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RESUMO 
 
 
Partindo de uma leitura de  Seiva veneno ou fruto - terceiro livro de poemas de Júlia de                 

Carvalho Hansen, publicado em 2016 -, esta dissertação pretende pensar pressupostos e            

potencialidades de um diálogo crescente entre os estudos literários e a etnologia ameríndia.             

Através das noções de ritual e composição, buscamos afinidades entre algumas linhas de força              

da etnologia sul-americana e o modo como os poemas relacionam a cosmologia e o              

parentesco, a natureza e a política. A atenção à enunciação, pronomes e dêiticos, ressaltada              

em teorias da poesia contemporânea, permite aproximar o percurso dos poemas às reflexões             

atuais acerca do coletivo e da comunidade. Para além das inscrições ameríndias que             

circundam o livro, na epígrafe e no colofão, o corpo que enuncia os poemas ensaia vínculos                

com a terra, as plantas e o cosmos. Acompanhando o tom reflexivo da poeta, que sugere o                 

trajeto como um  estudo , tentamos conectar debates e geografias, em continuidade a discursos             

ameríndios que atravessam e reconfiguram a política no continente sul-americano. Estudamos           

alguns aspectos da subjetivação em coletivos no oeste amazônico, vinculados aos rituais e à              

prática do xamanismo, que atualizam a composição de uma cosmologia aberta. Sugerimos que             

a dimensão ritual dos poemas, em afinidade a esses agenciamentos, perpassa os traços da              

enunciação, apontando para uma rede de relações alargada. 

 

 
Palavras-chave: Júlia de Carvalho Hansen; poesia contemporânea; ritual; antropologia da          
arte; etnologia ameríndia. 
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RESUMEN 
 
 
A partir de una lectura de  Seiva veneno ou fruto - tercer libro de poemas de Júlia de Carvalho                   

Hansen, publicado em 2016 -, esta tesis pretende pensar presupuestos y potencialidades de un              

diálogo creciente entre los estudios literarios y la etnología americanista. A través de las              

nociones de ritual y composición, buscamos afinidades entre algunas líneas de fuerza de la              

etnología sudamericana y el modo como los poemas relacionan la cosmología y el parentesco,              

la naturaleza y la política. La atención a la enunciación, pronombres y deícticos, relatada en               

teorías de la poesía contemporánea, permite aproximar el recorrido de los poemas a las              

reflexiones actuales acerca de lo colectivo y de la comunidad. Más allá de las inscripciones               

amerindias que circundan el libro, en el epígrafe y en el colofón, el cuerpo que enuncia los                 

poemas ensaya vínculos con la tierra, las plantas y el cosmos. Acompañando el tono reflexivo               

de la poeta, que sugiere el trayecto como un  estudio , intentamos conectar debates y              

geografías, en continuidad con discursos amerindios que atraviesan y re configuran la política             

en el continente sudamericano. Estudiamos algunos aspectos de la subjetivación en colectivos            

en el oeste amazónico, vinculados a los rituales y a la práctica del chamanismo, que actualizan                

la composición de una cosmología abierta. Sugerimos que la dimensión ritual de los poemas,              

en afinidad con esos agenciamientos, atraviesa los trazos de la enunciación, apuntando hacia             

una red de relaciones más amplia. 

 

 
Palabras clave: Júlia de Carvalho Hansen; poesía contemporánea; ritual; antropología del           
arte; etnología americanista. 
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Voltar a estudar: os poemas, a etnologia e  nós  

 

 Voltar a estudar, não sei  
mais compor meus poemas. 
(...) 

Poucos começos de livro se oferecem tão sedutores ao estudo quanto um que convoca              

quem lê a acompanhar seu percurso de recomposição da escrita. Logo após o início do curso                

de mestrado que conflui neste ensaio, Giorgio Agamben publicou um pequeno texto - sobre o               

estudo - que poderia nos dar o tom inicial. O  studium , diz ele, é o grau em que um desejo                    

encontra sua máxima intensidade e se torna uma forma de vida: para muitas pessoas, a               

condição estudantil seria hoje a única ocasião em que é possível fazer da vida uma experiência                

- cada vez mais rara - que se subtraia aos fins utilitários.  1

“Voltar a estudar, não sei/ mais compor (...)” é a abertura de  Seiva veneno ou fruto ,                

terceiro livro de poemas de Júlia de Carvalho Hansen, publicado em março de 2016 pela               

editora Chão da Feira. Outro verso continua: “Que alegria!”. Do não saber e seus afetos. Mas                2

ao que se volta esse (seu) estudo? Estuda por não saber mais compor? Para reaprender a                

compor? (Talvez a vida não seja mais que um processo de composição e decomposição das               

relações, disse o professor Deleuze às provocações d’um aluno entediado pelos detalhes. )  3

As apresentações de estudos tendem a ocultar suas trajetórias oblíquas: são alocadas            

no começo, mas escritas ao fim, quando o percurso foi concluído e pode então ser               

contemplado, em perspectiva. O que antes se pensava, afinal, já não é mais o mesmo. Tudo foi                 

remontado na ilha de edição da memória, e a dicção que nos resgata é também a ficção de um                   

fio condutor. Aqui, não precisamos começar assim: o poema nos começa pelo não saber              

compor - e se alegra. 

1 AGAMBEN, 2017.  Dois meses antes, ele publicava seu  Autoritratto nello studio , sugerindo que uma forma de                 
vida que se mantém em relação com uma prática poética, qualquer, está sempre à deriva no estudo (2017a, p. 13). 
2  Antes, a poeta havia publicado - em livro -  cantos de estima (São Paulo, Selo de Estimas e Grama, 2009; reed.                      
Lisboa, Douda Correria, 2016) e  alforria blues ou Poemas do Destino do Mar (Belo Horizonte, Chão da Feira,                  
2013), além de um texto feito para acompanhar uma exposição,  O túnel e o acordeom. Diário fóssil encontrado                  
após a explosão  (Lisboa, não edições, 2013; reed. São Paulo, Livros Fantasma, 2017). 
3 DELEUZE, 2008, p. 210. 
[↯]  As notas mais extensas, com comentários ou citações adicionais, estão indicadas por algarismos romanos               
entre colchetes e dispostas ao final da dissertação, em uma seção separada. 

1 
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* 

Há um tempo, alguns coletivos que transitam pelo continente sul-americano têm           

experimentado dinâmicas de composição em que a linguagem e os grafismos são mobilizados             

em rituais para permeabilizar o corpo e a enunciação. Os nomes pelos quais são mais               

conhecidos costumam surgir de modo pejorativo, normalmente atribuídos por vizinhos que           

deles buscam se distinguir - talvez um pouco como de certos movimentos artísticos surgiram              

impressionistas, cubistas e outras denominações afins. Pequenos grupos, que as páginas se            4

habituam a incluir em conjuntos maiores, articulando mitos de origem e caprichos técnicos e              

táticos, mais ou menos compartilhados. 

Quando  falam incluindo seus convivas - como nós, espontaneamente -, costumam           

recorrer a equivalentes gramaticais do pronome  nós , suscetíveis a grandes variações de            

escopo, modulados em cada conversa. Nós, comunidade de leitura da poesia contemporânea;            

nós, que temos uma mesma cidadania; sujeito oculto: que conjugamos cortando o  s ; nós,              

estudantes de literatura; ou nem tanto, só  a gente , quando fala. Há meio século, os estudos                

linguísticos de Benveniste ressaltaram que o pronome  nós consiste numa dilatação que se faz              

apenas como posição de fala. Por isso, não coincide exatamente com uma conjugação do Eu               5

no plural; a primeira pessoa é sempre singular. Nós: uma  com posição, com a diferença, que               

existe apenas na enunciação. O uso do  nós abre o espaço da linguagem, e uma das questões                 

políticas em jogo nesta abertura é quem poderá dizer Eu sendo parte desse nós. Neste ensaio,                

damo-nos o direito de falar também por pronomes oblíquos. Buscamos, com isso, as             

dificuldades do coletivo, dos pressupostos compartilhados por quem escreve e por quem lê. 

Falávamos obliquamente de corpos que se fazem coletivos, falantes de línguas pano,            

sentidos situados na Amazônia ocidental, agrupados na literatura etnológica por etnônimos:           

Marubo, Kaxinawá, Shipibo, Yaminawá. De um ponto de vista externo, esses coletivos são             

membros daquele grande significante aglutinador que bem conhecemos: povos indígenas,          

quando não sociedades primitivas, originárias, arcaicas. Priorizar os etnônimos, nesse caso,           

seria também subscrever de partida um modo de objetivação que mobiliza o pronome “eles”.              

Aqui, entretanto, estamos e estaremos mais interessados - com a etnologia - em seus modos de                

dizer o coletivo.  

4  Cf. AIRA, 2018, p. 19. 
5 BENVENISTE, 1966; apoiamo-nos aqui na leitura de J-C. Bailly (2014). 
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Se consideramos a possibilidade de tratar os coletivos como coletivos - e nada mais…              

- a questão dos etnônimos pode talvez nos auxiliar a repensar certos vínculos éticos em que                

também estamos implicados. Oscar Calavia Sáez diz ser esse o caso dos Shipibo: uma              6

multiplicidade de coletivos, bastante atomizada e informal na base social - (“um termo que              

poderia alargar-se em Shipibo-Conibo-Shetebo-Isconahua-Remo e além…”) - mas agrupada         

por certas afinidades em suas artes plásticas e mitologias.  O que sugerimos, então, é              7

experimentar pensar certas práticas ameríndias de subjetivação sem tantos predicados,          

pressupostos taxonômicos ou horizontes de expectativa: são pessoas que ensaiam juntas           

modos de compartilhar a vida, e isso já nos dá questões suficientemente interessantes. Nos              

últimos anos, foram publicados alguns estudos de suas composições rituais. [I] Dos           

agenciamentos de enunciação ali encontrados, ressaltaram um uso  cosmológico  dos pronomes. 

* 

A atenção à interseção ampliada dos pronomes tem mobilizado estudos recentes de            

Marielle Macé, interessada em um potencial entrelaçamento ético de poemas, linguística e            

certas teorias antropológicas contemporâneas, que estariam especialmente sensíveis às         

variadas relações entre os modos de vida e a singularização das formas, às dificuldades de               

dispor semelhanças e diferenças, composições e decomposições - como os poemas, em ato:             8

“ Certains poèmes modernes inventent de toutes nouvelles façons de dire 'nous', ils instituent             

des scènes de parole où essayer d’autres façons d’être un collectif, de se relier les uns aux                 

autres… ”. Os poemas - diz ela, com Jean-Christophe Bailly - ensaiam maneiras de mobilizar              9

e embaralhar os pronomes. Era também algo nesse sentido que pensava Henri Meschonnic:             10

“o poema ativa em nós um sujeito que não seríamos sem ele”.   11

A questão pronominal, logo, não é a mesma em uma interlocução e em um poema.               

Nos poemas, pronomes são também traços éticos, maneiras de convocar ou provocar  o outro              

na leitura - como propõe Marcos Siscar, pensando a teoria da poesia após Ana Cristina Cesar.               

Com a incerteza da interpelação, algo fica em suspenso: não há resolução. Desse modo, o                12

6  Cf. CALAVIA SÁEZ, 2016, 2002. 
7   Id., 2008. 
8  Ver sua longa entrevista no dossiê “Anthropologie et Poésie” da revista  fabula  (MACÉ et. al., 2018). 
9  MACÉ, 2018a. 
10  Em seus termos, “la poesía sabe instituir sus propias escenas pronominales, inventarlas, afilarlas, abrirlas y                
tentar otras frases.” (2018b) 
11  MESCHONNIC, 2015a. 
12  SISCAR, 2011. 
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poema se abre como uma configuração ritualizada -  liminar , se quisermos - de onde pode               

emergir “um ponto de vista sobre o lugar onde estamos, sobre as nossas ‘condições de               

comunidade’”. Para Jacques Rancière, a lírica moderna pode ser caracterizada por um modo             13

de enunciação que instiga ao acompanhamento, desdobrando um “espaço perceptivo” e           

reconfigurando a “experiência política do sensível”. Viagem ou travessia, esse percurso           

coextensivo  ressoa : no  eu que lê, e em uma “relação com o  nós da comunidade”. Com os                 14

pronomes, a etnologia e os poemas, transitamos: 

Voltar a estudar, não sei 
mais compor meus poemas 
Que alegria! Como quem viaja 
pela estrada começar a fumar 
seu próprio dom e ritmo 
(...) 

* 

Pouco após a publicação de  Seiva veneno ou fruto - alguns poemas lidos, mas ainda               

sem o livro em mãos -, ao iniciar os esboços de um pré-projeto que se distende agora nessa                  

apresentação, a principal disposição teórica do estudo embrionário era tentar elaborar um            

arranjo de leituras que pudesse contribuir para um diálogo (crescente) entre os estudos de              

literatura e a etnologia ameríndia. A aproximação de partida era bastante intuitiva: a abertura              

existiria porque os poemas de  Seiva veneno ou fruto  pareciam ter, em sua economia afetiva,               

preocupações afins às que ocupam o pensamento de diversos coletivos ameríndios, sobretudo            

num certo modo de relação com o que chamamos “natureza” - uma atenção aos vínculos               

cosmológicos do corpo, que agenciam processos de composição e decomposição da vida. 

A etnologia das últimas três décadas extraiu algumas de suas intuições mais            

importantes da atenção aos usos ameríndios do corpo, na reformulação cosmológica da divisa             

natureza/cultura: haveria material suficiente para um estudo nesse sentido. Assim          

pensávamos.  Partiríamos de estudos sobre artes verbais e artes gráficas que, em seus ensaios              

de tradução conceitual dos usos rituais da palavra e dos grafismos entre coletivos ameríndios,              

passavam por debates das teorias da literatura e das artes contemporâneas, movendo os termos              

do diálogo desejado: escritos de Pedro Cesarino, com os Marubo; e de Els Lagrou, com os                

Huni Kuin (anteriormente chamados Kaxinawá) - ambos da família linguística Pano. 

13  Ibid., 2010, p. 11. 
14  RANCIÈRE, 2017a, pp. 121-2. 
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Há um par de anos, um artigo publicado por Italo Moriconi identificava no circuito              

contemporâneo da poesia um “resgate da coetaneidade do ameríndio”, parcialmente conectado           

“a um movimento intelectual bem mais amplo, envolvendo desde a antropologia clássica,            

representada pela obra de um Eduardo Viveiros de Castro, até o seminal trabalho de Pedro de                

Niemeyer Cesarino, voltado ao estudo das poéticas do xamanismo na Amazônia”. Embora            15

só tenhamos acessado o artigo de Moriconi depois de escrito o pré-projeto, era também este               

movimento que impulsionava nossas primeiras notas, e  p retendíamos sugerir um olhar para            

seu riquíssimo substrato etnográfico.  

Os escritos de Viveiros de Castro, de fato,  têm sido os principais propulsores da atual               

atenção dos estudos literários à antropologia contemporânea, e sua recepção - sobretudo do             

conceito de  perspectivismo ameríndio , elaborado com Tânia Stolze Lima - cresce em um             

ritmo difícil de acompanhar, mundo afora . [II]  Ensaios de aproximação, encontrados em escritos            

recentes de Marília Librandi, Alexandre Nodari, Ana Carolina Cernicchiaro, entre outras,           

compartilhavam uma questão mais geral - que nos acompanhou: como nutrir-se dos debates             

internos à antropologia para repensar conceitos usados na teoria da literatura?  

* 

Com  Seiva veneno ou fruto em mãos pela primeira vez, a afinidade às questões              

etnológicas que nos dava a abertura do estudo seria logo suplementada, adensando a             

impressão inicial. Havia uma evidente ambiência ameríndia circunscrevendo os poemas: a           

primeira das três epígrafes de  Seiva  é “Nichi nichi bainguin/ Canto shipibo”. E ao final, no                

colofão, lemos: “Foi Kopenawa quem disse:  são muito antigas as palavras, se renovam o              

tempo todo .” Esses dois pontos logo suscitavam uma pausa. As palavras de Davi Kopenawa -               

em  A queda do céu. Palavras de um xamã yanomami  - são:  “ são muito antigas as palavras.  Os                  

xamãs  as renovam o tempo todo”. Importava pensar essa paráfrase.  

Poderíamos ver aí, no colofão, já após o último dos poemas, um gesto ao mesmo               

tempo sutil e respeitoso da poeta: registra uma inspiração intelectual e busca desvincular seu              

livro de uma vizinhança nominal ao xamanismo ameríndio, atribuindo a capacidade de            

15  MORICONI, 2016. O estudo de Cesarino referido por Moriconi é  Oniska. Poética do xamanismo na                
Amazônia , de 2011.  Confirmando tal resgate ou retomada, recentemente foram publicados os dossiês             
“Pensamento ameríndio e a estética contemporânea”, pela revista  Crítica Cultural da UNISUL, e             
“Contemporaneidades ameríndias”, pela revista  Estudos de literatura brasileira contemporânea da UNB (em            
2017 e 18, respectivamente). 
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renovação às próprias palavras, vivas. Sentido, faz; é um livro de poemas. Se “os xamãs”               

estivessem ali transcritos, poderia soar excessivo, pretensioso quiçá. De todo modo, um gesto:             

sendo marcador afetivo e talvez reconhecimento de uma diferença, nos dava o que pensar.              

Primeira epígrafe e colofão, possíveis início e fim do livro (paratextos; preparativo, posfácio),             

são enfim os únicos espaços nos quais há referências citacionais aos mundos ameríndios,             

shipibo e yanomami. No corpo dos poemas, apenas uma menção a “mortes de índios”.  

Conforme a divulgação de  Seiva foi sendo feita, porém, um vínculo foi exposto. Júlia              

falou em algumas entrevistas e textos - a público em janeiro de 2017 - que o livro “é marcado                   

por experiências ligadas à  ayahuasca , que eu bebo já há 10 anos, mas por experiências de                

outro nível, com xamãs de linhagem quéchua lamista e, sobretudo, shipibo”. Relatou também             

sua participação em retiros vegetalistas, nos quais “se fazem tomas de preparado de plantas”,              

com “xamãs que trabalham numa tão híbrida quanto rigorosa associação das tradições            

shipibo-konibo e quéchua-lamista”. Compartilhou reflexões sobre as experiências, e disse          

ainda que já as havia escrito em poemas: “isto não quer dizer que lá algo esteja explicado. A                  

poesia não precisa de se explicar.”  

Haveríamos nós, então, de buscar um tom; considerar mesmo com maior cuidado a             

relação dos poemas com o xamanismo - e com as plantas, evidentes: o título do livro é  Seiva                  

veneno ou fruto . No colofão,  Seiva agradece “ sobretudo às plantas e àqueles que as cultivam;               

aos que se cultivam como plantas em nós e vice-versa” . E da epígrafe “Nichi nichi bainguin/                

Canto shipibo”, há também no colofão uma sugestão de tradução: “reforçar, eu faço”. Na              

língua shipibo, logo saberíamos,  nichi  (a grafia varia:  nixi; nishi) é também o termo usado               

para a  ayahuasca  e para a liana/cipó que a compõe.  As plantas estão por toda parte. 16

* 

Às primeiras relações, uma observação de Pedro Cesarino sobre a poética xamanística            

marubo - da mesma família linguística dos Shipibo - colocava mais tantas questões a pensar.               

Ele fala de “um aspecto agentivo das singularidades, ambíguo, ameaçador, de tradução e             

compreensão complexa”:  pae , termo que pode ser vertido por  seiva e  veneno - mas também               

força, forte, remédio ,  envenenado, embriagado. Cesarino ressalta ainda que a palavra para            

16  “ Ayahuasca é o nome de origem quechua de um cipó alucinógeno ( Banisteriopsis caapi ) que os                
Shipibo-Conibo denominam  níxi óni . Esse cipó é misturado às folhas do arbusto  chacruna ( Psychotria viridis ,               
cáwa em shipibo-conibo), que causa a embriaguez por ocasião dos rituais xamânicos.” (COLPRON, 2005, p.               
121, nota 7) 
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ayahuasca em marubo - como em shipibo, eventualmente - é  oni , mas que os espíritos  yovevo ,                

segundo os marubo, chamam-na  ichi pae  (“cipó-força”) - nome próximo a  nixi pae , pelo qual               

a chamam os Huni Kuin, e a  nishi pae (“serpente mortal”) dos Mayoruna, “entre tantas outras                

expressões análogas encontráveis nas línguas pano”. Registra, enfim, a dificuldade de propor            

uma identificação de  pae como “substância” ou “qualidade”, pois “o termo assume posição de              

locutor em um canto e segue a mesma estrutura enunciativa através da qual, noutros              

contextos, espectros humanoides falam sobre si mesmos”. Sugere então traduzir como droga,            

aproximando “a ambiguidade que caracteriza a noção de  pae (tal como no caso do rapé ou da                 

ayahuasca)” e “o  pharmakon  do pensamento grego: veneno e remédio, cura e mal. No caso               

marubo, veneno ( yamati ) e doença ( isĩ ), mas também poder e força ( mestê ) de substâncias              

como a ayahuasca.”  17

E assim começava o estudo. A ambiguidade de uma palavra na primeira epígrafe já              

nos punha entrelaçados na ambiência de um canto, possivelmente enunciado em um ritual por              

um “cipó-força”, que pendia para o fluxo de um livro de poemas sugestivamente intitulado              

Seiva veneno ou fruto . Diante dessas derivas, quase diríamos - ouviríamos sem dizer - um               

dizer de Gilberto Gil: “Eu diria tudo não passa/ dos espirituais sinais iniciais desta canção”. E                

reticenciar . Mas não; h averia ainda muito a ler. Outras duas epígrafes, o parentesco e os               18

deuses, logo visões e vínculos, pronomes e problemas. Um poema dirá: “Quero ver o que o                

canto ensina a ver/ curiosa capacidade das plantas de iluminarem o cantar/ e assim fazerem o                

que não sabem fazer: cantar”.  Voltar a estudar . Como o primeiro poema começa - e continua: 

Voltar a estudar, não sei 
mais compor meus poemas 
Que alegria! Como quem viaja 
pela estrada começar a fumar 
seu próprio dom e ritmo 
 
Não havia superfície que não fosse 
estilhaçada no caleidoscópio 
e o olho da imagem continua 
sendo o que se pode ver: 
 
ramagens, dicionários, rachaduras 
no concreto existindo deus! 
a imaginação! Como gostaria 
de poder ver o poder ver. 

17 CESARINO, 2011, pp. 229-30, p. 236. 
18 A canção leva o título “Retiros espirituais” e está gravada no álbum Refazenda, de 1975. 
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* 

Outros percursos, portanto, entravam no horizonte de estudo: as afinidades às imagens            

do pensamento  nos coletivos ameríndios poderiam agora ser pensadas não apenas por            

aproximações teóricas, mas também enquanto traços no plano de composição dos poemas. E             

para isso, importava manter em mente o risco  - apontado por Cesarino - de incorrer em uma                 

redução metafórica do xamanismo, ambicionando resolver dilemas próprios à modernidade:          

“a reintegração com a natureza, a redescoberta de si, a religação com uma totalidade perdida,               

a superação dos problemas derivados da neurose e do solipsismo, entre outros”.   19

As superfícies estilhaçadas “no caleidoscópio” faziam pensar em relatos encontrados          

na literatura etnológica acerca do que acontece ao olhar logo após a toma da  ayahuasca .               

