem o que estava acontecendo ali. Eles estavam me
ajudando a olhar. O mesmo mundo, mas outro.

Embaixo das mangueiras, na frente da escola

Seus olhos são dois troncos de tali que eu derrubo e faço uma canoa.

10 de janeiro de 2022

Barraca iglu, antes do café

Sonhei que descobria uma filha. Era um inseto que se transformava em
uma menina de 8 anos, com antenas no alto da cabeça.
Contei para o Takumã e ele ficou muito animado.
“Legal! Cabeça dela pega wifi!”

Na aldeia antiga, depois do almoço

O Tchê Tchê é o minianjo da Ipatse. Ele conduz nossos olhares para as
miudezas mudas.
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11 de janeiro de 2022

Casa do Takumã

Yamalui nos presenteou com um peixe.
Carne forte, bicho rápido.
A gripe alcançou a oca pra valer. Taku, Regina e as crianças não puderam
comer. Há uma restrição por causa da doença. Mesmo familiares saudáveis, ao
ingerir determinadas carnes, podem fazer a recuperação do doente ser
prejudicada.
Gabriela está com covid no Rio de Janeiro, se recuperando em nossa
casa. Estou um pouco arrependido de ter comido o peixe. Estávamos há três
dias alternando arroz, feijão e macarrão nas refeições.
Torço para que dê tudo certo.

12 de janeiro de 2022

Na Escola, enquanto todos comem beiju de tapioca com cafezinho no intervalo

Hoje mais cedo conhecemos Ugipassa Kuikuro. Mas não foi por esse
nome que ele nos foi apresentado pelo Takumã (existem algumas situações que
impedem que uma pessoa chame a outra pelo nome próprio). Conhecemos
Ugipassa por seu apelido. Nhapatsa, aquele que faz coisas grandes. Taku
mediou o encontro, traduzindo nossas falas. “O que faz coisas grandes” é
chamado assim porque é um artista fora da curva, também. Ele fez um totem de
onça absurdo de lindo, em mogno. Takumã olhou e exclamou: “caramba, ele fez
isso aí? Ele faz cada coisa única, diferente...” O totem tem a boca entreaberta, e
a cabeça de onça é esculpida sobre uma base arredondada que em nada lembra
um corpo. É mais um suporte abstrato para a cabeça. Com um grafismo
acompanhando “torso”. Tem quatro pés de apoio, mais pontudos. Pesa uns
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quilinhos. Às vezes a onça parece estar sorrindo, às vezes arreganhando os
dentes.
À tarde, por coincidência, trabalhamos Oswald de Andrade na oficina. E
saímos com uma pequena tradução também, meio de dente arreganhado, meio
sorrindo:
“amor
humor”
“uakitingo
tapogingo”

Voltando do banho no rio

Quando as crianças vão se banhar conosco no rio Buriti é sempre um
alvoroço. Vamos todos na caçamba gritando e cantando. E hoje foi especial.
Como o rio encheu um pouco, as crianças conseguiram subir numa árvore um
pouco maior para mergulhar. Muito alto, muito doido. Muita vontade de fazer
igual, mas os galhos tão fininhos. Takumã falou que pareciam frutas. “Pé que dá
criança”. Durante o banho também nos explicou que em kuikuro a palavra “ama”
significa não apenas “mãe”, como eu pensava, mas também “estrada”.
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13 de janeiro de 2022

Depois da aula, debaixo da mangueira

Hoje voltamos a falar de Paulo Freire. Sobre escola e dominação. Eles se
identificaram muito com o que o mestre dizia. Entenderam rápido como a
educação tradicional é colonizadora, se parece com o que faziam os jesuítas, os
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colonos, no passado. Com o que tentam fazer os brancos hoje. E gostaram da
contraproposta de Freire, de uma educação como prática da liberdade. Uma
escola em que o educando é o sujeito de seu conhecimento, de sua liberdade e
de um mundo partilhado e colaborativo, ao contrário do mundo competitivo.

Sob a kongoho

Banho no Buriti: hora que perdemos tamanho e ganhamos alegrias.

É quase noite agora

Ontem ficamos fazendo livrinhos artesanais com o que trouxemos. Fiquei
diagramando os livros no word com o computador do Mutuá. Imprimimos na sala
da direção com os papéis que compramos na diplomata. A capa em papel
colorplus e em papel kraft, com grafismos do Sallu, mimeografada. O miolo em
pólen. Grampo canoa. Foram os livros do Sallu, À margem, e do Takapé, Água
Terra.
Os dois estavam ansiosos, mas falamos pra segurar a ansiedade e lançar
só hoje. Colocamos uma mesa grande do lado de fora da escola hoje à tarde e
fizemos o evento. Os dois assinaram livros e deram de presente para os outros.
Tiraram fotos. Sorriam muito. Sallu contou que tinha esse sonho há muito tempo.
Primeiro de muitos, ele disse. Tomara. Os moleques são bons mesmo:
“Lágrima é
Gota de chuva
Acontece de repente”
(Takapé Kuikuro)
“Minha terra tem palmeira
que alimenta o meu povo
É lugar sem baba-ovo
Assim canta o sabiá”
(Sallu Kuikuro)
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14 de janeiro de 2022