Imagens geométricas e caleidoscópicas, rachaduras e ramagens, caminhos e fosfenos; um           

fenômeno entóptico em que o olhar vê a si mesmo, em perspectiva: “poder ver o poder ver”.                 

O poema nos fala também de dicionários.  No princípio, um canto shipibo.  Não deixa de ser                

notável, graciosa até, a gratuidade com que o verso de abertura se oferece como maestro do                

percurso, que começa a se escrever com ele - sem o saber: refrão incontornável, ressoando               

infinito nos ouvidos; uma dissertação à espera.  

Com essas notas, iniciamos. A escrita, tanto quanto possível, tentou afastar           

essencialismos que enclausurariam o “pensamento indígena” - em sua multiplicidade de           

expressões - como província própria e estável, exótica ou inacessível. Quisemos considerar            

suas questões como virtualidades do pensamento - ainda que essa virtualidade não vá ser              

jamais atualizada da mesma maneira. E buscamos também evitar, com tal opção de             

apresentação teórica, uma identificação fácil - que reduziria a complexa configuração           

posicional do xamanismo a um analogismo de temas. Para pensar a relação dos poemas com a                

prática do xamanismo - esse “conceito aberto” e de difícil definição na literatura etnológica              20

-, o que nos interessou reter foi a composição de um espaço-tempo (ritualizado) no qual se                

atualiza uma cosmologia em movimento, feita de relações entre diferentes formas de vida e              

linguagens. Falamos de ensaios de composição, da instabilidade de procedimentos em           

reconfiguração permanente, de uma atividade especulativa; variações pragmáticas que não          

cristalizam resultados antevistos. [III] 

19  LABATE & CESARINO, 2010. 
20  Para uma avaliação de estudos dos últimos vinte anos (1996-2016), ver Calavia Sáez, 2018. 
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Esse não será, então, um ensaio sobre a  ayahuasca , os povos indígenas ou o              

xamanismo - ainda que vá falar um tanto de suas relações. Não será tampouco uma leitura                

crítica de  Seiva veneno ou fruto . Através do livro, pensamos questões teóricas, assumindo o              

risco de esmagar a singularidade dos poemas com as questões teóricas. Ensaiamos, talvez, um              

modo de configurar o corpo na escrita, que irrompe com a leitura dos poemas: lidos               

desrespeitosamente - levantando a cabeça, como queria Barthes -, mas tateando interseções            

entre a lógica associativa da leitura e a lógica centrípeta da composição. Variações lógicas.              

Que são também variações etnológicas. Se é que “admitimos o nascimento da lógica entre              

nós”, como desacreditava o  Manifesto Antropófago . 

* 

No começo de um artigo intitulado “Josely Vianna Baptista: uma poética xamânica da             

tradução e da tradição”, publicado em 2018, Celia Pedrosa registrou uma “significativa            

retomada” - na última década - da “contribuição antropológica para a articulação entre arte,              

filosofia e política”, destacando nela a importância da “interpretação de práticas e mitos             

indígenas”. Essa retomada, diz ela, abriu caminhos para atualizar “uma reflexão que desde o              

Modernismo se mostrou fundamental para a cultura brasileira, através dos diferentes usos da             

noção de antropofagia”. Diante disso, importava considerar o risco de idealização da            21

“diferença étnica e cultural”, quando instrumentalizada como “modelo representacional e          

representativo de um povo e uma comunidade puros, unívocos, porque originários - como             

propuseram antes tantos romantismos e realismos nostálgicos ou utópicos”.  

O diálogo desejável implicava então passar com algum cuidado por questões relativas            

à identidade e à diferença, ao comum e à representação; todas bastante presentes em debates               

recentes na teoria da literatura e na teoria antropológica.  Prudência ao relacionar pensamentos             

sociocosmológicos distintos entre si, compostos a partir de pressupostos metafísicos          

divergentes; precauções, em suma, para não fazê-los convergentes de modo precipitado.  

Para nosso estudo, parecia igualmente importante refazer alguns caminhos teóricos          

antes de pensar a possibilidade de uma transposição. O termo “perspectivismo ameríndio”, por             

exemplo, aparece inicialmente como parte do título do artigo “Os pronomes cosmológicos e o              

21 Em artigo anterior (2016), Pedrosa ressaltou que tais releituras da noção de antropofagia entram agora em uma                  
perspectiva ecolóǵica, repensando nossa relação com a natureza. E em nota, mencionou como emblemática,              
nesse sentido, a repercussão dos trabalhos de Viveiros de Castro. 
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perspectivismo ameríndio”, de 1996 - um dos mais influentes na antropologia das últimas             

décadas. Na versão ampliada de 2002, o título foi mudado para “Perspectivismo e             

Multinaturalismo na América Indígena” - e Viveiros de Castro ressalta que o primeiro             

conceito acabou por ofuscar o segundo, à revelia de sua intenção. O “ameríndio” do título,               

portanto, remete ao Multinaturalismo, e a potência de inadequação sintática do conceito            22

busca conduzir a um debate mais amplo com os pressupostos do naturalismo, pilares da              

tradição dominante na filosofia euro-americana e de suas derivas políticas.  

Antes ainda, porém, estão “os pronomes cosmológicos”, que remetem a problemas           

linguísticos na configuração - sempre instável - dos sujeitos. E aos pronomes se somam os               

dêiticos, destacados na versão inglesa: “Cosmological deixis and amerindian perspectivism”.          

Pensar o aproveitamento de debates etnológicos na teoria de literatura - isto é, nas discussões               

de certos pressupostos ontológicos dos estudos literários - implicava, então, pensar a            23

possibilidade de um diálogo entre cosmologias díspares: 

Enquanto nossa cosmologia construcionista pode ser resumida na fórmula saussuriana:          
o ponto de vista cria o objeto - o sujeito sendo a condição originária fixa de onde                 
emana o ponto de vista -, o perspectivismo ameríndio procede segundo o princípio de              
que  o ponto de vista cria o sujeito ; será sujeito quem se encontrar ativado ou               
“agenciado” pelo ponto de vista.  24

Mas, afinal, que razão haveria para pensar um alargamento dos pronomes, excedendo            

a comunicabilidade humana? Os pronomes não são necessariamente restritos às interações           

sociológicas? Seríamos nós, também, pronomes cosmológicos? O  Manifesto Antropófago         

propunha já uma passagem: “Da equação eu parte do Cosmos ao axioma Cosmos parte do               

eu”. E um dos poemas em  Seiva veneno ou fruto abre a passagem ao dizer: “o lugar/ onde o                   

trovão diz/ EU é o meu peito/ alargado”.  

Tendo em vista esse alargamento do poema , nos pareceu interessante refazer parte do             25

percurso que conflui no artigo que ensaia os pronomes cosmológicos - a começar pelo que               

Viveiros de Castro define como perspectivismo, lendo Gilles Deleuze e, por via dele, Leibniz              

22 Em seus termos, um “solecismo ontológico”, dado que o conceito de Natureza, em nossa cosmologia, é um                  
englobante único, e portanto não passível de multiplicação (2015, p. 69). 
23  Pensamos, por exemplo, na célebre definição da arte - por Antonio Candido - como um “sistema simbólico de                   
comunicação inter-humana” (2000, p. 20). 
24 VIVEIROS DE CASTRO, 1996. Uma nota acrescenta a definição de perspectivismo por Deleuze, em seu livro                 
sobre Leibniz e o barroco: “Tal é o fundamento do perspectivismo. Ele não exprime uma dependência perante um                  
sujeito definido previamente; ao contrário, será sujeito aquele que aceder ao ponto de vista…”. 
25  Ecoando  L`Élárgissement du poème , título de uma compilação de ensaios e conferências por J-C Bailly. 
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e Nietzsche (em aliança com Spinoza). Em tal percurso, antes de mirar a crítica do               

naturalismo, a ênfase se deslocou para uma certa maneira de pensar o  corpo : o ensaio nos diz                 

que uma perspectiva “não é uma representação porque as representações são propriedades do             

espírito, mas o  ponto de vista está no corpo”. Essa ênfase pode ainda ser remontada a outro                 

conhecido artigo, anterior - “A construção da pessoa nas sociedades indígenas brasileiras”, de             

1978, por Viveiros de Castro e seus então orientadores Anthony Seeger e Roberto Da Matta -,                

que propunha pensar a “corporalidade enquanto idioma simbólico focal” e via de acesso             

privilegiada às cosmologias ameríndias.  

Percorrer certa genealogia teórica do perspectivismo em diálogo com o que as            

etnografias amazônicas nos dizem sobre o corpo, portanto, pareceu ser um caminho para             

encontrar possibilidades de ensaiar variações em nossa disposição cosmológica, partindo das           

questões de  Seiva veneno ou fruto  - e assim chegar à sua composição pronominal, que se                

expõe aberta a agenciamentos de enunciação imprevisíveis. Para dialogar com a  modulação            

ameríndia do perspectivismo, então, optamos inicialmente por um arranjo que passava por            

debates internos à teoria etnológica e por estudos ligados às filosofias de Deleuze e Spinoza.               

Mas aqui apenas antecipamos um movimento que será retomado com mais calma. 

* 

Uma tomada geral das três epígrafes de  Seiva permite também encenar um            

desdobramento mais geohistórico de nosso movimento de estudo - da etnologia aos poemas,             

da teoria antropológica à teoria literária, e de volta à etnologia: a primeira epígrafe, como dito,                

sai de um canto shipibo; a segunda é extraída do conto “Meu tio, o iauaretê”, de Guimarães                 

Rosa: “onça é meu parente”; e a terceira, do Eclesiastes bíblico: “O que existe, já havia                

existido; o que existirá, já existe, e Deus procura o que desapareceu”.  

Haveria assim, antes mesmo dos poemas, um triplo imaginário, que passa pela            

“tradição” da antropofagia Tupi - bastante presente na literatura brasileira e em sua crítica - e                

pela literatura difundida pelos missionários durante a colonização. Uma configuração          

aparentemente híbrida ou mestiça, ainda que para logo sabermos - na leitura dos poemas - que                

as teorias da mestiçagem e da conversão espiritual serão postas em suspenso: se “Nunca              

fomos catequizados”, como dizia o  Manifesto Antropófago , um dos poemas dirá: “sou aquele             

que não cessa/ o selvagem”; e outro dirá: “por aqui todos sabem que os deuses vêm da                 
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América do Sul”. Querendo ou não, teríamos de atravessar questões mitológicas e metafísicas             

(esta ramagem da literatura fantástica, como propunha Borges).  

Mas ao passo que os Tupi implicados na tradição literária da antropofagia habitavam a              

costa do Atlântico, os Shipibo estão situados no extremo-oeste amazônico, próximo aos            

Andes. Interessava pensar - com os poemas - esse deslocamento geográfico, em termos             

históricos ou políticos, etnográficos ou mitológicos, e sobretudo em termos rituais. Que            

diferenças entre a antropofagia ritual e o canto shipibo? Entre o parentesco com a onça e o                 

cipó-força  nichi que canta “reforçar, eu faço”? Que relação ambos têm com a colonização e               

com o cristianismo? Com o perspectivismo e com os pronomes cosmológicos? E o que as               

ressonâncias das epígrafes nos poemas têm a dizer sobre nós e nossas condições de              

comunidade, hoje? 

Certa vez, a etnóloga Simone Dreyfus disse que “tinha um tropismo pela América do              

Sul”. No voltar a estudar de  Seiva veneno ou fruto ,  o pensamento se move em saltos e                 

desconexões, no rastreamento do olhar, na tentativa de situar a enunciação em um ponto de               

vista, a cada vez, a cada poema - como se perguntássemos: onde estou agora? Para além das                 

imagens e da visualidade do que é visto, há essas micro-situações de um pensamento em               

busca de si mesmo, na iminência de ir parar longe - “outra galáxia”, “confins”, “outros               

mundos” . Para este estudo, o “voltar a estudar” foi também um voltar(-se) à etnologia              

sul-americana, mais especificamente à panologia e à etno-história da Amazônia ocidental,           

considerando que esse percurso permitiria pensar melhor alguns movimentos internos aos           

poemas, as questões teóricas implicadas em seu “voltar a estudar”, os tropismos de seu plano               

de composição.  
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1. Aberturas 

 

- A caça de Ana C. - 

Estudar como quem caça. “A caça de Ana C.”. É esse o título de um ensaio escrito por                  

Júlia de Carvalho Hansen em Lisboa, 2011, quando estudava para sua dissertação de mestrado              

em torno dos possíveis modos de relacionamento com a tradição literária. O título sai do               

poema de Ana Cristina que abre o livro  A teus pés e pergunta: “Quem caça mais o olho um do                    

outro?”. “Caça, caça”. Caçar o olho do outro. Diz Júlia:  

evidenciar a constituição do poema é fazer escrita e leitura comentarem o gesto entre              
si. É transmitir ritos de caça, dividir com o leitor as armas, afinal, mostrar que os                
efeitos literários também são escolhas é levar a atividade do leitor ao cerne do fazer               
poético. São seus próprios olhos, leitor, que dizem a escuta.  

Seiva veneno ou fruto começa também por evidenciar a constituição do poema: “Voltar             

a estudar, não sei/ mais compor meus poemas”. Transmitir os ritos, compartilhar as armas. O               

poema precisa do olhar de quem lê; quem lê procura a perspectiva do poema. A caça                

pressupõe duas perspectivas em tensão. Realiza-se uma preensão, mas ninguém pode garantir            

a compreensão: “A morte de todo e qualquer poema se encontra na esclerose otimista (justa,               

imediata, apressada, pouco importa a qualidade neste estágio de raciocínio) da sua            

compreensão”, escreveu Silviano Santiago - sobre Ana C.   26

A ênfase de Júlia na  articulação venatória da poesia - sua prática cinegética, digamos              

- remete ao  tropo máximo do perspectivismo: dois corpos não podem ocupar o mesmo ponto               

de vista ao mesmo tempo. Instaura-se assim algo como um espaço em branco entre dois               27

jogos de linguagem ; uma relação suspensa com os referentes; uma relação fugaz: se o poema               28

pega a leitora, a leitora não o pegará. A caça do poema é também uma atividade que                 

pressupõe a dificuldade de domesticação: experiência de pensamento “em estado selvagem” ,           29

que envolve tática e técnica ; dança.  

26  SANTIAGO, 1986. 
27  Uma crítica à lógica da “copresença” pode ser vista no verbete “Endereçamento” do livro coletivo  Indicionário                 
do contemporâneo . O verbete começa por uma discussão da enunciação na poesia de Ana Cristina Cesar e                 
termina com uma discussão sobre comunidade e alteridade à luz da antropofagia, pensada enquanto “tradição               
cultural brasileira” (ANDRADE et. al . , 2018, pp. 96-124). 
28  Cf. VIVEIROS DE CASTRO, 2015, p. 92; e DERRIDA, 2014, p. 69-71. 
29  Cf. LÉVI-STRAUSS, 2012, p. 257. 
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Na  Ciranda da poesia , Marcos Siscar disse pensar “Ana C.” - para além do nome de                

uma poeta - como uma “metonímia do que está em jogo no destino desta prática cultural                

chamada poesia”, em sua capacidade de seduzir e “deflagrar afetos”. Pondo em evidência as              

dificuldades da destinação e da mobilização do  outro no poema, diante de um público              

irrastreável, Ana C. profanaria a espontaneidade do Eu, chamando para dentro do poema “a              

cumplicidade ou a irritação” de quem lê. Seus poemas explicitam um “traço ético da              

subjetividade” e da composição; uma brecha que “ativa a circulação consanguínea”.   30

Ao redor da ancestral Ana C., orbitam então algumas das questões da poesia             

contemporânea: a partilha do sensível, a transitividade pronominal, o endereçamento, a           

atenção ao evento da leitura, aos dêiticos e às marcações relacionais.  Luciana di Leone, ao               31

comentar as próteses mediadoras da visão que ajustam o foco em seus poemas (lentes, óculos,               

lupa), aponta que em vez de instaurarem a separação sujeito/objeto, a anulam, fazendo de cada               

“cena de leitura” uma “cena de escritura”. Com isso voltamos ao ensaio de Júlia: “São dois                32

os problemas que aqui me perseguem: a enunciação do eu lírico enquanto diálogo instável              

entre escrita e leitura; e a poesia como caça da significação e do sentido”.  

* 

- à espera de ver - 

O primeiro verso de  Seiva anuncia: acompanhamos um estudo em movimento; um            

estudo de composição.  Gilles Deleuze e Félix Guattari falavam em um plano de composição              

que não é “preconcebido abstratamente”, mas “se constrói à medida que a obra avança,              

abrindo, misturando, desfazendo e refazendo compostos cada vez mais ilimitados segundo a            

penetração de forças cósmicas”. Com Nathalie Sarraute, vislumbraram um plano de escrita            33

que faz as partículas de uma matéria anônima se comunicarem “através do ‘envoltório’ das              

formas e dos sujeitos, e só retém entre essas partículas relações de movimento e repouso, de                

velocidade e lentidão, de afectos flutuantes, de tal modo que o próprio plano é percebido ao                

mesmo tempo em que ele nos faz perceber o imperceptível”. Para David Lapoujade, esse              34

30 SISCAR, 2010, p. 9, e 24-5. A citação final é de um verso de Ana C. comentado por Siscar (p. 37) 
31  Ver as leituras de Flora Süssekind (2016, pp. 9-31), Luciana di Leone (2008a, pp. 59-105), Florencia                 
Garramuño (2012, pp. 152-201) e Celia Pedrosa (2008, 2014). 
32 DI LEONE, 2008b. 
33 DELEUZE & GUATTARI, 2010, p. 223. 
34  Id., 2012a, p. 59. 
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“imperceptível se torna perceptível desde que se adote o bom ponto de vista”; pois um plano é                 

“o que faz ver, pensar e sentir: é  uma perspectiva ”. E por essa ênfase no plano, que se                  35

encontra nas leituras e também na escrita de Deleuze e Guattari, alguns comentadores             

sugeriram haver aí um profundo perspectivismo ; como se seus textos pusessem em prática             36

um “novo gênero de narrativa”, no qual o ponto de vista substitui o sujeito de enunciação.  37

Mas o que acontece quando o ponto de vista substitui o sujeito de enunciação? E se                

isso acontece em poemas? É essa, talvez, uma primeira pergunta-guia do estudo que traz a               

esse ensaio: como escrever com uma poética que coloca permanentemente em movimento, em             

evidência e em questão o próprio ponto de vista? 

Em  Seiva veneno ou fruto,  estamos desde o início em contato com um  desejo de ver .                

“Como gostaria/ de poder ver o poder ver”, é o verso final do primeiro poema. O “voltar a                  

estudar” - abertura - logo nos fala de um momento em que todas as superfícies foram                

estilhaçadas no caleidoscópio. Parece haver aí uma suspensão dos pressupostos, um           

distanciamento: seu “estudar” quer saber também - se possível - como se compõe um ponto de                

vista; o que constitui o primeiro ato da imaginação: 

Voltar a estudar, não sei 
mais compor meus poemas 
Que alegria! Como quem viaja 
pela estrada começar a fumar 
seu próprio dom e ritmo. 

Não havia superfície que não fosse 
estilhaçada no caleidoscópio 
e o olho da imagem continua 
sendo o que se pode ver: 
 
ramagens, dicionários, rachaduras 
no concreto existindo deus! 
a imaginação! Como gostaria 
de poder ver o poder ver. 

A mudança de estrofe sugere que o “olho da imagem” se vê num estado liminar:  

Os dois pontos deixam em aberto. Ou talvez os dois olhos vejam a si mesmos: ver o ver; caça                   

ao próprio olhar. 

35  LAPOUJADE, 2015. p. 193-6, itálico no original. 
36  Ibid., p. 194; ZOURABICHVILI, 2017, p. 64 e pp. 83-4. 
37  ALLIEZ, 1995, p. 11. 
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Mas uma imagem, o que vem a ser? Para Georges Didi-Huberman, “um acidente do              

tempo que a torna momentaneamente visível ou legível” . Em  Seiva , esse momento de             38

aparição e fugidia apreensão parece configurar a poética e reconfigurar todo o pensamento, até              

mesmo transfigurar o espaço-tempo (no estilhaçar das superfícies). Estamos então em um            

campo de forças aberto a vínculos imprevistos. Caminhos plurais e definições possíveis            

(“ramagens, dicionários, rachaduras”) - a imaginar. 

* 

O poema de abertura é mesmo uma abertura. Ao longo de todo livro, o pensamento               

volta a interrogar as condições de visibilidade, e assim se move: “abro bem os olhos e vigio                 

que os estalos são asteriscos/ que pairam no ar”; “Onde estão os olhos do escuro?”; “Eu quero                 

ver o que o canto ensina a ver”; “aprenderei a ser ninguém?/ Talvez não, eu seja, o clarão que                   

vi”; “Estou sempre à espera de ver”; “vez em quando meus ombros se fecham/ quando muito                

chama a ver”; “Preciso dissolver um pouco dos vigiantes olhos/ para encontrar todos os              

olhares que tenho por onde”.  

O que muitos dos 27 poemas parecem nos sugerir, então - e apesar da marca constante                 

da voz em primeira pessoa -, é que antes de haver uma ênfase reflexiva na subjetividade (da                 

poeta) ou em um corpo delimitado (humano), há um perspectivismo que guia o movimento              

entre os poemas e precisa de constante modulação, ajuste, foco; a vista pode variar em falta ou                 

em excesso. Por isso, pa ra termos um ponto de vista sobre essas modulações da visão -                39

questão teórica, por definição - precisamos de uma pergunta permanente pela teoria: não uma              

perspectiva teórica que possa dar conta delas, mas um trajeto que passe por teorias              

perspectivistas, sugerindo uma outra relação com a teoria.  A expectativa de que o verso inicial               

queira nos levar a uma metapoesia é logo quebrada; o estudo não para de nos remeter a um                  

fora : já o segundo poema nos dirá que a “vida foi parar em outra galáxia”...  

Assim,  de um certo ponto de vista … é como se o ponto de vista, o plano de                 

composição, os poemas e a teoria estivessem se movendo no mesmo registro .  Como se os               

poemas dessem giros no caleidoscópio e atualizassem um recuo em relação aos pressupostos             

38  DIDI-HUBERMAN, 2011, p. 87. 
39  Em entrevista a Gianni Paula de Melo (2017), Júlia disse: “Ver é o verbo do  Seiva veneno ou fruto , é o verbo                       
articulador de tudo” - e logo multiplicou suas possibilidades: “Esse ver pode tanto ser um ver visionário, como                  
pode ser um ver só de uma observação, como ele pode ser um ver cinematográfico”. 
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referenciais; como se  pedissem para si uma leitura disposta  a buscar as “condições             

pré-conceituais de enunciação”.   Respirar. O olhar começa pela fotossíntese. 40

* 

- seiva, terra - 

(432 a. C.)  

Tranquilo entre as nuvens, a observar os deuses suspenso em sua cesta celestial,             

Sócrates entra em cena ao ouvir uma voz em sua direção: “Por que me chamas, ó efêmero?”.                 

Era  Estrepsíades. Quis saber, primeiro, o que Sócrates fazia ali: “Caminho no ar e observo o                

sol”. Questionado o motivo de observar os deuses da cesta, e não do chão, respondeu com                

eloquência: “Eu não teria corretamente descoberto as coisas celestes se não tivesse suspendido             

o intelecto e o pensamento, e misturado o pensamento, que é sutil, com o ar, que lhe é afim”.                   

Estivesse no chão e “especulasse de baixo sobre as coisas de cima, nunca as teria descoberto.                

Porque a terra forçosamente atrai para ela mesma a seiva do pensamento. Agriões sofrem a               

mesma coisa”. A platéia - imaginamos - se diverte um pouco. Estrepsíades desacredita: “O              

quê? O pensamento atrai a seiva para os agriões? Então vem, Socratesinho, desce aqui              

comigo, que é pra me ensinares aquelas coisas pelas quais eu vim.” (...)   41

* 

(2014 d. C.)  

“O pensamento é tão inseparável de uma relação com a terra que até as pretensões               

mais teóricas [...]” - assim David Lapoujade ia apresentando o pensamento de Kant, para              

adiante dizer que talvez “seja essa a questão derradeira da filosofia de Deleuze e Guattari:               

constituir uma filosofia da terra, pensar tudo a partir dela, sobre ela, reconduzir tudo a uma                

relação com a terra, desde que a terra, porém, se desterritorialize pelo pensamento tanto              

quanto o pensamento pela terra”.  42

* 

As primeiras leituras compartilhadas de  Seiva veneno ou fruto parecem concordar.           

Priscilla Campos escreve que “a terra parece representar o elemento central de sua poética”:              

40 Cf. GOLDMAN e VIVEIROS DE CASTRO, 2016. 
41 “Aristófanes: As Nuvens”; em tradução coletiva publicada sob organização de José Carlos Bacarat Jr. (2013). 
42 LAPOUJADE, 2015, pp. 42-6. 
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“uma terra-pessoa, do componente sem nome que liga o corpo ao solo, algo além do sensorial                

e próximo a essa seiva veneno que intitula o livro”. Os poemas põem o “sagrado no mesmo                 

plano da vida cotidiana” e não deixam intervalos “entre o que se sente e o que se é”. Na                   43

Antologia del verde: un recorrido posible por la naturaleza en la poesía brasileña reciente ,              

publicada na revista  El jardín de los poetas , Luciana di Leone apresenta Júlia de Carvalho               

Hansen ao lado de Josely Vianna Baptista, Leonardo Fróes e Sergio Medeiros - em uma seção                

intitulada  La naturaleza que viene - como “uma das poetas que hoje retoma de forma mais                

clara e contundente um vínculo com a natureza. Em certa medida, um vínculo cósmico,              

traçando laços entre o próprio corpo, a terra e o céu”. Di Leone sugere que a poeta faz com                   

que sua reflexão sobre a poesia não seja enunciada, mas “posta em ato”, dando lugar ao tema                 

da vida em termos “terranos, materiais, celestes”. E também Gianni Paula de Melo, em              44

entrevista com a poeta para a Revista Continente, sugere que em  Seiva veneno ou fruto “os                

elementos da natureza aparecem não como alegorias ou metáforas, mas como lugares de             

conhecimento e autoconhecimento”.  45

Se com Baudelaire a auréola do poeta se misturava à lama da metrópole moderna,              

saltando para aquém do pensamento de Estado, aqui, a terra que atrai para si o pensamento                

será uma terra rica em composto e  húmus , responsável por uma  involução da poética;              

dissolução do espírito que se dá em paralelo a uma renovada nutrição do pensamento, contra a                

atrofia. [IV] Em  Seiva ,  não parece exagero dizer que o processo de recomposição da escrita se               

faz ao modo da compostagem :  temos uma proliferação de musgos, lodos, ramagens,            

folhagens, capins, galhos, gravetos, espinhos, cascalhos - e plantas. Não são ornamentos.            

Espetam, dão esteio, dão abrigo, iluminam.  

Após o estilhaçar das superfícies no primeiro poema, amplia-se uma percepção dos            

vínculos possíveis e um trânsito - tão cosmográfico quanto geográfico - guiado pela palavra              

que deseja soar como canto. Acontecimentos físicos e metafísicos: entre vida e morte, matéria              

e espírito, terra e outras galáxias, vegetais e deuses, iluminação e escuridão.  O poema não é                

exclusivamente  humano. Compõe e convoca, inclui virtualmente outras vozes na enunciação           

(do futuro, da noite, do silêncio) : como na ciência do concreto pensada por Lévi-Strauss (“no               

concreto existindo deus!”), há uma lógica das qualidades sensíveis que rearranja as pecinhas             

43 CAMPOS, 2016. 
44  DI LEONE & BARBOSA, 2016, tradução nossa. 
45 MELO, 2017. 
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brilhantes no caleidoscópio, encontrando a cada vez outros “equilíbrios e disposições           

realizáveis entre corpos”.  Uma poética no infinitivo em que as plantas iluminam, a água              46

ilumina, o escuro tem olhos: a matéria é viva - os incorporais também. 

* 

- um estudo das composições - 

Ensaiamos pouco a pouco uma leitura (uma especulação, a partir) de questões postas             

pelos poemas de  Seiva veneno ou fruto . Essas questões (des)centram-se na instabilidade da             

perspectiva e levam a uma constante reavaliação da teoria, que passa a ser movida pelos afetos                

e encontros. Noutros termos, o que propomos ao longo do ensaio, em afinidade à leitura que                

Deleuze faz de Spinoza, é um  estudo das composições : um arranjo de leituras que tem por                47

princípio um vínculo ético entre conceitos e afetos, e que se estende às leituras de textos                

escritos por Deleuze (com Félix Guattari) a partir de encontros com rituais ameríndios: nos              

Mil Platôs , Spinoza é colocado ao lado das experimentações de Carlos Castañeda com os              

Yaqui e de Antonin Artaud com os Tarahumaras; é com eles que se pensa um corpo que                 

ultrapassa suas relações orgânicas, se abrindo a outras conexões. Esse arranjo se estende ainda              

às leituras que ali fazem de etnólogos do seu tempo, como Pierre Clastres e Jacques Lizot; e                 

alguns conceitos importantes de que Deleuze se serve em seus estudos de literatura             

(agenciamento, devir, involução) são mobilizados para pensar certos acontecimentos nesses          

rituais, em tentativas de subtrair o pensamento a um modelo previamente formatado.  

O mais importante - ressaltemos - é que os conceitos são inseparáveis dos afetos que               

os tornam desejáveis: o corpo-sem-órgãos remete a Artaud não menos que aos Tarahumaras  e,              

consequentemente, à relação com o  peyote ; o perigo da clareza remete a Castañeda não menos               

que à epistemologia yaqui e, consequentemente, à relação com as ervas e com o  peyote (ali                

subjetivado como mescalito ); a crítica da Unidade e do rosto através de uma “semiótica              

não-significante” remete a Jacques Lizot não menos que ao xamanismo yanomami e à relação              

com as árvores; o pensamento nômade e as máquinas-de-guerra remetem a Pierre e Hélène              

Clastres não menos que às cosmologias yanomami e guarani; a semiofagia implicada na             

antropofagia remete aos Guayaki não menos que a seus  outros ; e assim por diante.  

46  LÉVI-STRAUSS, 2012, p. 52. 
47  Cf. DELEUZE, 2002, p. 130-1; KLINGER, 2014, p. 70; PÉLBART, 2011, p. 21. 
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De tais leituras, é perceptível a importância da relação do corpo com plantas, cipós,              

cactus , cogumelos, cascas de árvores: as mudanças de perspectiva estão ligadas a esses fluxos              

que, antes de serem fluxos de consciência, são fluxos de corpo. Os agenciamentos rituais do               48

corpo com o vegetal, então, são propulsores do pensamento. Além de indicarem um interesse              

de Deleuze pela etnologia, foram também importantes para que desse prosseguimento à busca             

de outras imagens do pensamento - iniciada nos livros sobre Proust e Nietzsche: alternativas à               

imagem clássica baseada no  cogito  de Descartes, na boa vontade do pensar, no exercício de               

uma faculdade eletiva, na interioridade meditativa, na recognição de verdades prévias e            

essenciais. [VI] Assim, notemos que se na esteira da descoberta da dimensão do inconsciente por              

Freud, as técnicas literárias do fluxo de consciência e da escrita automática buscavam             

contornar a barreira da consciência para torná-la permeável aos  choques da experiência, em             

Deleuze e Guattari é a  imagem do pensamento que está posta em questão pelos rituais. Já na                 

abertura dos  Mil Platôs , citam uma passagem de Henry Miller: “a embriaguez como irrupção              

triunfal da planta em nós”.  49

Parece importante, de partida, atentar para a diferença aí existente entre uma ênfase na              

embriaguez (na alteração da consciência e, portanto, em um esquematismo humano de            

percepção visionária) e uma ênfase na  relação (a agência da planta na perspectiva e no               

pensamento). Há um primado do corpo sobre a consciência que perpassa estas leituras dos              

acontecimentos nos rituais, e que destaca o estudo das composições dos afetos: a prudência na               

experimentação, a necessidade de uma permanente avaliação dos encontros; saber se suas            

potências são alimento ou veneno.  “Fazer do corpo uma potência que não se reduz ao               

organismo, fazer do pensamento uma potência que não se reduz à consciência” , eis o              50

desafio. Por isso, tentemos não banir destes encontros a imaginação; não reduzir o corpo do               

pensamento às alterações hormonais e reações bioquímicas. Pensar a experimentação em           

termos de psicoativos, psicotrópicos, enteógenos, etc., seria reduzir o afeto a seus efeitos.             

Pensar o afeto em termos de modulações de dopamina, serotonina, ocitocina, seria reduzi-lo às              

causas orgânicas e eliminar a  composição . Falar em estados alterados de consciência, enfim,             

seria conceder a esta - sempre demasiado humana - o espaço privilegiado do pensamento,              

48 Apoiamo-nos livremente aqui em uma passagem de  A vida sensível , onde Emanuele Coccia contrasta o  stream                 
of consciousness  a um  stream of bodiness , uma forma de “arqui-percepção” intracorporal que desarticula as               
divisões orgânicas em um mesmo fluxo (2010, pp. 64-6).  
49  DELEUZE & GUATTARI, 2011, p. 28. 
50  DELEUZE & PARNET, 1998, p. 75. 
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reiterando um sujeito soberano articulador do sentido e da experiência. [V] E na contramão             

desse tratamento objetivista das relações, o terceiro poema em  Seiva  logo dirá: “Procuro no              

vento/ a consciência das plantas”. A consciência se desterritorializa, os corpos se atravessam. 

* 

O segundo poema começa:  

Minha vida foi parar em outra galáxia  
e escrevo para resgatá-la. 
Mas entre mim e a vida  
havia quem acreditasse  
que as coisas que pensa  
pensa por si próprio. 
(...)  

A imagem do pensamento aí implicada é relacional, o pensamento não pensa sozinho:             

“ o poeta aprende que o essencial está fora do pensamento, naquilo que força a pensar” , diz                

Deleuze.  Mais que  reconhecer outras agências, import a então pensar o  agenciamento como            51

“unidade mínima”: “É sempre um agenciamento que produz os enunciados”; um “escritor            

inventa agenciamentos a partir de agenciamentos que o inventaram”. Se isso é válido, nos              52

interessa tentar pensar tais experiências - de descentramento, êxtase, transe - não como             

estados alterados (psicológicos) da consciência, mas como uma alteração no estado           

(cosmológico) das condições de imaginação do mundo.  

Na alteração da visão, o sujeito pensa a si mesmo desde um ponto de vista oblíquo                53

em que não é mais o centro - a primeira pessoa. Vê no próprio corpo a existência de uma                   

gramática cosmológica da qual participa e que o ultrapassa. A mudança, desse modo, não diz               

respeito  somente à visão - uma variação da representação visual -, mas também às relações               

envolvidas na composição de um ponto de vista; à configuração posicional de um corpo no               

cosmos. Em sua leitura de Leibniz, Deleuze ressalta: “Não é o ponto de vista que varia com o                  

sujeito, pelo menos em primeiro lugar; ao contrário, o ponto de vista é a condição sob a qual                  

um eventual sujeito apreende uma variação (metamorfose) ou algo = x (anamorfose)”.  54

51  DELEUZE, 2003, p. 89. 
52  DELEUZE & PARNET, 1998, p. 65. 
53  Cf. Alexandre Nodari (2015a, 2015b, 2015c, 2015d) para os desenvolvimentos de um conceito de obliquação. 
54  DELEUZE,1991, p. 37. 
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O estudo das composições do corpo (e a atenção aos estados transitórios da             

enunciação) permite assim que sigamos suas aberturas para pensar - com Luciana di Leone -               55

o pensamento da poesia como  impróprio , como algo que dilui o sujeito: “e fazes passar O                

OUTRO numa hora-centelha quando o olho nem sabe e pensa que é pura seiva a pálpebra                

cerrada”; quem senão Hilda Hilst, aldeã de conceitos que pensou e escreveu o  Fluxo-floema .              56

(Foi Júlia de Carvalho Hansen quem uma vez disse: “ nem preciso entender pra dizer que               

concordo, sinto que estarei sempre de acordo com tudo que Hilda tiver escrito, falado,              

gritado”.  ) 57

O floema, o poema - sem a fotossíntese sequer respiramos: o pensamento, aqui, circula              

sempre em recomposição; como um influxo que dilui a rigidez do corpo próprio e nos vincula                

simultaneamente à terra e ao cosmos: “Criar raízes é o mesmo que fazer órbitas”; “o que se                 

eleva/ tem raiz”, diz a poeta em  Seiva veneno ou fruto . É também o que propõe Emanuele                 

Coccia em  A vida das plantas : “A raiz é só a metade do corpo geminado da planta - a relação                    

com a terra é apenas uma das duas vidas de todo organismo vegetal”. Há um duplo tropismo                 

que dinamiza a gravitação de nosso mundo mecânico e metafísico, e “graças às plantas a vida                

não é um fato puramente químico, mas também, e sobretudo,  astrológico ”.   Seiva , solo, Sol. 58

* 

É o menor dos poemas de  Seiva  que parece sugerir um vínculo direto entre corpo,               

plantas e visão:  

Eu quero ver o que o canto ensina a ver. 
Curiosa capacidade das plantas de iluminarem o cantar  
e assim fazerem o que não sabem fazer: cantar.  

Voltaremos a ele. Por ora, sabemos que o “voltar a estudar” quer também aprender a ver                

outras possibilidades de ver. Há um canto que ensina a ver e que não ouvimos. Talvez o canto                  

shipibo, da primeira epígrafe. Mas como as plantas iluminam o cantar? Como estudar as              

folhas e suas capacidades? É preciso estabelecer uma relação com elas. Davi Kopenawa, o              

55 DI LEONE, 2016. 
56  A citação é uma passagem do livro  Kadosh . A segunda referência é extraída de um poema em  Cantares :                   
“Aldeia é o que sou./ Aldeã de conceitos”. E  Fluxo-Floema  é o título de um de seus livros. 
57  Em entrevista a Sergio Maciel (2017). 
58 COCCIA, 2018, p. 84-92, itálicos no original.  Além do livro de Coccia, uma série de estudos filosóficos sobre                   
as plantas/ sobre as plantas na filosofia foi publicada nos últimos anos (Michael Marder, Jeffrey Nealon, Luce                 
Irigaray, Monica Gagliano, John C. Ryan). Uma leitura de poemas de  Seiva em diálogo com esses debates poderá                  
ser vista na tese de Elisa Duque N. Santos, a ser defendida na UFF, provavelmente em 2021. 
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xamã yanomami parafraseado no colofão de  Seiva , nos diz que a  yãkoana ensina a ver - mas                 

ela o faz  matando os olhos : não é possível ver com olhos de vivente. O ritual de leitura do                   59

livro, a seu modo, estabelece uma rede de relações que nos permite intuir que as plantas                

cantam  no poema; pois os poemas são também cantos - por elas iluminados: “Que a nossa                

canção se faça suficiente/ manta de lã luminosa./ E sem porquê utilizada”. A relação reaparece               

ainda em outro poema: “Dia desses ganharei outra velocidade/ serei planta/ e hei de continuar               

iluminada pela água”. 

Nessa simultaneidade entre a escrita do corpo e a escuta do cosmos, sincronia de              

afetos e ampliações, os poemas de  Seiva pouco a pouco traçam  uma (com)posição             

cosmológica: instável, vulnerável, móvel. Temos de partida as superfícies estilhaçadas, logo           

“nunca há paisagem”, e a composição varia de acordo com a agência do  tempo (diversas vezes                

o vento, “vento e sol com sombra”, “trovão”, “marés”, “chuvadas”, noite e dia). Como              60

lembra Barthes em suas notas sobre o haicai, “nunca estamos separados do cosmos sob sua               

forma imediata: o  Oikos , a atmosfera, o ponto do curso da Terra em torno do Sol. Sentimos                 

sempre a estação: ao mesmo tempo como um eflúvio e como um sinal”. Os deslocamentos               61

no plano de composição derivam então das relações cultivadas e das mudanças de velocidade:              

pequenos afetos, acontecimentos de sentido que guardam sempre uma potência não           

atualizada.  

O estudo das composições é um estudo das dinâmicas e cinéticas do corpo e do               

pensamento; de  suas latitudes e longitudes.  E se o que flui através do corpo influi na                

composição (da vida, do pensamento, do poema), a possibilidade de alterar sua configuração             

se estenderá por todo o livro: “Oferecer o próprio corpo a ser arbusto e água corrente”. É                 

através de uma atenção imanente ao que acontece com o corpo (à microfísica, ao molecular)               

que se dão os movimentos metafísicos, teóricos, conceituais. O pensamento que circula nos             

poemas, p or isso, não será aqui entendido enquanto “exercício posterior de avaliação” que             

59  KOPENAWA & ALBERT, 2015, p. 458.  Segundo B. Albert,  yãkoana é “o pó fabricado a partir da resina                    
tirada da parte interna da casca da árvore  Virola elongata , que contém um poderoso alcalóide alucinógeno,                
dimetiltriptamina (DMT). A DMT possui uma estrutura química próxima da serotonina, um neurotransmissor, e              
age fixando-se a alguns dos receptores desta. Seus efeitos psíquicos são semelhantes aos do LSD. O pó de                  
yãkoana contém ainda diversos ingredientes que provavelmente intensificam seu efeito: folhas secas e             
pulverizadas de  maxara hana,  cinzas de casca das árvores  ama hi  e ama t hari. (p. 612, nota 15) 
60  Ecoando em uma observação de Tim Ingold sobre as ontologias anímicas: ele diz haver ali uma primazia do                   
“fluxo aéreo do tempo” sobre a “fixidez da paisagem: a ideia mesma de “que a vida se desenrole sobre a                    
superfície inanimada de um mundo pronto” é inconcebível. (2015, p.123-4) 
61  BARTHES, 2005, p. 71. 
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busca “dar forma à matéria bruta” - como em certa imagem clássica da  poiesis . Será parte de                 

um movimento que  “submete o sujeito a uma força centrífuga” , expondo-o como “ressonância             

de um outrem”. E se outrem é a “existência de um mundo possível” , o pensamento ressoará                62 63

essa possibilidade de outros mundos.  

Nem plano previamente elaborado, nem exercício posterior de avaliação; nem primado           

da consciência, nem representação:  nos aproximamos assim de uma dimensão ritual da            

poesia, em uma perspectiva que busca - mais que sua forma ou conteúdo - entender “os                

contatos que a tornam possível” e os que ela “tenta estabelecer”, como propõe Luciana di               

Leone.   64

* 

- rituais de leitura - 

No breve livro  Rituais ontem e hoje , Mariza Peirano começa por dizer que, entre nós, a                

“inclinação inicial” é diminuir a relevância dos rituais, associando-os “à convencionalidade, à            

rigidez, ao tradicionalismo e ao status quo”. Tudo se passa - diz ela - como se “nós, modernos,                  

guiados pela livre vontade, estivéssemos liberados deste fenômeno do passado” e usássemos o             

termo no dia-a-dia com uma conotação formal e arcaica, ignorando as relações que ali se               

ensaiam. 

Se a dimensão ritual da poesia referida por Luciana di Leone visibiliza, por um lado,               

uma retomada da performance pública, das leituras coletivas, dos saraus (aspectos de            

circulação ampliada nos quais não entraremos aqui), ela abrange também uma postura            

interessada na rede de relações que pode ser vista nos poemas e através deles: postura               

metodológica, que trata um poema como “um texto instável feito e refeito cada vez pelos               

contatos que o propiciam e que ele, por sua vez, vai propiciar”. Vimos, na breve referência                65

ao ensaio de Júlia sobre Ana C., que ela pensa a enunciação como “diálogo instável entre                

escrita e leitura”: a prática do poema passa por “transmitir ritos de caça” e “compartilhar as                

armas” com quem lê, pois são os olhos da leitura que dizem a escuta. Há portanto muito a                  66

pensar no modo como os poemas, quando lidos, atualizam e agenciam vínculos. E para traçar               

62  DI LEONE, 2016, p. 72. 
63  DELEUZE & GUATTARI 2010, p. 25. 
64 DI LEONE, 2017a; ver também 2015. 
65 Ibid. 
66 Ecoando um dizer de Mandelstam: “o olho - órgão dotado de acústica”; referido por Marília Librandi (2012). 
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suas redes em meio a outros discursos, para afirmar essa dimensão ritual em tempos de               

“ceticismo pós-etnográfico” , é preciso, entre outras coisas, não  construir um          67

distanciamento. [VII] Há contatos e atritos que perpassam sua produção, sua perlocução e sua             

reverberação - e esses contatos, ressalta di Leone, são “necessariamente políticos e poucas             

vezes pacíficos”. Que sejam entre duas pessoas, como queria Frank O’Hara. Possivelmente            

implicam conceitos diferentes de corpo e pessoa, numa interseção de dois mundos. 

Isso nos interessa especialmente porque a sinopse de  Seiva veneno ou fruto  sugere que              

o livro “funciona como um objeto cíclico - ritual incluído na ausência de títulos dos poemas,                

que funcionam como cantos sempre a reverberar” .  As alusões recorrentes feitas até aqui aos              68

rituais, afinal, não foram apenas arremetidas arbitrárias. E são vários os sentidos de ritual que               

tentaremos convergir. Retomamos, atentando à confluência de ritos, trocas e atritos, a            

percepção de Marielle Macé: alguns poemas instituem cenas de fala onde ensaiam outras             

formas de estar em coletivo, de dizer  nós , de se conectar uns com os outros. Em  Seiva , como                  

veremos, o uso esporádico do  nós marca também uma certa comunidade afetiva vinculada a              

uma prática ritual: quando diz “desfazemos em cinzas essa cultura”, por exemplo. A atenção à               

enunciação, portanto, retorna ampliada, vinculada a um “comum” que é tensionado a um nível              

epistemológico e antropológico: um verso anterior à convocação do “nós” dizia que “não se              

conhece natureza”. O atrito atinge a divisa natureza/cultura. E isso nos leva logo a pensar num                

outro sentido da prática ritual, implicado na postura que busca os contatos que tornam o               

poema possível e perpassam sua produção, como sugere di Leone: as relações de Júlia de               

Carvalho Hansen com a toma da  ayahuasca  nos rituais ameríndios, pelos quais ela disse que o                

livro é  marcado . 