Ao lado das mangueiras, manhã, reunião de encerramento

Passamos a manhã resolvendo algumas questões práticas, antes da
reunião marcada para às 10h. O encontro começou com uma conversa entre
eles, em kuikuro, sobre algo como venda de crédito carbono. Estavam
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preocupados, mas como não falavam em português não entendi bem as
questões.
Agora começamos, Mutuá está mediando, entre português e kuikuro,
como fez também em todas as aulas.
Entre as demandas que ficaram, estão: a de um maior planejamento numa
eventual próxima vinda (principalmente em termos de calendário e comida); mais
livros relacionados às matérias oferecidas na escola; e a necessidade de uma
oficina para operar computadores e celulares.
Encerramos tudo com esse momento importante, que foi de balanço, mas
também de afeto e carinho. Eles e nós demonstrando agradecimento e amizade.
A saudade começou aí. Tanto que depois da reunião voltei pra sala da Biblioteca
e escrevi no quadro aquela do Jorge Aragão:
“Mais um pouco e vai clarear
Nos encontraremos outra vez
Com certeza nada apagará
Esse brilho de vocês
O carinho dedicado a nós
Derramamos pela nossa voz
Cantando alegria de não estarmos sós”

Saí da sala e fui resolver algumas questões com Mutuá. Quando retornei,
flagrei Takumã olhando pro quadro, meio paralisado. O que será que estava
pensando? Foi aí que virou pra mim com aquele sorrisão e falou: é bonito, né?

Última tarde na Escola

Sallu Kuikuro cantou de novo seu rap pra gente. Fizemos dois vídeos. No
primeiro ele estava mais travado, tenso. Aí pulamos juntos, soltamos as
articulações, sacudimos a cabeça, e ele recomeçou. Se lembro bem, de cabeça,
dizia assim, parte de seu rap:
Sou Kuikuro me chama Kuikuro
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Não venho do futuro
Sou altoxinguano
Morando na cabana
Protejo e te curo
Sou tribo sincero
Ouvindo quero quero
Esse povo me ama
Igual copacabana
Kuikuro está falando
Me chama de Ipatse
Guerreiro tá rimando
(...)
Estou aqui desde bilhões de anos atrás
Junto com as algas
Agora sou sagaz
Ser extinto nunca mais
Meu sangue é o rio Kuluene
(...)

Ouvimos essa do Sallu e a cantamos por toda a nossa estadia. Depois de
filmarmos o rap, pedimos que ele tirasse uma foto nossa em frente às estantes.
Depois nos abraçamos, ajoelhados. Agradecendo. Caramba.
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Fim da última tarde

Fizemos luki pela última vez. O luki é o nome Kuikuro do que conhecemos
também como moitará: o encontro para trocas entre diferentes povos e culturas.
Alguém coloca alguma coisa no centro da roda e diz o que gostaria de ganhar
de volta.
No primeiro luki, dias atrás, troquei a minha mala por uma esteira. Era
linda, tinha a pintura do kuarup. Também troquei um filtro solar por uma pulseira.
Achei doido que ganhei uma pulseira escrito “free fire”, por causa do jogo de
celular.
Essa foi a terceira vez que fizemos luki, deixamos pra trocar tudo hoje,
porque poderíamos deixar muita coisa aqui. No final eu tava só de short: foram
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várias camisas, chinelos, a minha bolsa, a minha rede, os óculos. Vários deles
acabei dando de presente, sem pedir troca.
Arrumamos as coisas. Partimos amanhã de manhã. Deixamos tudo. O
tempo dessa vez parece bom, acho que faremos uma boa volta.

Madrugada? Sem dormir

Foi no Xingu que o meu mapa realmente virou de cabeça para baixo.
Conheci a Escola do Sul. Um processo radical de desaprender e renascer para
vida coletiva.
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Pós-escrito – julho de 2022

Foi Takumã quem nos recebeu em sua casa. Mas seu outro nome (os
Kuikuro mudam de nome algumas vezes durante a vida) é Giti. Giti é uma das
palavras usadas para se referir ao sol. Outro nome do sol é Taũgi, o deus
relatado no mito do hiper morcego e da filha do ipê amarelo, que conta a origem
dos seres humanos como filhos de Taũgi na entrada de 8 de janeiro deste diário.
As companhias mais próximas em nossa estadia foram os filhos de
Takumã (ou Giti) e Regina. Entre eles, o mais novo, Tchê Tchê, era uma
presença quase muda. Se comunicava com pequenos resmunguinhos ou
sorrisos. E dizia poucas palavras em português, como “aqui?”, para averiguar se
estava entendendo algo que dizíamos, ou “ah, tá”, para confirmar. De resto,
falávamos com o corpo, com os olhares, e conversávamos assim, sem palavras,
nós também apenas resmunguinhos e sorrisos, quase o dia todo.
Durante as aulas, Tchê Tchê e outras crianças, como Messi e Pedro,
desenhavam em nossos cadernos e diários. Nos intervalos não nos deixavam
descansar. Corriam, mexiam conosco, nos convocavam. Tudo isso numa
escassez de palavras, deles e nossa, para nos comunicarmos. E, no entanto,
nos comunicávamos muito.
Gostamos de pensar que são os filhos de Taũgi. Que talvez sejam as
primeiras pessoas. Com eles ficou claro que a tradução era a nossa principal
forma de amizade. Mas a tradução levada para o corpo. A tradução como
performance. A tradução como uma forma xamânica, de comunicação e troca
entre mundos.
Não foi à toa que escolhemos a filosofia de Paulo Freire como norte de
nossa ação. Novamente, não o seu método tomado como pronto e acabado, mas
sim tomado como gesto: de escuta e comunicação. E a fala pode ser feita por
muitas partes do corpo.
Com os Kuikuro ganhamos corpo. Voltamos mais amigos das outras
formas da fala. Como aprendemos um dia, em uma das aulas: todos os animais
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falam. A nossa impressão, ao retornar, é a de que tudo, todas as coisas, falam.
Educar e aprender são formas de ouvir.
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