Um ritual, vivido em intensidade, desloca em camadas o que costuma ser pensado de              

fora como um curso linear e pré-formatado. Para além de qualquer previsibilidade, há antes a               

entrada do corpo em um estado instável e atravessado por forças. Por isso, tentaremos pensar               

a dinâmica dos poemas como ensaio de uma  imagem do pensamento que busca afastar as               

certezas, que persegue o indeterminado, que se move pelo desejo de ampliar as relações              

possíveis. Seu ritual é também um  estudo , que se caracteriza pelo tom reflexivo e pela               

exposição de um pensamento em curso, uma prática de subjetivação que acompanha e             

67 A expressão é de Italo Moriconi (2016). 
68 Disponível no site da editora: chaodafeira.com/catalogo/seiva-veneno-ou-fruto/ 
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interroga essa exploração das condições de visibilidade,  através da enunciação. A proposta de             

leitura da sinopse, afinal, é que  o livro funciona como objeto ritual, mais que um ou outro                 

poema: é sua leitura em conjunto que nos envia uma passagem por diversas configurações              

cosmológicas . 

Ritual, ensaio, estudo, enunciação. Os vínculos, esperamos, surgirão pouco a pouco.           

Por ora, guardemos que o primeiro verso de  Seiva encena uma relação aberta com a escrita.                

Um modo de relação em que - como sugere di Leone noutro lugar - “o poema não é um                   

resultado, mas um modo de ver o que se faz, uma economia (ou seja, uma prática) que tenta                  

organizar, como pode, o que existe”.  69

* 

As críticas à autonomia da arte e as tentativas de aproximá-la à vida, como se sabe,                

faziam parte dos programas das vanguardas. As relações entre surrealismo e etnografia            

formam talvez o capítulo mais intenso dessa aproximação, valendo-se de um período em que              

outras fontes estéticas e cosmológicas tornavam-se disponíveis para a inspiração dos homens            

modernos , em meio às guerras e em caça a seus fantasmas. A postura crítica à autonomia,                70

portanto, ecoa certas trocas entre etnologia e literatura; um atravessamento das práticas            

experimentais de escrita pelas práticas rituais dos coletivos visitados em viagem. O            

deslocamento de fronteiras geográficas e teóricas (de B. Cendrars e A. Cesáire) deixou marcas              

nas trajetórias de jovens etnógrafos envolvidos na missão francesa que fundou a USP             

(Lévi-Strauss e R. Bastide) e também no projeto UNESCO (A. Métraux e Bastide), que              

avaliaria a suposta democracia racial brasileira. Os rumos dos estudos de coletivos ameríndios             

e afro-diaspóricos em território brasileiro (e além), bem como de suas produções artísticas e              

rituais, trazem consigo as ressonâncias desses deslocamentos críticos à colonialidade. 

Desde então, os rituais tornaram-se método para pensar a diáspora de pessoas, línguas,             

divindades, memórias e práticas. Sua vitalidade em terreiros de cidades e matas, propulsora de              

alianças entre diferentes coletivos, reforçou o questionamento às narrativas oficiais, que           

reproduzem de cima os supostos fundamentos da sociedade nacional, elaborados de acordo            

com os interesses da administração do Estado. A atenção às cosmologias que ali se atualizam               

contribuiu para reconfigurar a imaginação da distribuição étnica no continente          

69  DI LEONE, 2017b. 
70  Cf. CLIFFORD, 1998, p. 136. 
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afrolatinoamericano, desestabilizando fronteiras antes estabelecidas pela etnologia e pelo         

direito - e explicitando outras relações possíveis com o espaço e com o tempo.  [VIII]  

* 

Um dos principais estudos etnológicos sobre rituais,  The Forest of Symbols: aspects of             

Ndembu Ritual , publicado por Victor Turner em 1967, toma seu título de um conhecido              

poema de Baudelaire, reproduzido integralmente como epígrafe. Entre nós, curiosamente, um           

dos principais teóricos da poesia faz uso de um conceito central no estudo de Turner: o  drama .                 

Poderíamos pensar o lugar em que Marcos Siscar situa a poesia - a poesia moderna, a partir de                  

Baudelaire - como equivalente ao lugar em que Turner situa o ritual: o poema como               

espaço-tempo de formalização do discurso da  crise ; uma crise mais discursiva que            

diagnosticada, é certo, mas que de todo modo deixa entrever um certo mal-estar. Auto-crítica,              

processualidade, reflexividade, troca de posições e performatividade fazem parte do ritual e do             

poema: ambos são o lugar (um “ter lugar”) de dramatização do estado atual das relações. 

Nisso, Turner e Siscar se distinguem, por exemplo, da leitura de Octavio Paz, que              

pensava todo ritual como representação. Quando Siscar propõe haver uma relação           71

constitutiva entre a poesia moderna/contemporânea e a formalização discursiva de um           

discurso crítico, pensamos que isso não deve ser entendido como uma perspectiva            

estrutural-funcionalista que situa a poesia em relação à  sociedade como contexto englobante e             

externo, de onde se poderia depreender seu princípio explicativo e seu auto-diagnóstico            

(“como expressão artística ou como fato social” ). A relação que essa formalização implica,             72

talvez possamos dizer, é mais escatológica, cosmológica - ritual, portanto -, com um  tempo do               

fim;  tempo que não é teleológico, mas que  encena sua própria urgência: o poema se propõe                

compositor/agenciador de outras possibilidades relacionais.   73

Embora as trocas entre literatura e etnologia no período das vanguardas não            

componham o interesse principal de Siscar, é também a constatação de uma distância             

discursiva de seu terreno de questões - e das pretensões redentoras alinhadas a essa              

aproximação, com suas resoluções tendencialmente totalizantes - que move seu          

questionamento acerca da atual relação da poesia com a tradição das vanguardas, posta em              

71  PAZ, 2012, p. 134. 
72  SISCAR, 2016, p. 9. 
73  Cf. SISCAR, 2010, p. 21; p. 32; p. 42. 
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perspectiva: “após o esgotamento, não apenas das vanguardas, como se costuma dizer, mas             

igualmente dos temas que sustentavam o debate da época das vanguardas, como fazer sentido              

historicamente sem ter que se alinhar a tais valores?” Para ele, o que está em jogo - “na visão                   74

que a nossa época vem construindo sobre si mesma” - é “um  outro modo de relação com esses                  

mesmos valores e critérios”, que não deixa de implicar um “modo de se debater com a questão                 

do sentido”: um impasse que envolve o desejo de manter uma “postura ativa diante do               

contemporâneo” ao mesmo tempo em que busca “outras formas de relação com a história”.  75

* 

A discussão poderia ser remontada a algumas observações de Walter Benjamin no            

famoso ensaio sobre a  obra de arte , (re)escrito na segunda metade da década de 1930. Ele                

diagnosticava, ali, uma “transformação radical” na "função social da arte": “ Em vez de se              

basear no ritual, ela terá agora outra práxis como seu fundamento: a política” . Isso              

aconteceria  pois  “pela primeira vez na história mundial, a reprodutibilidade técnica da obra de              

arte a emancipa da existência parasitária como parte do ritual”. Benjamin acreditava que, à              

“medida em que as obras de arte se emancipam do uso ritual, aumentam as possibilidade de                

sua exposição”. Seu pressuposto é o de que “o valor único da obra de arte 'autêntica' tem seu                  

fundamento no ritual, no qual ela teve o seu valor de uso original e primeiro”.  76

Diante da retomada do interesse pela dimensão ritual da poesia, que coloca em             

perspectiva histórica a noção de arte autônoma e aponta para sua derrocada, talvez estejamos              

em melhores condições de inverter figura e fundo e repensar os pressupostos de Benjamin (já               

questionados à época por Adorno, quando lhe escreveu dizendo que seu pensamento            

subestimava “a tecnicidade da arte autônoma” e sobrevalorizava a da “arte não autônoma” ).             77

Esses pressupostos levaram a uma historicização passadista da noção de ritual, bastante            

vinculada a um entendimento da religião como alienação e adesão acrítica - e por isso               

supostamente nas antípodas da política.  Porém, como nos diz a etnologia, rituais e artefatos              78

estão entrelaçados na produção de pessoas e de subjetividade. A separação entre prática             79

74 In: “A responsabilidade e as respostas da poesia. Uma conversa com Marcos Siscar.” (SILVEIRA et. al., 2017) 
75  SISCAR, 2016, pp. 11-14. 
76    BENJAMIN, 2012, p. 17-18; itálico no original. 
77 ADORNO apud SCHÖTTKER, 2012, p. 61. 
78 Poderíamos ver na articulação narrativa deste ensaio - linearidade histórica, universalismo antropológico -              
alguns ecos de uma leitura de Marx mediada pela interpretação idealista de Gy ö rgy Lukács em  História e                 
Consciência de Classe . Peter Bürger, em sua  Teoria da vanguarda , questiona a periodização de Benjamin. 
79  Ver, p. ex.. Lagrou, 2009; Overing, 1999; Fausto, 1999, 2002. 
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ritual e prática política só faz sentido em uma narrativa historicista que autonomiza ambas,              

desvinculando-as de seus dispositivos; mas isso supõe determinar uma primazia dos meios de             

produção sobre as relações de produção: e é essa imagem da  obra  que está sendo cada vez                 

mais deslocada do primeiro plano, visibilizando as tensões e práticas que acompanham a             

composição.   80

Teríamos assim, também nos estudos de poesia, uma variação metodológica - que a             

seu modo ressoa variações na teoria antropológica: questionada a autonomia, vemos agora            

uma tentativa de deslocar o poema de um  funcionalismo sociológico - “como um produto que               

fala sobre o que significa a literatura para um determinado grupo ou época”, ou como via de                 

exploração de seu “universo de representações” - a algo que movimenta relações e age na               81

incessante recomposição da vida. [IX]  Os poemas reverberam como uma “hipótese de sentido”,            

“que nos passa pelo corpo  agora ” - sugere João Barrento. E essa maneira de pensá-los,               82

afinal, não deixa de ecoar certas práticas rituais. 

* 

- rituais de escrita - 

Há ainda um outro sentido de ritual que nos interessa, e que acompanhará nossa              

tentativa de estabelecer uma relação com o pensamento  em movimento nos poemas de  Seiva              

veneno ou fruto , sem considerá-los elaborações de “segunda ordem”. Partimos de uma            

observação de Diana Klinger: 

“O nativo” não lê a literatura da mesma forma que o acadêmico, isto é, como uma                
série de procedimentos para produzir um efeito estético (como diriam os formalistas            
russos), nem como uma trama de significantes que remetem a um tecido infinito na              
linguagem (como a lê o pós-estruturalismo), tampouco como a matriz em que se             
inscrevem, quer dizer, se produzem e se representam, as identidades sociais e as             
disputas políticas (assim a entendem os estudos culturais). Nem literariedade, nem           
significante, nem representação. O nativo, em mim, tenta pensar a escrita para além do              
estético e do representativo. Ele entende a escrita como prática ou ritual, uma forma de               
estar no mundo.  

Em  Literatura e ética: da forma para a força , após a passagem citada, Klinger propôs               

pensar “a escrita como um ritual que suspende o mundo para construir um outro território” - e,                 

80  Ver, p. ex. o já citado verbete "Endereçamento", no  Indicionário do contemporâneo  (Andrade et. al., 2018). 
81  Os termos são de Heloísa Buarque de Hollanda (1981) em “Bandeiras da imaginação antropológica”, resenha                
do livro  Retrato de Época , de Carlos A. Messeder Pereira, uma etnografia da “poesia marginal” nos anos 70. 
82 BARRENTO, 2014, p. 16. 
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ao fazê-lo,  remeteu aos estudos de Michel Foucault sobre o  cuidado de si no período               

helenístico, entre epicuristas e estóicos, para quem a postura ética diante da vida se interessa               

pelas “práticas”, “atitudes” e “comportamentos” que daí derivam;  não por uma verdade            

universal . Em seu livro anterior -  Escritas de si, escritas do outro. O retorno do autor e a                  83

virada etnográfica - Klinger já havia pensado, com Foucault, certas práticas de  escrita             

implicadas em processos de subjetivação, como os  hupomnêmata  do período helenístico.           

Assinalava ali que o  objetivo destes escritos era “recolher o logos fragmentário transmitido             

pelo ensino e fazer dele um meio para o estabelecimento de uma relação consigo mesmo” .   84

Seria possível pensar que os traços rituais em  Seiva  - a começar pelo anúncio de um                

“voltar a estudar, não sei/ mais compor” -, guardam algo desse caráter de  notas de               

pensamento , na montagem de um processo de subjetivação? Diz Foucault, citado por Klinger: 

O papel da escrita é constituir, com tudo o que a leitura constituiu, um ‘corpo’. E é                 
preciso compreender esse corpo não como um corpo de doutrina, mas sim – segundo a               
metáfora da digestão, tão freqüentemente evocada - como o próprio corpo daquele            
que, transcrevendo suas leituras, delas se apropriou e fez sua a verdade delas: a escrita               
transforma a coisa vista ou ouvida em forças e em sangue.  85

É certo que ele está falando das cadernetas, anotações pessoais, sem pretensão de             

publicação. Mas essa escrita implicada em um  ethos , em que o pensamento é materializado no               

corpo tal qual sangue, no âmbito de um cuidado de si, nos interessará para pensar a imagem                 

do pensamento implicada nos poemas. [X] Um estudo, afinal, não é essa entrada num estado              

liminar, que começa por assumir o não saber? Talvez, com a  Seiva , sejamos levados em um                

ritual de iniciação - e em uma pedagogia que excede leituras e ensinamentos humanos.              

Isabelle Stengers diz pensar a escrita como “uma experiência de transformação metamórfica”,            

que frustra “intenções pré-formadas” e dá um  modo de existência a forças que não pertencem               

somente ao humano que grafa. Seria preciso, então, resgatar seu caráter de compromisso com              

as experiências que nos  animam , que ultrapassam o cérebro enquanto centro do qual emana a               

consciência; assumir que a experiência articulada na escrita é em si um agenciamento.  86

* 

83 KLINGER, 2014, p. 51-2 . 
84  Id. 2007, p. 28-9. 
85 FOUCAULT, 2004, p. 152 apud   KLINGER, 2007, p. 28. 
86  STENGERS, 2017, p. 10-11. 
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Diante das questões que ecoam n a leitura de  Seiva , do diálogo interno entre versos que               

retomam interrogações em aberto, podemos ser levados também a pensar em algumas práticas             

de escrita que tensionam as fronteiras entre poema e ensaio, e mesmo em algumas definições               

de ensaio ,  a começar por Adorno: “Escreve ensaísticamente quem compõe experimentando”.           

Klinger sugere pensar o “ensaio como auto-etnografia, auto-exame”, e Jean-Christophe Bailly           

ressalta sua afinidade à notação:  

A ideia condutora do ensaio é, no fundo, conservar no seu ímpeto algo da notação,               
algo ligado a uma espécie de pensamento tátil. A noção de engate é fundamental:              
ela assinala o começo, o ponto de partida, a irrupção, e indica também a retomada, a                
conexão: não aquilo que acontece quando duas peças de um quebra-cabeça se unem,             
mas o que ocorre se saltamos de um ponto a outro [...].  87

Para Max Bense, o procedimento experimental do ensaio pode ser entendido como            

uma “tentativa de extrair uma ideia, um pensamento, uma imagem abrangente a partir de certa               

massa de experiências, considerações, reflexões”. Um ensaio busca então exercitar a           88

“potência imaginativa”, criar “incansavelmente novas configurações ao redor de um objeto           

dado”, descobrir “lacunas, contornos, cernes”, em “sucessivas variações sobre o ponto de            

partida” - como num caleidoscópio: justamente a imagem que encontramos no primeiro            

poema de  Seiva , abrindo a percepção a outros vínculos. 

As linhas iniciais de muitos poemas parecem nos fazer acompanhar um percurso que             

traz algo dessas definições do ensaio, entre auto-exame, notação, salto e imaginação: “Voltar a              

estudar, não sei”; “Minha vida foi parar em outra galáxia”; “Procuro no vento”; “Eu era               

criança e tinha medo”; “Foi-se o tempo/ em que confundi ação/ com a fúria do movimento”;                

“No futuro estou antes”; “Perdi a cruz e o cavalo que me atrelavam o pescoço”; “Tenho sido                 

entregue/ às mais escuras/ das noites mudas”; “Eu quero ver o que o canto ensina a ver”;                 

“Estou sempre à espera de ver”. Escrever uma mudança incessante de ponto de vista: talvez o                

mesmo que escrever a leitura, ou escrever o estudo; com momentos de tentativa de              

compreensão  a posteriori do sentido das conexões, passagens imperceptíveis por fronteiras           

antes inexploradas, lampejos intermitentes.  

Falamos, pois, de uma prática de escrita em um limiar incerto: entre estudo, poema,              

ensaio. E logo os poemas, endereçados, se vêem às raias da teoria: "Você morre/ e sua                

matéria/ fica na terra. Certo?”; “Que posso eu?/ No entre desses espinhos?”; “por que tenho               

87  BAILLY, 2017, p. 14. 
88  BENSE, 2018. 
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vivido/ eu coberta de espinhos?”; “É o credo dos tempos, não disse?”; “Onde o poder               

encontra/ aquele que o transtorna?/ Onde estão os olhos do escuro?”; “aprenderei a ser              

ninguém?” 

* 

- um caleidoscópio  
ou o poema contínuo - 

A princípio, se optamos por ler  Seiva veneno ou fruto  como um  estudo das              

composições - na esteira de seu verso de abertura, que fala em “voltar a estudar” para  poder                 

ver e compor poemas -, estamos valorizando um caráter “apolíneo” da reflexão (mais próximo              

à  poiesis , de Aristóteles) ante a um caráter “dionisíaco” do êxtase (mais próximo ao  Íon , de                

Platão). Porém, ao mesmo tempo, optamos por ler esse  estudo  como um  ritual . A opção pelo                

aparente paradoxo é intencional, e tentamos pensá-lo - ao longo do ensaio - por caminhos que                

não os dos deuses greco-romanos: “por aqui todos sabem que os deuses vêm da América do                

Sul”, dirá um dos poemas. A importância da ambiguidade, afinal, está dada já no título do                

livro: uma  seiva que pode ser  veneno ou fruto . O fruto não é garantido: os poemas não                 

necessariamente são formas maturadas, prontas para colher e degustar. E o que neles circula              

pode também decompor algumas relações que até então funcionavam bem, organizando os            

afetos de acordo com o habitual. 

De todo modo, é importante frisar que talvez estejamos lendo, aqui, contra a leitura              

que Júlia faz de si mesma: numa entrevista que fez durante a programação paralela da FLIP                

2018, ao comentar algumas leituras de  Seiva , ela disse considerar a importância dos poemas              

como unidades separadas. Embora sejam poemas sem título e tenham uma semântica            

compartilhada, disse não ver o livro como um  poema contínuo - como se leria em  Herberto                

Helder ou o poema contínuo . Porém, admitiu também haver nisso algum sentido...  

Ao comentar um livro publicado no mesmo ano de  Seiva , mas de princípio formal              

bastante diferente - o  Livro das postagens , de Carlito Azevedo -, feito de poemas sem               

autonomia e “avessos a qualquer possibilidade de antologização”, Diana Klinger falava do            

livro como “a unidade mínima da poesia”: o “livro aqui não é um mero suporte para a edição                  

dos poemas, mas um princípio composicional de cuja materialidade também depende o            

sentido”; “tudo aqui é uma questão de composição: esse é o procedimento mais importante em               
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jogo”. Se não é o caso transpor esse modo de leitura para  Seiva , ele ao menos nos deixa                  89

algumas questões.  

Dissemos que  talvez estejamos lendo contra a poeta, considerando que talvez não haja             

mesmo contradição entre sua perspectiva e a “proposta de leitura” do livro como ritual, dada               

pela sinopse de  Seiva no site da editora - possivelmente escrita por ela mesma; pois sim, a                 

literatura etnológica nos diz que há também descontinuidades durante um ritual, unidades            

relativamente autônomas, fases, tropismos, variações nos estímulos; certamente mudanças de          

ponto de vista. Seriam, talvez, apenas dois modos distintos de pensar a continuidade e a               

composição: as passagens - os giros no caleidoscópio - são reconfigurações globais, e geram a               

cada vez unidades separadas; propõem equilíbrios e relações diferentes. Cabe a quem lê             

“girar”, ou virar a página. Os rearranjos das pecinhas brilhantes, porém, se dão em um               

universo de possibilidades que já está configurado, apesar de aberto à imaginação. Nesse tipo              

de operação, Lévi-Strauss via o protótipo do  bricoleur .  

Mas esta é uma questão secundária. Há ainda um outro trecho da leitura que Klinger               

faz do  Livro das postagens  a nos colocar em movimento: 

no livro, o universo potencialmente infinito e efêmero (das postagens digitais) se            
fecha, se cristaliza numa única versão, em papel, e a efemeridade desses materiais             
(sejam eles reais ou inventados, pouco importa para o caso) que somem em fração de               
segundo diante de nossos olhos numa “linha de tempo” eterniza-se num objeto, o             
livro, que – de acordo com o autor – foi sendo elaborado ao longo de vários anos.                 
Inclusive porque essas postagens recuperadas e que se cristalizam no presente do livro             
criam outro tipo de constelação de tempos, porque são postagens que pertencem a             
momentos diferentes [...]  90

Talvez não por acaso, essa leitura tenha sido publicada em um dossiê que discute a               

questão da “autoria na cultura do presente”, mas tenha sido apresentada inicialmente em um              

colóquio que levava o título de “Rituais da percepção”, retomando a questão de W. Benjamin               

sobre as mídias, mas pelo avesso. Por extensão metonímica - extensão esta privilegiada pela              

singularidade do material do livro de Carlito: as postagens nas redes sociais -, o trecho citado                

também ensaia o que poderia ser um ritual de leitura  hoje , quando inescapavelmente             

habitamos e habituamos o contraste entre “a materialidade do papel e a da tela, entre a                

tecnologia digital e a do livro impresso”. Ora, se lermos essa passagem substituindo as              

“postagens digitais” - reconfiguradas no livro de Carlito - pelas “visões” das experiências com              

89 KLINGER, 2018. 
90  Ibid. 
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a  ayahuasca , recompostas no livro de Júlia, podemos melhor imaginar o contraste entre o              

“universo potencialmente infinito e efêmero” das visões e o universo finito e cristalizado do              

caleidoscópio-livro. 

As relações que interessam a um estudo das composições, portanto, são também as que              

estão implicadas na escrita dos poemas, os contatos que propiciam a composição de  Seiva              

veneno ou fruto . E estes podem ser minimamente acessados a partir dos rastros deixados pela               

poeta em entrevistas e textos, onde as observações sobre sua participação em rituais se vêem               

articuladas, eventualmente, com o auxílio da etnologia - uma das agências tradutivas nesse             

amplo circuito de afetos, que cria vínculos entre o corpo e o cosmos; e se estuda.  

Nesse ponto, logo surgem algumas dúvidas: é possível uma abordagem de um ritual             

que não seja  um “ritual acadêmico de explicação do ritual”?  Não  estaríamos apenas forjando              91

um “ritual de auto-alterização” [ ritual of self-othering ]?  Qual a extensão do circuito? Até             92

onde vão essas redes?  A essas perguntas, soma-se uma mais conhecida, de Derrida: “Como              

evitar a irrelevância de uma pretensa metalinguagem acadêmica”? Se a poeta de  Seiva             93

veneno ou fruto  nos diz já no segundo poema que “a explicação é a origem do buraco negro                  

em que estamos”,  i nteressa, certamente, atentar mais aos aspectos pragmáticos do ritual. 

Mas talvez o mesmo Derrida tenha nos deixado uma saída para lidar com essas              

questões, ao escrever sobre uma “oferenda oblíqua”, na abertura de um livro.  Imaginemos que              

ele fala de uma sábia - “especialista na análise dos rituais” - que recebe ou se apodera de um                   

livro - este  Seiva veneno ou fruto - e faz dele uma “coisa sua”. Acredita ver ali “o desenrolar                   

de uma cerimônia, ou até mesmo de uma liturgia” - e faz disso um tema. Nada de excepcional,                  

diz ele, pois o rito “não define um campo”: há “rito por toda parte” - e sem rito, “nada de                    

sociedade, nada de instituição, nada de história”. Pouco importa, também, quem possa ser essa              

especialista na análise dos rituais, pois isso “não é uma especialidade”: pode ser uma crítica de                

arte ou de literatura, um historiador, uma antropóloga, até um filósofo. “Você ou eu”. Por               

experiência ou espontaneidade - segue ele - qualquer de nós pode “desempenhar o papel de               

analista ou de crítico dos ritos”, e “pessoa nenhuma se livra totalmente disso”. Aliás, para               

“ desempenhar um papel ”, na leitura ou onde quer que seja, “é preciso estar inscrito na lógica                

91  A expressão é de Michael Taussig (1986, p. 360). 
92 FOSTER, 2014. 
93 DERRIDA, 2014, p. 93. 
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do rito”. A despeito das diferenças e distâncias entre autora e analista, então, a fronteira parece                

ser incerta, permeável, e “ deve mesmo ser transposta”. E se essa atividade, eventualmente,             

“estiver próxima da passividade” ou mesmo da paixão, não há enfim como evitar “atos              

críticos e criteriológicos”: 

uma discriminação vigilante é requerida por parte de quem, por uma razão ou outra, se               
torna parte interessada no processo ritual (o agente, o beneficiário, o padre, o             
sacrificante, o aderecista, até mesmo o excluído, a vítima, o vilão, ou o  pharmakos ,              
que pode ser a própria oferenda, pois a oferenda jamais é uma simples coisa, porém já                
é um discurso, ao menos a possibilidade de um discurso [...]  94

 A leitora, o espectador, esteja aqui “neste volume ou fora do volume, encontra-se a              

essa altura na mesma situação”. Assim, mais importante que opor ou decidir entre “crítica e               

não crítica” - “a objetividade e seu contrário” - seria “marcar as diferenças entre as críticas e,                 

de outra parte, situar o não-crítico em um lugar que já não seja oponível, talvez nem mesmo                 

exterior ao crítico”. Pois se ambos não são idênticos ou equivalentes, “talvez possam ser, no               

fundo, o mesmo”. E com isso Derrida conclui: “Eles participam, seja como for”. 

* 

Entre passional e vigilante, então, a atividade no processo ritual; e entre enamorada e              

desrespeitosa, dizia Barthes, a lógica da leitura: ao escrever a leitura, entre a percussão das               

teclas, a distensão dos apontadores e a dispersão das caixas de fósforo; ao falar de uma “lógica                 

associativa”, não era isso, afinal, o que Barthes sugeria? Um ritual de leitura, um ritual de                95

escrita? Aos dois, poderíamos juntar a sugestão de Tamara Kamenszain, trazendo consigo            

Julia Kristeva, Melanie Klein, Virginia Woolf: visibilizar o “tecido não-discursivo”, virar “o            

discurso teórico para trabalhá-lo do lado do avesso”, improvisar uma pedagogia de “caminhos             

ziguezagueantes”. Artesanal, vanguardista e doméstico - para Kamenszain - é “o olho que             96

relê o escrito” e “perde tempo” nos detalhes, contra a “marcialidade dos discursos             

estabelecidos”. Na rede de leituras, na costura do texto, criar uma rede de defesa, cartografar               

um mapa, segui-lo; e tentar seguir sem ele.  97

* 

94 DERRIDA, 1995, pp. 5-8. Os itálicos nas citações acima são dele. 
95 BARTHES, 2004. 
96 KAMENSZAIN, 2015. 
97 Cf. as apresentações de Ariadne Costa e Barbara Belloc em KAMENSZAIN, 2015, pp. 10-13. 
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Um mapa. Com  Seiva veneno ou fruto , isso tudo implica, por um lado, situar o livro                

em um arranjo para além da literatura, atravessado pelos outros discursos; por outro,             

relacionar sua enunciação a outras matrizes rituais, que são também outras matrizes            

etnológicas. Pois se as teorias da literatura foram sensíveis às ruínas e aos escombros do               

século XX, tornando-se mais fragmentárias - performáticas e confessionais, sintomáticas de           

uma consciência moderna em crise -, não haveria motivo de pensar que as teorias ameríndias               

não tenham sido afetadas tanto quanto: a etnologia sugere que cada contato com o mundo dos                

brancos - para além do choque demográfico e psicológico, das incalculáveis mortes e             

epidemias - parece ter se desdobrado em reorientações conceituais coletivas; centenas de            

crivos simbólicos diferentes, onde - por exemplo - as novas relações foram filtradas por              

teorias etiológicas dos poderes patogênicos. Reflexões sobre a impotência de seus           98

deslocamentos cinegéticos e cosmológicos; auto-culpabilizações, considerações sobre a        

obsolescência de seus rituais, dúvidas sobre a eficácia dos remédios; desconfianças,           

abandonos de práticas convencionadas, ambivalências; tentativas de pacificação dos         

estrangeiros e de localização dos brancos na tipologia; reconfigurações de pensamento, enfim.  

Essas mudanças, bastante associadas à prática do xamanismo, são parte do movimento            

que tentaremos acompanhar ao longo do ensaio, em direção a uma matriz ritual distinta da               

antropofagia praticada no século XVI, que tem sido a principal propulsora de diálogos com o               

pensamento ameríndio por parte dos estudos literários.  

* 

- passagens - 

Em seus estudos literários, Deleuze buscava um arranjo que privilegiasse  o ponto de             

vista do corpo, da saúde, da experimentação, da prudência, da clínica: um modo de leitura que                

remete à etologia de Spinoza e à etnologia ameríndia; que se interessa pela potência dos               

modos de existência e pela arte como sintomatologia e medicina, com Nietzsche e Le Clezio.               

Tendo isso em vista,  esse estudo é também uma tentativa de recolocar em movimento seu               

gesto de leitura da etnologia (com Guattari), buscando extrair possibilidades teóricas de            

estudos posteriores aos que receberam sua atenção. [XI]  N’ O Pensamento Selvagem  e nas            

Mitológicas , obras publicadas entre 1962 e 1971, Lévi-Strauss havia aberto um campo            

98  Ver, por exemplo, os artigos de Philippe Erikson e Bruce Albert no livro  Pacificando o Branco: Cosmologias                  
do contato no norte Amazônico , organizado por B. Albert & Alcida Ramos (2002). 
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semântico para estudar o pensamento ameríndio em torno de uma  lógica do sensível .  Há um               

longo caminho até que se chegue às definições recentes da imagem ameríndia do pensamento              

como uma “ ontologia política do sensível ”  , ou uma “ontologia integralmente relacional”  .           99 100

Como entender esse movimento?  Como considerar a possibilidade de uma ontologia           

integralmente relacional? E como isso pode alterar o pensamento do plano de composição? 

Um dos objetivos deste ensaio é pensar a modulação perspectivista dos poemas de             

Seiva veneno ou fruto desde uma genealogia que nos permita abordar as mudanças de ponto               

de vista através de mudanças na composição do corpo.  A passagem por estudos etnológicos ao               

longo do ensaio, portanto, não pretende focar nos termos em que os pensadores e pensadoras               

indígenas articulam o sentido, mas buscar exemplos de maneiras pelas quais as relações             

afetam os corpos (relações com plantas, por exemplo). O interesse não está nos sentidos              

ameríndios, que são múltiplos e mutantes, mas nos agenciamentos que influem na composição             

do pensamento por meio dos afetos corporais. 

Os estudos de Lagrou e de Cesarino em torno das estéticas e poéticas ameríndias,              

como já dito, foram os principais inspiradores de nossa proposta inicial.  Mas por que olhar               

para poéticas e estéticas? Não seria isso um afastamento das questões importantes, já que o               

atual potencial de diálogo estaria em aproveitar as teorias já elaboradas para repensar as              

nossas, e uma vez que as práticas ameríndias - vinculadas a  cosmologias em que as formas e                 

os corpos são marcados e definidos por uma potência de alteração - tendem a fazer pouco                

sentido para os pressupostos de nosso pensamento?  As perguntas são pertinentes: de fato, não              

interessam exatamente aqui os conteúdos das narrativas míticas ou os enunciados das            

composições ameríndias.  É de se esperar que, no caso de uma poeta não-indígena, a relação               

com o xamanismo não se dê através de um discurso marcado pelo paralelismo e pela               

repetição, no qual o trânsito por patamares cósmicos implica um conceito de corpo composto              

de duplos e espíritos auxiliares, que se deslocam topologicamente em viagem escalar,            

veiculando uma enunciação que traz as vozes de coletivos habitantes desses outros patamares.             

A cosmologia é outra, assim como é outra a distribuição topológica da cosmografia. Por outro               

lado, interessa pensar a maneira como se compõe esse agenciamento discursivo que            

caracteriza a enunciação xamanística, associada ao consumo ritual da  ayahuasca : como           

99  VIVEIROS DE CASTRO, 2012, p. 157 . 
100 I dem. , 2002, p. 385. 
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veremos, ele está ligado a caminhos visuais que articulam grafismos e cantos. Interessa, então,              

a maneira como, nas práticas rituais, a teoria (o perspectivismo cosmológico) se desdobra em              

uma “pragmática especulativa”, uma série de procedimentos em constante reavaliação. Um           101

olhar simultâneo para as estéticas e poéticas ameríndias permitiria pensar a maneira como os              

vínculos se compõem, para além da especificidade dessas estéticas e poéticas. 

Assim, os enunciados das poéticas ameríndias não interessam  diretamente , mas o           

agenciamento de enunciação aberto a vozes que não se enunciam em situações normais do              

cotidiano, por exemplo, nos interessa para pensar  Seiva veneno ou fruto como um ritual              

articulado, onde há poemas em que são trazidas perspectivas d’“a noite”, d’“o silêncio”, d’“o              

futuro”. Cesarino sugere que os “caminhos, paradas e surgimentos” são como três  tropos da              

poética narrativa dos Marubo - e vemos também uma configuração narrativa semelhante nos             

poemas mencionados. [XII] Também a maneira como essa poética constrói seu sentido a partir             

do “empréstimo de qualidades sensíveis” nos interessa: se há uma  lógica das qualidades             

sensíveis que instaura um plano de imanência para o pensamento, é o intercâmbio dessas              

qualidades sensíveis que impulsiona seu plano de composição.   102

Do mesmo modo, os grafismos não interessam  diretament e, mas a maneira como o             

traço se articula à linguagem cantada e à inscrição da cosmologia no corpo pode sugerir               

caminhos para pensar a agência de outras formas-de-vida no ritual, por meios que não a               

linguagem ou o simbólico: Lagrou aponta que os grafismos “produzem um corpo em relação              

construtiva com os fluxos que o atravessam” ; suas técnicas de composição são “‘técnicas de              103

mediação’ para concretizar a passagem entre diferentes pontos de vista” . Portanto, “as            104

linhas chamam a atenção para o que conecta e não para o que separa corpos e seres distintos; é                   

uma arte do entre-dois”.   105

Cantos e grafismos apontam então para a permeabilidade do corpo e da enunciação,             

para os agenciamentos que constituem um ponto de vista vinculado à cosmologia. Por isso,              

Lagrou e Cesarino defendem que os estudos que prestam atenção a essas práticas permitem              

ampliar em complexidade o acesso à variedade do pensamento ameríndio - a seus “modos de               

101  Cf. LIMA, 2018. 
102  CESARINO, 2011 ,  p. 246.    Cf. também LÉVI-STRAUSS, 2004, p. 278. 
103  LAGROU, 2011. 
104  Id., 2013 
105  SEVERI & LAGROU, 2013. 
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produção de vínculo e suas vastas consequências políticas, sociológicas, epistemológicas e           

ontológicas” -, alargando o espaço de contato entre linguagens conceituais diferentes e            

abrindo caminhos para outras relações e diálogos possíveis, em que os pressupostos            

filosóficos e poéticos sejam ambos afetados.   106

* 

Dito isso, a trajetória deste ensaio, servindo-se de reflexões teóricas elaboradas para            

dar conta de problemas etnográficos específicos, busca um tom que permita manter algum             

rigor na aproximação, tentando apontar para o que vemos como potencialidades de diálogo.             

Dos estudos antecedentes, que se deslocam na interseção, destacamos alguns; sem eles, muito             

do que aqui apresentamos não teria sido pensável: 1) as propostas de Marília Librandi Rocha -                

em “Escutar a escrita: por uma teoria literária ameríndia”  [2012] e “Maranhão-Manhattan:            

uma ponte entre nós. Uma visão dissonante da literatura e da cultura brasileiras”  [2009] - nas                

quais, através de uma atenção às cosmologias, epistemologias e ontologias ameríndias, é            

sugerido pensar uma teoria da poesia que permita reconsiderar sua agência, ensaiando uma             

teoria literária “renovada pelo pensamento ameríndio”; 2) ensaios e apresentações de           

Alexandre Nodari - “A literatura como antropologia especulativa” [2015] e suas variações -,             

onde, por meio de uma afinidade estrutural entre o perspectivismo ameríndio e o conceito de               

ficção, a experiência de leitura é pensada como variação da cosmografia; e 3) o livro de Diana                 

Klinger -  Escritas de si, escritas do outro: o retorno do autor e a virada etnográfica  [2007] -,                  

no qual certas práticas de escrita são pensadas em transversal a um movimento de autocrítica               

na teoria antropológica, o que nos vale também de inspiração formal. [XIII] 

Ao longo do ensaio, buscamos aproximar questões de uma etnologia que, para pensar             

a agência nas/das composições ameríndias, é levada a repensar os conceitos de corpo, pessoa,              

enunciação, signo, grafia, política . Com elas, tentamos começar a pensar  a possibilidade de             107

uma  poiesis inscrita em uma rede de relações alargada, abrindo a composição do corpo, do               

pensamento e da escrita a intervenções de outras formas-de-vida. Afinal, se o empirismo             

interessava a Deleuze pelo primado das relações sobre os termos, o que certa teoria              

106  Cf. LAGROU, 2018; CESARINO, 2018a, 2018b. A citação está nesse último artigo. 
107  Estudos de Els Lagrou, Pedro Cesarino, Luisa Elvira Belaunde, Oscar Calavia Sáez, Anne-Marie Colpron,               
Pierre Déléage, Philippe Erikson - com os coletivos pano - e também de Peter Gow, Marisol de la Cadena,                   
Aparecida Vilaça, Eduardo Kohn, Philippe Descola, Anne-Christine Taylor, Bruce Albert, Joanna Overing,            
Manuela Carneiro da Cunha, Joana Cabral de Oliveira, Tânia Stolze Lima, Esther Jean Langdon, Renato               
Sztutman, entre outros. 
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antropológica contemporânea - de Eduardo Viveiros de Castro, Marilyn Strathern, Roy           

Wagner, Bruno Latour - tem enfatizado é a composição das relações. Para Strathern, fazer              

antropologia é relacionar relações. E tudo isso pode parecer vago: já há décadas a              

antropologia estrutural tem como primado o estudo das relações. Mas ali são relações formais,              

entre signos, em uma atividade intelectual que se assemelha ao desmembramento de peças,             

que busca a correspondência entre significantes e significados ou a correlação entre séries de              

termos. O que muda, então, é que o estudo das composições de relações não diz mais respeito                 

exatamente aos signos, mas às forças que subjazem aos signos e aos pontos de vista que os                 

tornam enunciáveis. Falar de forças, igualmente, pode parecer vago; um misticismo, um            108

inefável, um fluxo inapreensível de energias. O que faz a antropologia, portanto, é remontar              

um certo procedimento de gênese dessas composições: em Latour, a sociedade é substituída             

pelo estudo das associações, processos de gregarização e dissociação; em Wagner, a cultura é              

substituída por uma dialética - sem síntese - entre convencionalização e diferenciação; em             

Strathern, a pessoa é substituída por uma incessante troca de perspectivas e de participações              

em relações.  

O que se reconstitui, enfim - e que interessa para pensarmos os poemas -, é o                

acontecimento em sua dimensão relacional. Para Jacques Rancière, a historiografia fundou           

uma poética representativa de grandes personagens e feitos memoráveis - que oblitera sua             

origem literária -, mas o que caracteriza a poética moderna é a ruptura dessa hierarquia: a                109

epopéia, os deslocamentos geográficos e a celebração do retornado passam a ter o mesmo              

valor - epistemológico e político - que os fatos cotidianos vividos por seres quaisquer,              

improdutivos, irrelevantes. A antropologia nos auxilia a pensá-los em sua complexidade. E            110

é o acompanhamento da enunciação que nos permite considerar, a partir das relações             

ensaiadas nos poemas, algumas variações na linguagem dos vínculos; algumas aberturas na            

composição do coletivo. 

“É preciso recriar o acontecer”, nos diz o primeiro verso do penúltimo poema de  Seiva               

veneno ou fruto .  

108  Cf.  ALLIEZ, 1996, p. 24: "[...] o sentido não aparece senão na relação da coisa com a força de que ela é o                        
signo (e todo signo, nesse sentido, exige avaliação dentro de uma lógica das forças: a força é afirmação de um                    
ponto de vista)". 
109  RANCIÈRE, 2014. 
110  Id., 2017b, p. 21 e pp. 85-6. 
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2. Giros no caleidoscópio 

 

- A casa dos nietzscheanos -  

2014. Residindo em Portugal, Júlia de Carvalho Hansen parecia às voltas com um             

mote:  A casa dos nietzscheanos . Ele aparece como título de um caderno que reúne poemas               

seus, publicado como parte da segunda edição da Revista Grisu, em Guimarães; intitula             

também uma seleta de poemas publicada na Revista Geni; e ainda uma das seções de outra                

seleta publicada na Revista Bólide. Essas publicações antecipam alguns dos poemas - por             

vezes, com variações - que viriam a ser parte de  Seiva veneno ou fruto . As duas primeiras                 

começam com aquele que seria o poema de abertura do livro:  “voltar a estudar/ não sei mais                 

compor meus poemas/ Que alegria! (...)”. Nos três casos, o título é acompanhado pela              111

epígrafe “Nichi nichi bainguin/ Canto Shipibo”. 

Qual seria - ou  o que  seria - essa  casa ? Qual economia? Qual espaço doméstico?               

Talvez algum diálogo com a obra de Maria Gabriela Llansol: casas habitadas por             

cosmologias; nomes próprios que são intensidades. A casa - o  oikos , sempre  menor  em relação               

à  polis  - parece sugerir um freio ao impulso  dionisíaco , exaltado na postura excêntrica e               

explosiva de uma forma-de-vida “neobeat” que associa expansão da consciência e           

embriaguez, mais afim à cidade dos poetas nietzscheanos - impulso bastante diferente dos             

gestos discretos e calmos, ou da “ternura feroz”  nos poemas de  Seiva veneno ou fruto .  112

Que outras leituras se tornariam possíveis caso o poema inicial do livro tivesse sido              

publicado com o título que um dia teve? Pensar em leituras que propõem que o tema mais                 

controverso da filosofia de Nietzsche - a vontade de poder - pode ser lido como vontade de                 

criação, sugerindo uma aproximação entre  práxis e  poiesis : vontade de “reaprender” a            113

compor os poemas. É ainda o mesmo primeiro poema que nos diz da superfície “estilhaçada               

no caleidoscópio” e que conclui dizendo “como gostaria/ de poder ver o poder ver”,              

apontando o questionamento da perspectiva que atravessará todo o livro. Perspectivismo -            114

111  Antes ainda, em uma entrada do blog pessoal da poeta ( alforriablues ) - datada de novembro de 2013 -,  A casa 
dos nietzscheanos  aparece como título desse futuro poema de abertura. 
112 A expressão é de Gianni Paula de Melo, 2017.  
113  Ver, p. ex.,  Apolinario, 2011. 
114 Cf. o livro de Silvia Pimenta (2003),  Os abismos da suspeita. Nietzsche e o perspectivismo . 

41 



23/05/2019 dissertação com sumário - Documentos Google

https://docs.google.com/document/d/1F-21h7cOOv5cY3XNC9v5WYFmD5iRrXlmlu79SuvFXmw/edit 43/234

 

contra as verdades universais. Pensar em um Nietzsche que valorizava a filosofia            

pré-socrática, com sua percepção cosmológica da vida; em um Nietzsche que se questionava             

sobre a validade do conceito de História para a vida - do que Foucault extraiu o método da                  

genealogia para valorizar os pequenos acontecimentos. Pensamento em movimento,         

perspectiva em movimento. Dupla afirmação, da vida e da morte.  

Em 1972, Deleuze apresentou um belo texto no colóquio “Nietzsche hoje?”: o            

Pensamento nômade . Dizia ali que “o nômade não é forçosamente alguém que se movimenta:              

existem viagens num mesmo lugar, viagens em intensidade”. Se perguntava: como músicos,            

pintores e cineastas sentiam-se ligados a Nietzsche?; como artistas recebiam seu pensamento?            

Concluía dizendo que “mesmo se a viagem for imóvel, mesmo se for feita num mesmo lugar,                

imperceptível, inesperada, subterrânea, devemos perguntar quais são nossos nômades de hoje,           

que são realmente os nossos nietzscheanos?”  115

Lembrar ainda de um Nietzsche que - na reavaliação de Roberto Esposito - propõe              

“reler toda a história da Europa através do ‘fio condutor do corpo’”, corpo esse que é um                 

composto sempre provisório de forças em conflito incessante - e que só é compreensível sob               

um “léxico biopolítico” : “trata-se para ele de fazer passar algo que não se deixa e não se                 116

deixará codificar” - diz Deleuze -, de “inventar um corpo no qual isso possa passar e fluir: um                  

corpo que seria o nosso, o da terra, o do escrito…”.   117

E se afinal os poemas de  Seiva veneno ou fruto estivessem reagrupados sob o título  A                

casa dos nietzscheanos ? Lembrar sobretudo de um Nietzsche que, na leitura de Deleuze, é              

aquele que integra o poema na filosofia  , implicando uma “nova imagem do pensamento”:             118

um sonoro Nietzsche (nichi nichi) que busca as forças por trás dos signos.  119

* 

- forças,  signos - 

Dos diálogos poéticos em  Seiva veneno ou fruto , o menos implícito aparece no             

seguinte poema:  

115 DELEUZE, 2006, p. 327-8. 
116 ESPOSITO,  2010, pp. 124-6; 2016, p. 98. 
117 DELEUZE,  2006, p. 320 
118  DELEUZE, 2007, p. 17. 
119  cf. ALLIEZ, 1996, p. 24. 
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No reino dos inacabados  
não sei bem onde mora  
um auxílio que me guie.  
Nunca sei se é questão de pedir  
mais luz ou se digo: noite,  
que Carlos, o escorpião,  
acompanhe a vossa presença.  

Uma versão prévia do poema pode ser lida na seleta publicada na Revista Geni,              

começando por “No reino dos poemas inacabados” e sem a presença do “escorpião”. No              

“voltar a estudar” - na reavaliação da composição dos poemas -, o ritual se faz igualmente por                 

noites acompanhadas de poetas de sua preferência. Insistência na pouca luz. Indistinção entre             

os reinos. Inacabados: não apenas os poemas, também nós. Buscar as forças por trás dos               

signos. Carlos Drummond de Andrade, nascido a 31 de outubro. Júlia de Carvalho Hansen:              

editora, poeta e astróloga.  

* 

De guias e da noite, conversas silenciosas, diz outro poema em  Seiva : 

A noite leva ao dia 
abandona sua origens 
para se elevar aos céus. 
 
Impetuoso é o desejo dos grandes relógios naturais. 
 
Em pleno meio-dia levada 
pelo vigor de sua corrida 
galopa de olhos 
muito abertos 
procura 
evitar os pânicos. 
 
Mas à noite quando 
por sua vez 
se torna cega 
pode então ser 
visionária e guia.  

 Diante da poesia,  “a vida é um sol estático,/ não aquece nem ilumina.” - dizia Carlos:                

“se refugiaram na noite, as palavras”, e nela “estão os poemas que esperam ser escritos”.               

Temperança. Não há motivo para desespero. O diálogo parece fluente. Caberia pensar,            

entretanto, se o acréscimo do “escorpião” no poema anterior pode trazer algo além da              

complementaridade astrológica: ao menos desde a fábula de Esopo, a literatura recomenda            
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desconfiar da possibilidade de uma travessia bem sucedida com o animal. À noite, o direito de                

resposta. E a calhar, um  ato falho de poeta. Ao evocar esta  “Procura” de Drummond  numa                

entrevista, Júlia de ouvido disse, hesitante: “penetro friamente - é isso? - no reino das               

palavras”. Friamente, não surdamente como propunha o poeta: “vejo a poesia como uma             

espécie de código”, ela diz logo. Temperaturas, nunca iguais.  Que as palavras pertençam por              

origem ao mesmo reino da voz humana; que a linguagem seja uma essência antropológica -               

tudo isso permanece incerto. Mas o equívoco - o não unívoco - nos lembra também que a                 

escuta se desloca no tempo: durante o dia, é a noite que “procura/ evitar os pânicos”, galopa; e                  

“o poema” - dizia anos atrás a poeta - “vem como um cavalo”. Em  Seiva , segue, a encontrar                  

“seu próprio dom e ritmo”,  “ou a cavalgada a que os franceses chamam  enjambement ”; a               

quebrar linhas. Nada é estático, e nem o reino das palavras é seguro  diante do tempo dos                 

astros;  dirá: “o inconsciente se move/ O tempo todo.” .  

* 

- poeta e astróloga - 

Don Felipe Waman Puma de Ayala escreveu a  Primer nueva corónica y buen             

Gobierno , destinada em 1615 ao Rei da Espanha. Mais de mil páginas e quatrocentas gravuras               

que apontavam a situação da colonização e dos coletivos indígenas durante o vice-reinado do              

Peru. A crônica foi extraviada e recuperada 300 anos depois; hoje se encontra para consulta na                

Biblioteca Real da Dinamarca. Funcionário público, Waman Puma - ou Guaman Poma, ou             

Falcão Puma - levava nomes totêmicos, em quíchua associados às divindades do céu e da               120

terra.  

Silvia Rivera Cusicanqui toma por base as ilustrações no livro para uma longa reflexão              

sobre a representação do encontro colonial, atentando às distintas metafísicas e cosmologias            

em disputa na iconografia: “ La imagen, así interrogada, deviene teoría”. Uma delas é a              121

imagem do “Indio Poeta y Astrólogo, aquel que sabe cultivar la comida, descifrar las marcas               

del tiempo-espacio y trajinar por el mundo, más allá de las contingencias de la historia”. Ela                

prossegue dizendo que  

Este es un poeta, en el sentido Aristotélico del término: creador del mundo, productor              
de los alimentos, conocedor de los ciclos del cosmos. Y esta poiesis del mundo, que se                

120  Puma que - em língua portuguesa - se desdobra em onça, ou jaguar, ou jaguaretê, ou iauaretê, ou saçuarana . 
121  GAGO, 2015. 
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realiza en la caminata, en los kipus que registran la memoria y las regularidades de los                
ciclos astrales, se nos figura como una evidencia y una propuesta. [...] Desde antiguo,              
hasta el presente, son las tejedoras y los poetas-astrólogos de las comunidades y             
pueblos, los que nos revelan esa trama alternativa y subversiva de saberes y de              
prácticas capaces de restaurar el mundo y devolverlo a su propio cauce.   122

* 

- tropismos, trofismos - 

Em sua tentativa de elaborar uma  episteme india , que inclui longas pesquisas sobre a              

história oral andina e uma importante teoria da (contra-)mestiçagem -  chi’xi  -, Cusicanqui             

aponta a  necessidade de “pensar en una espiritualidad materialista o cómo se puede conectar              

la filosofía con la comida”.  Alimentação, comensalidade e predação são mesmo eixos do             123

pensamento ameríndio - quanto a isso, os títulos das  Mitológicas de Lévi-Strauss são             

exemplares:  O cru e o cozido ;  Do mel às cinzas ;  A origem dos modos à mesa . Há “um                  

onipresente tópico trófico”, dirá Viveiros de Castro, em que verbo comer é conjugado em              

todos as vozes concebíveis: “diga-me como, com quem e o que/quem comes (e o que/quem               

quem você come, come), por quem você é comido, quem você alimenta e de quem você se                 

abstém de comer, etc. - e te direi quem és”. Onde predação e a predicação tornam-se                

indiscerníveis.  124

Priscilla Campos observou que os poemas de  Seiva veneno ou fruto colocam “ o             

sagrado no mesmo plano da vida cotidiana, duas instâncias, absolutas em si mesmas,             

dialogando de modo direto, horizontal”.  Nos interessará pensar essa aproximação a partir da             

maneira como os poemas fazem aparecer os deuses, sobretudo porque um deles nos diz que o                

que nos chega vem de “civilizações/ nas quais o vento tem outros significados/ pois as asas de                 

seus deuses batem desde o oeste/ e por aqui todos sabem que os deuses vêm da América do                  

Sul”. Nos ventos, viagens transatlânticas e o destino do mar. Cosmologias em descompasso.             

Importa ressaltar, de partida, a maneira como tal diferença metafísica é pensada desde um              

ponto de vista imanente: o terceiro poema logo nos diz que “Se está em algum lugar/ a                 

experiência dos deuses/ mora nas frutas” .  

122  CUSICANQUI, 2010, p. 32-3. 
123 Em entrevista a Francisco Pazzarelli (2016). 
124  “ An omnipresent trophic topic that declines all conceivable cases and voices of the verb `to eat´; tell me how,                    
with whom and what/who you eat (and what/who you eat eats), by whom you are eaten, who you feed and for                     
whom you abstain from eating, and so on — and I will say who you are. The becoming-indiscernible of                   
predication and predation (to eat or to speak?—the Deleuzian Alice). ”   (VIVEIROS DE CASTRO, 2016) 
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* 

- deus está solto -  

Nos poemas de Seiva veneno ou fruto , o estar dos deuses (no plural) é marcante,               

situando a enunciação em uma América do Sul, de onde - “por aqui todos sabem” - eles vêm.                  

Não cessam de brotar. E ainda antes, na epígrafe bíblica, “Deus procura o que desapareceu”.  

Nas últimas décadas, trajetórias de estudo como as de Giorgio Agamben e Marie-José             

Mondzain têm demonstrado - de modo bastante argumentado - o quanto nosso pensamento             

sobre o possível/impossível e sobre o visível/invisível tende a reproduzir inúmeros           

pressupostos teológicos, embora se pretenda secularizado. A etnologia, por sua vez, tem            

evidenciado como (mono)teísmos e (mono)culturalismos reproduzem certos pressupostos        

ontológicos que reiteram um humanismo teórico bastante seletivo: o mesmo desejado pelas            

narrativas coloniais de ofício, que afirmavam legitimidade exclusiva aos corpos que se            

modelavam liturgicamente, imunizados ao que escapava à letra bíblica. [XIV] 

Foi um questionamento afim que motivou Alfred Gell a repensar os pressupostos de             

uma antropologia da arte - e o alcance de seu ateísmo metodológico. O desejo de               125

desmistificação, supostamente científico , traria em si ressonâncias teológicas de um          126

universalismo estético. Nesse sentido, em vez de pensar a arte como  parte da cultura ,              

interessa mais seguir seus efeitos nas relações e as reconfigurações que esses efeitos             

mobilizam em um determinado  circuito de afetos - abrindo-o a vínculos, conexões e             

interseções antes impensáveis, porque “invisíveis” . Apresentar, a cada vez, o campo de            127

forças e a composição do  social . Ao fazer isso, a inflexão traz ao primeiro plano a atenção aos                  

rituais, extrapolando os conceitos de religião, sagrado, crença e mito: podemos ver então o              

quanto esses conceitos são relativos a práticas historicamente censuradas pelas missões e            

polícias, enquanto desqualificadas e deslegitimadas por um positivismo cuja laicidade consiste           

principalmente em purificar continuamente o  socius  da agência de forças não-humanas.   128

125  GELL, 1992; ver também o prefácio de Nicholas Thomas em Gell, 2018. 
126 Uma discussão afim pode ser encontrada na bela conferência de Bruno Latour: “ Não congelarás a imagem’,                 
ou: como não desentender o debate ciência-religião” (2004). 
127 A sugestão de pensar o “social” como um  circuito de afetos - que seguimos livremente aqui - é de Vladimir                     
Safatle (2015). Para além de ressoar a filosofia de Spinoza, a proposta parece acompanhar bem a de Gell. 
128  LATOUR, 1993, 2010. 
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Uma análise similar foi feita por João Camillo Penna, retomando um conhecido            

aforismo de Caetano Veloso, gritado no Festival Internacional da Canção, em 1968:  

“Deus está solto”, reverso paronomásico da máxima nietzchiano-niilista, “Deus está          
morto”. Talvez o tabu mais poderoso ali transgredido não tenham sido os musicais,             
sexuais e comportamentais, como poderíamos inicialmente crer, mas o religioso [...].           
A transgressão explicitada pela afirmação de que Deus está  solto , no momento mesmo             
de sua morte encenada, implica, ao mesmo tempo, em uma modificação do programa             
fundamentalmente ateu do negativo, ao declarar de modo enfático a sobrevivência de            
uma mística, ou de uma religiosidade, embora difícil de definir, e que coexiste com o               
ateísmo mais arraigado. Que o  ab-soluto (do latim:  absolvo ,  solvi ,  solutum : “separar,            
desligar”), isto é, desligado de uma condição, incondicionado, esteja solto (de  solutus ,            
a ,  um : “sem laços, livre, não encadeado, sem entraves”), e possa se apresentar de              
modo imediato, isto é, não-mediado, na cena de sua própria desaparição, na música, e              
dentro dela, na canção popular, como herdeira mítica de sua expressão mais poderosa,             
implica, portanto, em acrescentar um viés novo a toda a tradição da negatividade,             
conferindo-lhe um alcance inusitado, ao complicar fundamentalmente o esquema         
herdado (ocidental) do negativo. “Os deuses estão aqui”, dizia Willamowitz, para           
descrever a consistência do divino no mundo grego. Mas o  aqui  do deus solto de               
Caetano é aquele de uma cultura estilhaçada entre as múltiplas religiosidades           
afro-brasileiras e ameríndias, que povoam o ateísmo, sempre afirmado, do próprio.  129

Ao expor os traços de positivismo implicados no ateísmo silencioso que habita o             

inconsciente teórico de nossa reflexão sobre as artes, o comentário de Camillo Penna sobre a               

“cultura estilhaçada entre as múltiplas religiosidades” nos lembra que, no ritual de leitura dos              

poemas de  Seiva , começamos pelas superfícies estilhaçadas e logo “desfazemos em cinzas            

essa cultura”. A isso, somam-se também seus comentários dos relatos de Caetano Veloso e              130

Gilberto Gil em torno das experiências que fizeram com a  ayahuasca : o primeiro mencionara              

uma “consciência sem objeto”, consciência hipertrofiada que “tudo atravessa, sendo inclusive           

consciência profunda dos entes sem consciência”; aqui, somos levados ao poema de  Seiva  que              

diz: “Procuro no vento/ a consciência das plantas”.  

Inserindo Caetano na linhagem experimental de Baudelaire, Benjamin, Michaux,         

Artaud e Castañeda, Camillo Penna diz “que todas essas experiências estão ligadas direta ou              

indiretamente a uma reinserção da dimensão mitológica ritual, de culturas ditas primitivas            

dentro da civilização ocidental, deslocada de sua função original” - como uma espécie de              

“reverso transcendente da colonização”. Ele sugere ainda que “a experiência de Caetano não é              

uma exceção”: com a ingestão de uma bebida “proveniente dos povos das terras baixas da               

Amazônia”, nos aproxima do “mundo dos sonhos desvelados ao xamã ameríndio, como            

129 CAMILLO PENNA, 2017, p. 127-9.  
130  Sobre o inconsciente teórico, cf. Moraes (2009, 2015) e Viveiros de Castro (1992). 
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mediador entre o mundo dos espíritos, das coisas e dos seres humanos”.  Nos trópicos, então,               131

o dionisíaco de Nietzsche encontra a  nichi shipibo - essa força que se agencia à seiva-veneno.                

Deleuze já havia mesmo imaginado o filósofo a remar por águas amazônicas, entre as margens               

do Orinoco. Um ponto de vista  etnológico contra “essa cultura” (que “desfazemos em             132

cinzas”), pois, nos levaria também a uma instabilidade metafísica - na interseção de uma              

multiplicidade de modos de subjetivação coexistentes, que independem de teísmos ou           

profissões de fé.  

Convém, entretanto, ir com mais prudência antes de uma transposição tão direta às             

cosmologias ameríndias, sob o risco de propor uma afinidade que perca de vista outros tantos               

agenciamentos que perfazem uma cosmologia. Convém considerar outras possibilidades, mais          

próximas. Em “O escritor fora de si: algumas considerações sobre inspiração e autoria”, Diana              

Klinger nos lembra que um dos modos da subsistência secularizada da noção de inspiração -               

notado por Octavio Paz - é justamente o uso da droga, que entre os românticos toma o lugar                  

do entusiasmo/possessão. A questão, afinal, é tão remota quanto a teoria da poesia, desde o               

Íon de Platão - e atravessaria também o debate da poesia brasileira na segunda metade do                

século XX, entre uma linhagem construtivista e outra mais extática - a exemplo da proposta de                

“poesia xamânica”, por Roberto Piva. No diálogo platônico, o discurso do poeta se faz em               

uma cadeia que imanta “deuses-musas-poetas-aédos-público”. As experiências com drogas -          

algumas delas classificadas como enteógenas, caso da  ayahuasca - nos dariam assim a             

continuidade dessa cadeia, em que os poetas estão a meio caminho: “Como no caso do               

éntheos , essa voz que assopra dentro faz com que o poeta não seja tido como agente causal do                  

discurso: uma divindade fala através dele.”   133

Em suas considerações, Klinger retoma ainda - via Duchamp - uma atualização            

vanguardista do artista como  médium , relida recentemente por Maurizio Lazzarato, que diz:            

“O artista-médium, ligando-se e nos levando a forças que o excedem, não produz um objeto,               

mas uma série de relações, de intensidades, de afetos que também são constituintes de vetores               

de subjetivação”.  134

131 CAMILLO PENNA,   op. cit . , p. 195-6 
132 DELEUZE, 2006. 
133 KLINGER, 2016. 
134  LAZZARATO, 2017, p. 47. 
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Aqui, queremos ouvir as vozes de Júlia: e m entrevista, a poeta já disse ver sua atuação                

como a dessa  medialidade : uma intérprete. Em  sua dissertação de mestrado, considerou com             

especial interesse as proposições de T. S. Eliot acerca do poeta como “placa de platina”,               

imantação química, médium, catalisador.  E noutra ocasião, ao comentar cantos rituais           

xamanísticos - os ícaros shipibo, dos quais a primeira epígrafe é um excerto - disse que 

os ícaros funcionam como rede da comunicação entre as espécies, a ayahuasca            
é um agenciador simbiótico e o xamã que canta um meio, um intermediário.             
Com isto, não há um sujeito desta relação que não esteja ligado a outro, não há                
um protagonista, tudo é a placa de platina. Durante um ícaro o xamã é o meio, a planta                  
é o meio, o canto é o meio e o paciente é o meio. É tudo meio, mídia, médium.                   
Interligado.  135

Voltamos, pois, à etnologia. Numa segunda entrevista, Júlia diz: “Acredito, sobretudo           

nos povos que possam vir a morar na minha fala e trabalho todos os dias para veiculá-los”.  Já                  

o escreveu também, no livro anterior a  Seiva , em poema e entre parênteses: “(eu sou apenas                

um cavalo)”.  Poderíamos ver aí, entre a vocalização e a veiculação, uma  vocação etnográfica              

da poeta - ao menos em  Seiva veneno ou fruto ? Marcio Goldman, sugerindo uma              136

aproximação entre os cavalos do candomblé e a escrita etnográfica, ressalta que admitir esse              

caráter “mediador” não implica subscrever um apagamento da subjetividade nem uma ilusão            

de neutralidade axiológica, mas antes uma atenção à composição e aos afetos:  

como se sabe, cada cavalo de santo modula, de acordo com características próprias, as              
forças que passam por ele. Se quiséssemos usar um vocabulário latouriano , diríamos            137

que cavalos de santo e etnógrafos nunca são simples “intermediários”, ou seja,            
veículos indiferentes ao que transportam ou que os atravessa. Eles são mediadores em             
sentido estrito, isto é, eles tanto modulam aquilo que transportam quanto se modificam             
no ato de transporte.  138

À poeta, afinal, teogonias à parte, interessam os rituais: “Sou filha de dois grandes              

intelectuais, que se esforçam para serem ateus mais do que são de fato. Então, eu não fui                 

batizada, criada pra possibilidade de entender que toda religião, toda espiritualidade, vai ser             

um mito, mas não uma convivência”. Numa terceira entrevista, diz enfim: “Durante muitos             

anos eu achei que vida ‘religiosa’ e vida ‘espiritual’ eram sinônimos, mas isso era um modo                

equivocado e tacanho de entender as coisas, inclusive as culturas rituais dos povos.” 

* 

135 H ANSEN, 2017. 
136  Para uma abordagem crítica das relações entre arte e etnografia, ver o artigo de Hal Foster (2014). 
137  De Bruno Latour. Suprimimos as referências. 
138  GOLDMAN, 2012. 
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- dois regimes de vínculos  [XV]  - 

Duas das três epígrafes de  Seiva veneno ou fruto  antecipam um contraste metafísico             

que atravessará os poemas do livro. A segunda é tomada do conto “Meu tio o iauaretê”, de                 

Guimarães Rosa: “Onça é meu parente”. A terceira, trecho do Eclesiastes da Bíblia Cristã: “O               

que existe, já havia existido; o que existirá, já existe, e Deus procura o que desapareceu”.                

N’ Os Filhos do Barro , Octavio Paz dizia: “Negação da religião: paixão pela religião. Cada              

poeta inventa sua própria mitologia e cada uma dessas mitologias é uma mistura de crenças               

díspares, mitos desenterrados e obsessões pessoais”. O mesmo Paz - n’ O Arco e a Lira -                139

dizia: “ninguém mais ignora que a metafísica ocidental termina num solipsismo”. Sem            140

divergir do primeiro dito, poderíamos questionar se a pergunta pelos elementos e enunciados             

não nos faria recair, na melhor das leituras, em um plano metafórico de semelhanças e               

analogias; e se, para além disso, não seria possível especular outras consequências da presença              

de “traços mitológicos” nos poemas.  

O conto de Rosa costuma ser apontado como a peça literária mais exemplarmente             

atravessada por uma inflexão Tupi da linguagem e das temáticas.  Para que forças aponta o               141

parentesco com a onça?  [XVI] A epígrafe ressoará em um poema que diz: “em tantos jaguares                

aves/ em confins já fui/ transformada”; mas, para além disso: o que fazer com poemas que                

sugerem que as plantas têm consciência e cantam o poema; que o escuro tem olhos; que o                 

futuro tem orelhas? Uma das questões que atravessa  Seiva veneno ou fruto - conforme              

propusemos - é a indeterminação do estatuto ontológico da perspectiva (“poder ver o poder              

ver”). Põe-se em suspenso, logo no primeiro poema, a possibilidade de uma teoria estável - o                

que torna a questão imanente e a desloca para as relações diferenciais experimentadas pelo              

corpo ao longo dos poemas (se pensados como parte de um mesmo ritual de leitura). A                

suspensão, entretanto, solicita menos uma afirmação grandiloquente da poética como          

meta-teoria - ou uma especulação meta-teórica -, e mais uma atenção às composições do              

corpo - o corpo que enuncia os poemas - com as diversas alteridades encontradas ao longo do                 

percurso. Uma prudência que permita acompanhar a fluência dessa seiva, distinguindo           

constantemente os afetos enquanto venenos ou frutos. 

139  PAZ, 2013, p. 54. 
140  Id., 2012, p. 107. 
141  Há dezenas de estudos sobre, mas a referência incontornável é a leitura pioneira de H. de Campos (1962).  
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Assim, se no poema de abertura a relação entre ponto de vista e  poder aparece como                

desejo de compreender o que é uma perspectiva e/ou desejo de reter duas perspectivas              

simultâneas - “poder ver o poder ver” -, adiante retorna como desconhecimento da perspectiva              

externa: “já não sei o que engloba/ o que me olha”. Desconhecimento da existência de um                

ponto de vista englobante; reconhecimento da existência de um ponto de vista (desconhecido)             

de outrem sobre o eu; progressiva e recursivamente, a ausência da perspectiva englobante se              

faz também ausência de um corpo externo, ampliação do próprio corpo: “o lugar/ onde o               

trovão diz/ EU é o meu peito/ alargado” . Diluído ou expandido, em intensidade esse corpo               

imanente liga-se ao cosmos, como um corpo-imagem de superfície estilhaçada, vislumbrando           

uma transfiguração do pensamento pela atenção ao movimento molecular, até por fim - no              

poema que conclui o livro - “reconhecer a chegada do trovão/ no deslocar do sangue”. O                

pensamento passa pela corrente sanguínea.   [XVII]  142

Pedro Cesarino, em seu estudo sobre a  Poética do Xamanismo na Amazônia , menciona             

que entre os Marubo o sangue não é pensado como parte de uma “ideologia da descendência”,                

mas resultado “do processo de aliança interespecífica”, cuja dinâmica é “um modo de pensar e               

manipular a relação dos corpos, sejam eles quais forem, com o fundo virtual de parentesco e                

socialidade”. As concepções estendidas do parentesco e da pessoa, feitas de afinidades            143

potenciais com o extra-humano, mais que definidas por genealogia e filiação – ou: as              

aproximações de metafísica e parentesco em um mesmo agenciamento -, são centrais para o              

pensamento ameríndio, definidoras mesmo de seu caráter cosmopolítico. A pessoa  múltipla ,           

na poética marubo estudada por Cesarino, é definida pela fractalidade, enquanto “entidade que             

reproduz o exterior no interior, isto é, que replica as dinâmicas do parentesco para distintas               

posições”: “O corpo replica para dentro o espaço externo”, pessoa e sociocosmos são ambos              

autossimilares e recursivos. A poética, então, “constrói seu sentido em um interminável            144

comentário sobre o parentesco sociocósmico, nos diálogos e mensagens que atravessam um            

campo indefinido de relações”.   145

142  Do que corre nas veias, as teorias da poesia variam o pulso: o sangue pode ser aquele da filiação, em uma                      
lógica de transmissão hereditária à luz da maestria masculina; pode também ser o das provocações de Ana                 
Cristina Cesar em sua física da leitura, a dizer que a poesia ao menos "ativa a circulação consanguínea".  Seiva                   
parece ter seu modo de pensar a circulação sanguínea, próximo ao de Ana C., porém mais cosmológico. 
143  CESARINO, 2011, p. 76. 
144  Ibid., pp. 44-54. 
145  Ibid., p. 129. 
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A maneira como o parentesco se apresenta ao longo de  Seiva veneno ou fruto convoca               

também a repensar sua extensão e qualidade, desde a epígrafe de Rosa até relações com               

vegetais: “vi meus braços como galhos/ de um velho carvalho/ enraizado e que não considera/               

mudar de rumo”. O carvalho - parte do sobrenome da poeta, destacado na leitura de di Leone -                  

assume aí um caráter cosmopolítico. Pois se “Há séculos árvores se matam/ pelas impressões              

dos que dizem./ Há séculos morrem pelos verbos”, nos poemas a árvore foge paradoxalmente              

ao uso objetivado pelos humanos e se faz signo de um duplo deslocamento; resgata uma               

tradição - da ancestralidade, do antepassado -, a atualiza e aponta para o movimento: “cativa/               

sua árvore dá madeira/ para minha vela ao vento”. Como nota Laura Erber em sua leitura de                 

Seiva , “a força ancestral – hipermoderna de tão antiga – não é uma abstração reflexiva, mas                

algo que atinge o corpo, a voz e o pensar daquela que escreve”.  Em outros poemas, o                 146

vínculo se reforça: “o que se eleva/ tem raiz”; “criar raízes é o mesmo que fazer órbitas”; “dia                  

desses ganharei outra velocidade./ Serei planta”; “Ser Seiva, veneno ou fruto”. A árvore se faz               

presente não apenas nas impressões, mas igualmente na força do livro - e impõe seu ritmo: o                 

pensamento é seiva.  

* 

Els Lagrou, em estudos sobre as estéticas ameríndias, enfatiza que sua  fluidez da forma              

“possibilita um trabalho de bricolagem em que a alteridade é alterada, mas a origem exógena               

de substâncias, imagens e fluxos nunca é silenciada”. Nesse modo de composição,            147

“agentividade, agenciamento e contemplação se tornam inseparáveis,” e a “eficácia estética”           

resulta na “capacidade de uma imagem ou forma de  agir sobre e, deste modo, criar e                

transformar o mundo”. Há, portanto, uma agência dos signos: “não são símbolos que falam              

sobre e representam uma realidade exterior a eles mesmos”. Na poética xamanística  marubo -              

diz Cesarino - a enunciação se faz também através de “imagens visuais construídas a partir do                

empréstimo de qualidades sensíveis e comportamentos diversos”, que “acabam por se mesclar            

e submergir no pano de fundo da personificação”.  148

Tais procedimentos das estéticas e poéticas ameríndias podem nos levar a pensar como             

um poema de  Seiva veneno ou fruto  que inicia versando “Que elegantes!/ Os animais” faz               

146  ERBER, 2017. 
147  LAGROU, 2011.  A fluidez da forma  é o título de um livro de Lagrou. 
148  CESARINO, op.cit., p. 246. 
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confluírem distintos registros discursivos e torna-se um poema  sob uma “animalidade           

comum”, não por meio de um recurso à prosopopeia que supostamente caracteriza a             

linguagem do outro, mas por enunciar um ponto de vista na interseção de certas qualidades               

sensíveis que configuram um  ethos , transparecido em uma voz humana atravessada por outros             

ritmos e compostos melódicos:  

Que elegantes! 
Os animais. 
Ah! deixar-se 
pelos músculos. Viver 
discreta entre as sombras. 
Não se preocupar com folhagens 
riscando, raspando, umedecendo 
e rosnando levar a vida! Correr, 
correr, correr. Descansar. 
Entretanto eu aqui a entender 
que não se conhece natureza 
que nunca há paisagem 
e é com isso que lentamente 
nos pomos a acender 
a brasa lenta desfazemos 
em cinzas essa cultura. 
Quer dizer, ter pela cintura  
plumas, ser pela ampla 
ampliação dos rios com várzeas.  
Cobrir de penachos os `achos´ 
ao abrir das estrelas  
cantar, gritar, trinar  
febris (tão meus) compassos.  
Não dizer nada  
nem saber dançar.  
Esquecer, esquecer – lembrar. 

Em perspectiva, o poema ensaia em seus passos um modo de existência compartilhado             

no infinitivo; um agenciamento em que o corpo é adornado com plumas, os pensamentos (os               

‘achos’) são adornados com penachos e a linguagem - que reivindica sua singularidade - é               

dinamizada em conformidade à elegância (ternária) que admira: corre, corre, corre - e             

descansa; grita, canta, trina - e silencia;  esquece, esquece, lembra - e pausa.  

Em vez de recorrer à personificação, há contemplação e descrição de um modo de              

existência inespecífico, indeterminado; depois, há um momento reflexivo em que aparece o  eu             

- apontando para uma suspensão epistemológica frente à “natureza”, que “não se conhece” - e               

há então um  nós que esse eu convoca para a tarefa prática - necessariamente coletiva e                
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necessariamente “lenta” - de desativar certa divisão natureza/cultura, a começar na enunciação            

perlocutória do poema, e a seguir fora dele.  

Se as cinzas são um signo mítico da cultura - a aquisição do fogo, a passagem do cru                  

ao cozido -, aqui o movimento é inverso; o que “desfazemos em cinzas” é “essa cultura” que                 

supõe conhecer “natureza” e dela se afastar, transformando-a em paisagem. Lembremos que o             

primeiro poema estilhaçava as superfícies no caleidoscópio quando começava a fumar seu            

“próprio dom e ritmo”. Aqui, a dissolução da paisagem também está em continuidade ao              

acender ritual da brasa, acessando outras velocidades e vislumbrando outros vínculos.  

 Seiva veneno ou fruto,  ao admitir que as qualidades sensíveis exógenas se mesclem              

em um processo de subjetivação em ato - performativo -, parece operar como um corpo               

textual em que os signos remetem sempre a uma forma-de-vida contígua, uma passagem             

possível, agenciada pelos verbos no infinitivo. Em seu estudo das composições, os poemas             

convocam junto aos entes suas biopoéticas  , abrindo em cada cenário um agenciamento de             149

linguagens. Com isso, há no plano de composição uma inversão de ponto de vista que torna                

possíveis imagens como “maceradas folhas de sombra/ abrigam o meu corpo”, “fornecer            

plantas para a sombra” ou “dar guarida ao breu”. Essa inversão pode ser pensada como uma                

posição no debate em torno do  ser contemporâneo , conceituado por Agamben como aquele –              

poeta - capaz de cindir o tempo para  poder ver a zona de sombra : não se trata enfim de                   150

iluminar uma zona de impossibilidade de visão, mas de percebê-la como uma atmosfera             

agente , e de refazer as relações possíveis - agenciando-se a ela, vivendo de maneira “discreta               

entre as sombras” e desfazendo lentamente “em cinzas essa cultura”.  

Levar a vida “rosnando”, sim, mas permitindo-se não se preocupar em demasia com os              

arranhões, permitindo-se “esquecer” o peso dos escombros que se acumulam; esquecer duas            

vezes, para saber o que lembrar: lembremos - nós - a importância do esquecimento para               

Nietzsche; e a importância deste caráter extemporâneo e intempestivo para Agamben. De tal             

maneira, podemos pensar também uma certa imobilidade extensiva da poeta, pois o aumento             

da potência de agir decorre da intensidade dos envolvimentos: “Foi-se o tempo/ em que              

confundi ação/ com a fúria do movimento”; “não conhecer despedida, viagem ou remorso”. A              

149  Cf. COCCIA, 2018, p. 75. 
150 Cf. AGAMBEN, 2014. 
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elegância se busca também em uma micropolítica dos afetos, que passa por saber “como              

extrair os venenos”.  A isso, voltaremos.  151

* 

- parentesco e ritual - 

A epígrafe de Guimarães Rosa (“onça é meu parente”) interessa principalmente porque            

nos transporta para um eixo da etnologia ameríndia: a teoria do parentesco. Como já dito,               

“Meu tio, o iauaretê” foi destacado - desde a leitura pioneira de Haroldo de Campos, em 1962                 

- como uma das peças da literatura brasileira que mais se aproxima de uma língua tupi. O                 

importante, neste caso, é que pela língua passam outras configurações do social - e que a                

concepção expandida do parentesco (com animais, plantas e espíritos) é central nas            

cosmologias ameríndias. Relacionada a um percurso de expansão da etnologia no século XX,             

em direção a uma multiplicidade de teorias ameríndias, a leitura que a poeta faz do parentesco                

no livro (ou o lugar que esta epígrafe ocupa na economia do livro, em sua ressonância nos                 

poemas) merece atenção, uma vez que os vínculos de afinidade e parentesco são uma  questão               

ritual , por excelência.   152

A cena do conto é conhecida: o tio em questão é o tio materno da personagem                

principal, um onceiro mestiço de mãe indígena, que passou anos trabalhando isolado - e com               

isso desenvolveu afinidade com os animais que devia continuar a caçar. Há então um              

“diálogo” do onceiro com um visitante supostamente branco, mas não se ouve a voz do               

segundo; portanto, um monólogo que pressupõe uma voz em  off - voz que responde ao               

consentir o prolongamento do discurso. Ao final, o onceiro vai cada vez mais aproximando-se              

da língua ameríndia e o diálogo termina de modo indeterminado, sugerindo que nessa             

metamorfose em que volta a ser “índio” - conforme é embriagado pelo álcool -, a afinidade ao                 

animal se reverteria em parentesco e ele se tornaria progressivamente onça, ameaçando o             

visitante; e sendo finalmente assassinado. O que importa, em termos políticos, é que a              153

suposta regressão (metamorfose do onceiro em índio/onça) - que se faz isomorficamente            

através de um complexo trabalho com a língua portuguesa - coloca em movimento uma              

151  Cf. a definição de Félix Guattari: “ A questão micropolítica é a de como reproduzimos (ou não) os modos de                    
subjetivação dominantes ” (GUATTARI & ROLNIK, 2013, p. 155, em itálico no original) 
152 Cf. VIVEIROS DE CASTRO & FAUSTO, 1993. 
153 Apoiamo-nos aqui na leitura ensaiada por Viveiros de Castro (& SZTUTMAN, 2008, pp. 246-48). 
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concepção de parentesco que desestabiliza o que é esperado de um comportamento civilizado.             

A onça começa a falar e agir através da língua portuguesa “tupinizada” - remetendo aqui, de                

relance, ao imaginário antropófago: na deglutição do inimigo, os relatos de viajantes sugeriam             

exatamente que aquele que comia passava a se comportar feito onça - e na literatura               

etnológica, não faltam relatos de que a capacidade de se transformar em onça é uma               

capacidade de xamãs.  

O que nos interessa reter desta segunda epígrafe (“onça é meu parente”) e do potencial               

de metamorfose que ela implica, portanto, é apenas uma indicação: se o livro de Júlia for lido                 

com atenção às variações dos pontos de enunciação e dos pontos vista dos poemas, dando               

ênfase ao modo como eles entrelaçam dêiticos e deuses - “em tantos jaguares aves/ em confins                

já fui/ transformada”; “dia desses/ ganharei outra velocidade/ serei planta”; ou “por aqui todos              

sabem que os deuses vêm da América do Sul”, por exemplo -, podemos pensar outras               

aproximações entre poesia e etnologia ameríndia, articulando configurações linguísticas e          

cosmológicas que atravessam o parentesco de uma maneira diferente das leituras associadas à             

tradição Antropofágica. Ainda que - como em Guimarães Rosa - passe por ela. 

* 

Ao comentar uma carta de Guimarães Rosa a Haroldo de Campos sobre seu próprio              

conto - datada de 1963, logo posterior à primeira leitura de H. -; mais precisamente, ao                

comentar o trecho em que o narrador do conto revela um de seus antigos nomes próprios,                

Silviano Santiago ressalta um suposto deslocamento no eixo principal da narrativa, “da            

descendência indígena do onceiro para a africana”: o nome Macuncozo é uma “nota africana,              

respingada ali no fim” - escrevera Rosa a Haroldo. A explicação suplementar de Rosa,              

segundo Santiago, se enquadraria na “insistência da crítica a impor a sobrecapa            

histórico-descritiva, de fundo nacional - a mistura de raças -, como descrição elucidativa desse              

outro enclave arcaico.”  154

Sua leitura - intitulada “Parentes por intoxicação”, assinada com o ano de 2016 e              

publicada em português no ano seguinte - sugere que a intoxicação do onceiro (pela cachaça,               

oferecida pelo visitante) permite remeter à raiz etimológica do tóxico: o grego  pharmakon .             

Remete, por extensão, à leitura que Derrida faz - em  A farmácia de Platão  - do diálogo                 

154  SANTIAGO, 2017, p. 113, nota 77. 
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platônico que dramatiza a origem da escrita, sugerindo que o  pharmakon aponta para a              

impossibilidade - “a diferença/indiferenciada” - de decidir entre sua “função como veneno            

e/ou remédio a serviço da memória do homem”. Escolher um dos polos seria domesticar a               

ambiguidade da metamorfose: “Só pela intoxicação é que o homem pode deixar o lugar da               

reflexão antropocêntrica do mundo proposta pela metafísica ocidental”.  

Esse mote, segundo ele, estaria já no título do conto de Rosa - “Meu tio, o iauaretê” -,                  

que “neutraliza a descendência propriamente humana” do onceiro: “acredito que as           

ramificações sanguíneas propriamente humanas, que ratificariam a condição de  ente  do           

onceiro chamado Tonho, vão sendo minimizadas à medida que ele próprio se envolve na              

narrativa e retoma com insistência a estranha descendência avuncular”.   [XVIII] 155

* 

- vínculos avunculares -  

[...] 
ah se eu pudesse 

só por um segundo 
rever os portões do mundo 

 que os avós criaram 

[...] 
 

(Siba, cantado por Juçara Marçal) 
 
[...] 
O meu avô plantava orquídeas ameaçadas 
bromélias e samambaias 
e outras plantas cujo nome não sei 
porque sou erê urbano 
e hoje em dia nenhum poeta sabe botânica. 

[...] 

(Victor Heringer) 

 

No segundo semestre de 2012, Júlia de Carvalho Hansen defende sua dissertação de             

mestrado em Portugal. Em abril do ano seguinte, publica  alforria blues ou Poemas do Destino               

do Mar . A linha inicial de  Seiva veneno ou fruto  - “Voltar a estudar, não sei” -, conforme                  

conta a poeta, era de início um autoquestionamento durante um período de dificuldade de              

155  Ibid., p. 114-16. 
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escrita (“voltar a estudar? não sei…”); e da pergunta veio o primeiro poema do futuro livro,                

onde afirma na prática a volta. A reflexividade, ao passar uma “procura de entusiasmo” ao               

traço, ao ser escrita, deu início a um processo de recomposição.  156

Em Portugal - imaginemos - foram muitos os pensamentos sobre os antepassados e os              

desencontros cosmológicos; logo, anotações para um arquivo, um possível futuro romance,           

ainda inédito: “a história de meu avô”. Ensaiava a poeta, à época, em seu blog literário -                 157

alforria blues :  

[...] o meu avô foi o primeiro a abrir os matos? ele conhecia as ervas da floresta, da                  
selva, as ervas do mato mesmo.  

(Portugal está me levando aos meus avós?) 

Seiva começa - onde se encontra a dedicatória - dizendo “este livro é/ da minha avó/ e                 

para o meu avô/ com o amor/ dos que ascendem”. No colofão, como já mencionamos,               

agradece “sobretudo às plantas e àqueles que as cultivam; aos que se cultivam como plantas               

em nós e vice-versa”. E sobre a  herança  Júlia fez perguntas em um ensaio escrito à época: 

se os neurologistas mapeiam no cérebro as zonas responsáveis pelos diversos atos e             
sensibilidades de um corpo, é fácil imaginar que o pensamento também é material,             
químico e biológico, e talvez a memória de um corpo carregue os restos de seus               
antepassados não só em trejeitos de mãos ou propensões para doenças específicas. Às             
vezes me pergunto, sem obter resposta: se tenho memória do que não vivi, quem me               
garante que a vida do que não vivi também não me tenha sido transmitida? Haverá               
uma cadeia química da memória que resta no meu corpo ou é a linguagem o único                
meio de conhecer o que os antepassados viveram?  158

* 

Também na mesma época, escreveu alguns poemas, compartilhados em seu blog. Um            

deles dizia, em 8 agosto de 2013: 

[...] não sou eu, não 
não sou eu quem abandona ninguém nem sou abandonada é a imaginação  
uma herança. Não sei se herdei do tataravô que assassinou alguém 
e quer que a escrita que o perdoe. Aquele que morreu picado por uma cobra dentro de                 
um buraco e a última palavra que pensou foi DENTE e é por isso que hoje escrevo                 
dente.  
Não sei se herdei do meu avô que morreu no dia de hoje ainda nos anos '70 
tenho o modo de olhar dele 
provavelmente também as juntas do coração. 

156  Barbara Cassin define a grafia como “passagem do entusiasmo ao traço” (2017, p. 17). 
157  Isso Júlia diz nos posts feitos em seu blog ( alforriablues ) no ano de 2013, arquivo que serve de base a essas                      
especulações. Esta, uma postagem de 19 de novembro: alforriablues.blogspot.com/2013/11/tempo.html 
158 HANSEN, 2015, onde diz ter escrito em janeiro de 2013. 
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[...] 

Se não nos enganamos, o avô, este, é materno: dele o modo de olhar.  

Um ano depois, em 31 de agosto de 2014, compartilhava ali outro poema: 

tenho como mestres um professor e um xamã 
e embora ambos se confundam um no outro 
(assim como o meu pai é o meu avô 
e ambos são as fusões do magma celeste)  
eles me querem a escrever: então escrevo. 
e como minha melhor amiga vai ler: escrevo.  
e como eu mesma encontro o que dizer: escrevo: 
 
há leveza nos ombros e limpeza nos olhos. 
 
já se percebeu que entre planta e planeta 
há só um "e" escrito a mais 
o que isto quer dizer?  
que criar raízes é o mesmo que fazer órbitas. 
e o ritmo acontece nesse entre.  
 
se eu soubesse desenhar o resto da água 
que se abanca em gelo nos polos  
ou a cobertura de musgo que vive na sombra 
e com o vento não se arranca embora 
movimente sutilmente quando chove  
ah! sorriria. como não sei, sorrio também 
pois há um meio: dar o meu rosto: dizer.  
 
e ofereço meu próprio corpo a ser: 
arbusto e água corrente, vento já não sei 
o que engloba o que me olha. 
mas, pois, que escrevo 
tenho o meu lugar. 

 Em  Seiva veneno ou fruto , alguns desses versos voltam, diferentes:  

Criar raízes é o mesmo que fazer órbitas.  
Desenhar o resto da água 
que se abanca em gelo nos polos 
ou a cobertura de musgo 
que vive na sombra 
e com o vento não se arranca 
embora movimente 
sutilmente 
quando chove. 
 
Oferecer o próprio corpo a ser 
arbusto e água corrente 
vento já não sei 
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o que engloba 
o que me olha. 

* 

Em 2017, um poema posterior a  Seiva diz a certa altura: “[...] meu avô era pai de santo                  

livre como ninguém/ e eu herdei muita coisa [...]”. Desse avô - o paterno, mestre e xamã no                  159

outro poema - ela escrevia a história em 2013. Dele, talvez, a forte relação entre pensamento,                

corpo, plantas.  

Noutro escrito do mesmo 2013, no blog, ela contava de alguns acontecimentos:  

passei meses usando como colar um amuleto do museu de etnografia português, de             
xisto, quando procuro na caixa de colares encontro a embalagem com a informação             
"paleolítico // amuleto de conexão com ancestrais //". paro imediatamente de usá-lo. 

Como na  alucinação de Belchior, delirando a experiência com coisas reais, dizia:            

“estou com a cara enterrada num cemitério onde estão enterrados todos os meus             

antepassados./ minha cabeça dói porque tem os ossos dos meus antepassados” .  Portugal, a             

herança e o renascimento da escuta, o destino do mar. Entre xamãs e pais-de-santo,              

catolicismos e diásporas, um poema em  Seiva , que antes teve como título “Oração” : 160

Perdi a cruz e o cavalo que me atrelavam o pescoço 
havia-os guardado no bolso 
mas, de caminho próprio 
como tudo o que existe,  
meus protetores prateados desapareceram 
para ir viver, eu sei, numa outra espécie 
de lodo, rascunho, ou pé de armário 
cheios de pó, tragados sejam 
pela escuridão. 

* 

- terra à vista - 

 Sobre o mar e a água corrente - antes de  Seiva - Júlia escrevia bastante: “Do alto a                  

terra é tão extensa/ que assim só conhecia o mar” - dizia nos  cantos de estima , de 2009. Dizia                   

até ter aceitado que “o mar é a única escrita que existe” - mas logo a terra vinha junto: “o                    

coração como uma batata crescendo na terra”, que “afiava/ todo o porvir em rios// de ervas -                 

159 Disponível em:  revistaavenidasul.blogspot.com/2017/03/poema-inedito-de-julia-de-carvalho.html .  
No texto "A fé de cada um", Jeanne Callegari comenta os vínculos espirituais de Júlia com a avó, e relata                    
também que ela "passou a frequentar o candomblé", "seguindo os passos" do avô. (2017) 
160  Na Revista  Bólide , cf. Hansen (2013/14). 
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mananciais do ritmo”. Já em  Seiva , o poema oferece num mesmo verso o “corpo a ser/                161

arbusto e água corrente”; e outro convoca a “afiar as lanças dos que combatem/ protegendo as                

pedras que dão água”.  Seiva  fala também de uma visita ao encontro entre dois oceanos, guiada                

pelo sobrenome:  

(...) 
tanto fundo vi no azul  
que o sal respingou meus ossos  
me marcando feito gado.  
 
Uma besta intentou fugir,  
mas senti os braços como galhos  
de um velho carvalho enraizado  
e que não considera mudar de rumo.  
Cativa, tua árvore dá madeira  
para a minha vela ao vento.  
Onde que te encontro?  
Se chacoalho dentro dos meus frutos.  

Escrito em Lisboa, o último poema de seu livro anterior,  alforria blues ou Poemas do               

Destino do Mar - ou apenas de  alforria blues , pois ela os anuncia como dois livros em um -                   

começa com os “olhos que em terra firme pousaram”. 

* 

- chão dos ancestrais e das horas - 

“Eia, imaginação divina!/ Os Andes”: assim saía a cantar seu canto panamericano  O             

Guesa Errante , de Sousândrade, com passagens épicas pelos ameríndios e pelo capitalismo            

financeiro de Wall Street, ao fim do século XIX.  

A 12 de junho de 2013, Júlia escrevia: “eu tentando ir pro fim do século xix”. 

“Que alegria!// Como quem viaja/ pela estrada começar a fumar/ seu próprio dom e              

ritmo”; assim começa o primeiro canto sul-americano de  Seiva , para logo encontrar “no             

concreto existindo deus!/ a imaginação!”.  

Imaginemos, então, que a micro-história do parentesco - a  herança em  veneno ou fruto              

e terra firme, lida a contrapelo - flui agora em uma vertiginosa contracorrente, quebrada nos               

estalidos telúricos que iniciam o vigésimo século cristão, quinto nos trópicos: “Manadas            

abrem com fogo os caminhos./ Vão matar aquele que proferiu/ a palavra animada. Vai morrer/               

161 "Sagrado", poema publicado na revista Um conto, em 2013. 
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aquele que falou./ [...]”. A estrada antes da estrada. Entradas no território em lama, lodo e                

luzes; entre quilombos, aldeias e  correrías ; grilagens, escravaturas, alforrias; antes tintas,           

drogas, cacau, agora borracha, ouro; febres extrativistas, mortes indígenas e vivas cidades,            

mortes bandeirantes e invisíveis ervas;  visões ; trilhos, trens-fantasmas, malhas viárias;          

telégrafos, itinerários; roteiros; sertanistas, memórias, conjurações; infusões no roçar da terra           

roxa; de sangue e seiva, mangue e fogo, riso e rosa.  

Tempos de montes derrubados e transposições das  muralhas dos sertões, por uma            

Nova República na ânsia de “substituir a gala faustosa dos rituais do Império pelo ardil               

prosaico da cidadania”, dispondo seus vastos catálogos no “desfile mundial das mercadorias”:            

assim se cumpria “o ritual de passagem” ao “concerto das nações” , entre concessões e              162

Contestados:  South American Construction Co. , Brazil Railway Company ,  Southern Brazil          

Lumber & Civilization Co. ,  Madeira-Mamoré Railway ;  Brazilian Hematite Syndicate; Itabira          

Iron Ore Company ;  Bolivian Syndicate ;  Peruvian Amazon Rubber Company ;  Trans-Andean          

Railway - nomes abolidos, perdidos nos números dos anos, e logo décadas, o Estado Novo, a                

Marcha para Oeste, a ditadura, a Rodovia Transamazônica, a Rodovia Perimetral Norte, o             

Projeto Calha Norte, os olhos sempre atentos às oscilações na  London Metal Exchange , entre              

libras e livros  nos fluxos ficcionais de uma “nação que se  republica ”. Verbos vários,              163

crescendo e se desenvolvendo em conjugação imperativa pelos apóstolos do progresso e sua             

pretensão secular; seu complexo de épico. 

Em perspectiva, como se subisse a vapor pelos rios do floema, desembalsamando o             

vinho acre dessas faixas de terra; como se escalasse por dentro os galhos do tronco linguístico                

e ascendesse à visão panorâmica das mais altivas e longevas habitantes da historiografia, diz o               

poema: “Há séculos árvores se matam/ pelas impressões dos que dizem./ Há séculos morrem              

pelos verbos”.  

O porvir, então, em rios. Mamoré, Madeira, Juruá, Javari, Urubamba, Ucayali,           

Putumayo. “Eu sou o rio dos mortos/ dos meus parentes mortos/ e os meus mortos são o                 

mundo inteiro”, diziam ainda os  cantos de estima . Em  Seiva , superfícies estilhaçadas, “o olho              

da imagem continua/ sendo o que se pode ver: ramagens, dicionários, rachaduras”. Rastros das              

162 FOOT HARDMAN, 2005, p. 107. 
163  Ibid., p. 109.  Sobre a  Itabira Iron Ore Company , cf. WISNIK, 2018; sobre  a Perimetral Norte, o Calha Norte                     
e a  London Metal Exchange,  cf. ALBERT, 2002. 
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viagens de Paul Marcoy ao Ucayali - em cujas margens vivem os Shipibo -, publicados em                

1869; ou das de Roger Casement - cônsul-geral britânico então radicado no Rio de Janeiro e                

enviado ao Putumayo para averiguar os crimes contra a humanidade da  Peruvian Amazon             

Rubber Co. , devidamente reportados em 1910 ; ou antes, dos relatos de um enviado na              164

Comissão Mista Brasileiro-Peruana de Reconhecimento do Alto Purus, Euclides da Cunha,           

que publicou as crônicas “Entre os seringais” [1906] e “Os caucheros” [1909], e reescreveria              

o  Paraíso Perdido , denunciando mais este exercício civilizatório, depois de Canudos  [XIX] : 

Num dos casebres mais conservados aguardava-nos o último habitante. Piro, amauaca           
ou campa, não se lhe distinguia a origem. Os próprios traços da espécie humana,              
transmudava-lhos a aparência repulsiva: um tronco desconforme, inchado pelo         
impaludismo, tomando-lhe a figura toda, em pleno contraste com os braços finos e as              
pernas esmirradas e tolhiças como as de um feto monstruoso. Acocorado a um canto,              
contemplava-nos impassível. Tinha a um lado todos os seus haveres: um cacho de             
bananas verdes. Esta coisa indefinível que por analogia cruel sugerida pelas           
circunstâncias se nos figurou menos um homem que uma bola de caucho ali jogada a               
esmo, esquecida pelos extratores - respondeu-nos às perguntas num regougo quase           
extinto e numa língua de todo incompreensível. Por fim, com enorme esforço levantou             
um braço; estirou-o, lento, para a frente, como a indicar alguma coisa que houvesse              
seguido para muito longe, para além de todos aqueles matos e rios; e balbuciou,              
deixando-o cair pesadamente, como se tivesse erguido um grande peso: - “Amigos”.            
Compreendia-se: amigos, companheiros, sócios dos dias agitados das safras, que          
tinham partido para aquelas bandas, abandonando-o ali, na solidão absoluta. Das           
palavras castelhanas que aprendera restava-lhe aquela única; e o desventurado          
murmurando-a como um tocante gesto de saudade, fulminava sem o saber - com um              
sarcasmo pungentíssimo - os desmandados aventureiros que àquela hora prosseguiam          
na faina devastadora: abrindo a tiros de carabinas e a golpes de machetes novas              
veredas a seus itinerários revoltos, e desvendando outras paragens ignoradas, onde           
deixariam, como ali haviam deixado, no desabamento dos casebres ou na figura            
lastimável do aborígene sacrificado, os únicos frutos de suas lides tumultuárias, de            
construtores de ruínas..  165

Seiva, afinal, pode ser também o látex da seringueira ( Hevea brasiliensis ), o  caucho             

( Castilla ulei ), o ciclo da borracha. [XX] E de uma nação nascente que se nomeia a partir da                 

extração de uma seiva vermelha, não deveria parecer afinal tão estranho o argumento de que o                

pensamento tenha com ela uma relação existencial, de morte ou de vida: a tinta da melancolia                

ameríndia. Capítulo transnacional, entre Brasil, Peru e Colômbia, de 1850 a 1920, milhares de              

açoites e mortes impulsionando os impérios.  

164 Cf. Chaumeil (1994) e Mitchell (2012) para comentários sobre as viagens de Marcoy e Casement. 
165  CUNHA, 1966, p. 262-263. 
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Árvores que morrem, repetições no  Paraíso suspeito , pelos verbos e pelas           166

impressões dos que dizem, entre a capitalização da matéria prima, a acumulação primitiva, os              

corpos, as cruéis pedagogias , e a “espessura da língua” que busca a afinação das cordas               167

vocais, “subindo escadarias e montanhas/ de empecilhos/ aos solavancos/ na estrada abaixo/            

do esquecimento e do desgaste/ que a reza dos gramáticos encerra [...]”.  

Noutro poema, ainda espreitam pistoleiros e petroleiros, cruzadas consoantes:  

Quando ouves um estalo 
na madeira do teto 
ou dentro do plástico da televisão 
reconheces, portanto 

um pistoleiro vindo de poncho de matar 
para nos levar um petroleiro se aproximando 
ou a cavalgada a que os franceses chamam  enjambement 

abro bem os olhos e vigio que os estalos são asteriscos 
que pairam no ar 
restos de corpos mortos sendo tragados pela terra 
essas simples lufadas de matéria se arranjando. 

A terra que tudo traga, a matéria infinitamente se rearranjando no dispêndio de uma              

economia cosmológica, como dizia Georges Bataille: “o solo em que vivemos, seja como for,              

é apenas um campo de destruições multiplicadas”.  Pergunta agora a poeta:  168

(...) 
Onde o poder encontra  
aquele que o transtorna?  
Onde estão os olhos do escuro?  
Hoje vulto não sei 
se pega às vezes  
se respira 
se são suas as lufadas 
sombras sem ossos  
a janela que trinca batendo  
se escolhem o momento de acabar  
ou se a morte é só um raspão  
na órbita de um planeta  
um pó, um vento. 
Olho muito não .  

166  Cf. BERNUCCI, 2017. 
167  Cf. SEGATO, 2014. 
168  BATAILLE, 2013, p. 44-6. Para uma releitura etnográfica - entre muitas árvores derrubadas - da economia                 
ritual de Bataille nos canaviais do Vale do Cauca (oeste colombiano), ver o posfácio - e as fotografias - de                    
Michael Taussig em  O diabo e o fetichismo da mercadoria na América do Sul  (2010). 
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A morte e tudo que é “tragado para o buraco negro”, “a cruz e o cavalo” que são                  

“tragados pela escuridão”: “o esquecimento da terra”. A proximidade da morte e o corpo que               

se dissipa, de todo modo, são também parte da liminaridade de um ritual, ali onde a ilusão de                  

controle foge. A travessia do perigo é, por definição, a possibilidade da experiência. E o               169

tragar , em  Seiva , pode ser também um começo do ritual, o grau zero do sujeito : “como                170

quem viaja/ pela estrada começar a fumar/ seu próprio dom e ritmo”. A voragem, o inferno                

verde e as paisagens foram em  Seiva  visitadas; agora não mais: “em tantos jaguares aves/ em                

confins já fui/ transformada. E tive rumo./ Hoje não estou transtornada./ Nem tenho que              

quebrar/ linhas pois sou aquele/ que não cessa: o selvagem./ Ó selvagem comedor de linhas!”. 

Seiva veneno ou fruto  não é afinal um romance pós-colonial, verborrágico e            

metahistoriográfico, misto de realismos e regionalismos, sóbrios ou mágicos. É um pequeno            

livro com 27 poemas, escritos entre 2013 e 2015. Há nele, sim - na fatalidade, que seja -,                  

qualquer coisa que não recusa ser épica ou profética: uma "transparência profética”, diz Laura              

Erber; “um tom épico”, para Sofia Mariutti. Erber ressalta, no atrevimento dos poemas, “a              

coragem de se propor a lavar as palavras do já dito retomando as questões enormes,               

supra-históricas, cósmicas, perguntas celestes e correspondências misteriosas”. Renovar as         

palavras, como o profético Kopenawa d' A queda do céu , citado no colofão. 

Mariutti sugere o tom épico no poema em que “Manadas abrem com fogo os              

caminhos”, do qual partimos nessa passagem. Rancière chega mesmo a sugerir que o lirismo              

moderno reinventa - com ironia, eventualmente - o sentido da epopeia e de seu retorno à terra,                 

ao convocar a leitura em acompanhamento de sua viagem: retorno do sentido, “onde a              

liberdade se faz reconhecer como princípio vivo de todo vínculo, de todo ato que reúne               

palavras e coisas”. O que implica também “reabrir o desvio entre o sujeito/poeta e o sujeito do                 

poema”.   171

O poema, afinal, não dizia apenas de um distante fim do século XIX, como nos lembra                

Mariutti - e o profeta, aqui, é o silêncio: 

Manadas abrem com fogo os caminhos. 
Vão matar aquele que proferiu 
a palavra animada. Vai morrer 
aquele que falou. 

169 Cf.  LACOUE-LABARTHE, 1999. 
170  A expressão é de Júlia, em resposta à série “Como eu escrevo”, organizada por José Nunes (2018). 
171  RANCIÉRE, 2017a, p. 136. 
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Há séculos árvores se matam 
pelas impressões dos que dizem. 
Há séculos morrem pelos verbos. 
 
Carregado entre as tochas 
vem aquele que só teve ouvidos 
O silêncio 
entre assobios de pássaros 
é um dos nossos profetas: 
e, como um astrólogo, 
entre os ritmos dos astros 
entre as rochas, falou: 
sois gastos como os troncos na rua 
meio podres. As chuvadas 
vão levar abaixo 
os cabos elétricos! 
abaixo os vizinhos! 
abaixo os jornais! 
abaixo os compartilhadores! 
abaixo! 
os que mantêm vivas 
as informações proliferando! 
E quando diria: 
abaixo os instrumentos! 
Veio a palavra, o enredou: 
estava humano: 
teve compaixão. E matou. 

Entre enredos, desfilamentos e redes sociais, o silêncio pede a palavra à poeta para              

registrar sua epopeia, conquistar algum espaço no tempo. E logo a língua, endividada e suas               

divisas, se vê entre os gastos e ensaios sobre o dom - sem paraíso:  

Como um relógio cuco quando apita a hora 
a língua - que é todo um investimento - 
está capitalizada em um lugar nenhum. 
Dinheiro? Que me deem mais do que é preciso 
e que assim eu fique bem. 
É o credo dos tempos, não disse? 
E haja quem puder renegar o deus 
dizer três vezes que não necessita, ir viver entre os pauzinhos 
de uma cabana ou amassar o próprio pão - respeito-os todos  
A roda dentada não para de morder, entretanto não tenho paraíso 
fiscal para fugir. É toda vez isso: a conta no negativo 
e mais e mais e mais. Em retribuição escarro em mim 
a dívida do mérito, vácuo que rege a fé em todos os supermercados, 
estacionamentos, eleições de municípios e se camufla 
em latifúndios de uma gente sem esperança, só com resultados 
mortes de índios, helicópteros empilhados num hangar. 
Vez ou outra é só uma imensidão de queda 

66 



23/05/2019 dissertação com sumário - Documentos Google

https://docs.google.com/document/d/1F-21h7cOOv5cY3XNC9v5WYFmD5iRrXlmlu79SuvFXmw/edit 68/234

 

vez ou outra é só um hemisfério inteiro 
que padece de fome, de frio, e morre. 

Em Portugal, 2013, começa a se escrever  Seiva veneno ou fruto . Ano 457 da              

deglutição do bispo Sardinha, registrava o colofão dos  Poemas do Destino do Mar , publicado              

no mesmo ano. 

* 

- recuo mil anos - 

Quando um antropólogo foi estudar coletivos de poetas na zona sul carioca, não             

deixou de fazer a observação que se espera dos antropólogos: “Suas relações com a literatura               

são verdadeiras relações de parentesco”. Tivesse escrito sobre Júlia de Carvalho Hansen,            172

isso dificilmente passaria despercebido: ela mesma o diz. Num texto para a Folha de São               

Paulo a partir de entrevista com a poeta, Patrícia Campos Mello, ao comentar seus interesses               

(“toma ayahuasca há 12 anos, frequenta xamãs de origem indígena, estuda i-ching, búzios, e              

agora está concentrada na filosofia do tantra. Tudo isso, afirma, está presente em sua poesia”),               

disse ser esta uma “trajetória inusitada”, 

considerando-se que Hansen é filha de dois acadêmicos da USP (Universidade de São             
Paulo), profundamente agnósticos. Seu pai é o crítico literário e professor da            
universidade João Adolfo Hansen e sua mãe, a educadora Marta Maria Chagas de             
Carvalho. Ela, que se formou em letras na USP e fez mestrado em Estudos              
Portugueses na Universidade Nova de Lisboa, cresceu em uma casa que tinha 'uns 20              
mil livros', mas também tinha um quintal com umas '25 mil espécies de plantas'.  173

É interessante, nesse sentido, observar como Júlia ressalta - em outra entrevista - um              

convívio conflituoso entre a “instituição literatura” e a instituição USP:  

hoje em dia eu sinto que aprendi a escrever na Universidade de São Paulo e faz tempo                 
que quero dizer isso publicamente! [...] a necessidade de ser clara, de ser crítica e               
precisa me fizeram primeiro um mal danado: fiquei uns três anos sem escrever nada              
por prazer. Mas aí perdi um grande amor sem nem ter tentado de fato tê-lo e me senti                  
tão estúpida que já não tinha nada a perder: comecei a me perder escrevendo. Na               
época, voltar a escrever por prazer foi uma libertação, significou também uma            
implosão daquilo que a Universidade tinha me colocado como paradigmas, eu estava            
de saco cheio. Mas hoje vejo de um modo um pouco diferente: eu incluí e incluo                
aqueles paradigmas críticos como ferozes participantes da sinergia textual. Mas          
misturei mais coisas, claro, que a USP, no geral, é um lugar muito careta.   174

172  MESSEDER PEREIRA, 1981 ,  p. 183. 
173 MELLO, 2018. 
174 MACIEL, 2017. 
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Sendo a Universidade espaço de trabalho de pai e mãe, orbitando sua educação num              

sentido alargado, antes mesmo de ser o nome de  um período de sua trajetória de estudo, é                 

notável que seu interesse pelos diferentes modos de relacionamento entre poetas-críticos e a             

tradição , tema de sua dissertação de mestrado, seja coextensivo a um estudo prolongado de              

outros saberes, que têm maior liberdade de circulação em poemas do que em salas de aula. A                 

educação, entendida como um percurso de “condução ao exterior” ( ex-ducere ), encontro com            

o fora, não diz respeito apenas a uma  formação ou a uma  inserção , mas também a modos                 

possíveis de relacionamento com um mundo, uma cosmologia. 

Assim, o registro das “25.000 espécies de plantas” ao lado dos “20 mil livros” parece               

apontar para uma segunda via doméstica de estudo  -  a educação pela planta , digamos - que                

estaria igualmente marcada desde a infância. Um dos poemas de  Seiva  começa dizendo: “Eu              

era criança e tinha medo/ da curva da escada/ eu tinha medo/ da jabuticabeira não”. E ao final,                  

como já dito e redito, o livro agradece “às plantas, àqueles que as cultivam, àqueles que se                 

cultivam como plantas em nós, e vice-versa.” 

* 

Não é raro encontrar ao longo das Américas discursos garantindo que as plantas e suas               

folhas  ensinam - mastigadas ou maceradas em bebidas, fumadas ou inaladas; são mestras ou              

professoras. Nos Andes, a folha de coca - coca significando planta, uma epítome do mundo               

vegetal ; na Amazônia ocidental, a  ayahuasca [ yagé ,  nixi pae ] e o tabaco. Kopenawa disse              175

certa vez:  “Nossa aula magna é tomar yãkoana durante o dia, para se preparar. Assim que                

estudamos para buscar mais sabedoria, a sabedoria da árvore, que percorre a floresta, a              

montanha, o rio”. Também encontramos uma formulação afim no discurso de Kefren Graña,             176

Ministro da Educação do Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis, no oeste             

peruano, com 15.000 pessoas:  “A ayahuasca, o tabaco e o toé são nossa universidade”.   177

Um convívio deste tipo, afinal, era sugerido por Oswald de Andrade no Manifesto da              

poesia  Pau Brasil : árvore em que corria a primeira seiva a colorir a língua portuguesa. Ali,                

dizia-se em caráter coletivo e cultural: “Temos a base dupla e presente - a escola e a floresta.                  

A raça crédula e dualista e a geometria, a álgebra e a química logo depois da mamadeira e do                   

175  A expressão é de Silvia Rivera Cusicanqui, em conversa com Ana Cacopardo para o programa  Historia                 
debidas  do  Canal Encuentro , a partir do minuto 46:50. Acesso em: youtu.be/1q6HfhZUGhc?t=2823 
176  A citação é de uma entrevista à Revista Cult:  revistacult.uol.com.br/home/devir-indio/ 
177 Em reportagem do  El país :  brasil.elpais.com/brasil/2017/11/16/internacional/1510834576_175295.html 
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chá de erva-doce [...] sem perder de vista o Museu Nacional”.  

A menção de Júlia ao ambiente em que cresceu parece então sugerir, se quisermos, um               

convívio entre  duas matrizes de pensamento.  E talvez essa ambivalência, no ritual de leitura              

do livro, seja especialmente visível nos usos do  carvalho : sobrenome, ascendência, árvore.            178

O convívio prolongado com as plantas permite pensar também que o estudo dos diferentes              

modos de relação com a tradição se desdobra em um estudo de diferentes modos de relação                

com as plantas, impulsionando uma composição de duas matrizes epistemológicas distintas.           
[XXI]  São essas matrizes que, ao serem expostas, parecem dinamizar certos poemas:  

Milênios seja! pela via 
da massagem, da poesia ou da faxina 
através da fumaça, do tabaco 
& da bruta flor do querer 
cantofalamos 
nos sonhos pisando 
na lâmina e descansando 
na lama dos pensamentos 
meditados, dos atos 
percebidos ou atormentados 
pela dança da presença 
com uma criança ter contato 
por palavra, respiração e pele 
abrir o botão de uma rosa 
com os dedos 
é aceitar os dons  
mágicos afinando  
as cordas vocais 
dos analistas 
de geometrias 
da família 
lavando os armários com água 
forte irrompe rochas, cadeados 
feito logins abrindo, rompendo 
rolando cascalhos e léguas! 
subindo escadarias e montanhas 
de empecilhos, aos solavancos 
na estrada abaixo  
do esquecimento e do desgaste 
que a reza dos gramáticos encerra 
o inconsciente se move 
O tempo todo. 

178  Na biografia de Gilles Deleuze, consta que em dado momento - fiel à crítica da genealogia que seus escritos                    
expuseram - teria passado a afirmar a “origem meridional de sua família, que antigamente era ‘De l’yeuse’, nome                  
occitano que significa ‘Do carvalho’: ‘Uma árvore cuja única preocupação, como da família, era se desarraigar,                
tomando a ‘linha de fuga’ de uma livre deriva” (DOSSE, 2010, p. 83). 
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Poema vertical e vertiginoso, com seus tropismos na análise da psiquê, sem a             

pontuação do familialismo: “o inconsciente se move/ O tempo todo”. Ecos d’o  Anti-édipo e              

seus abalos nas estruturas míticas: “Nunca alterar a rota do fogo”; “o fogo/ que se alastra entre                 

estalos nas estruturas” - dizem outros poemas. A disjunção das teorias do parentesco, no              

momento de maior recuo morfológico do poema (“dos analistas/ de geometrias/ da família”),             

movimenta agora uma tensão entre duas matrizes  geométricas : uma ligada aos rituais            

psicanalíticos; outra, aos (psico)trópicos. Na superfície estilhaçada, os “analistas/ de          

geometrias/ da família” e sua árvore genealógica - e seus armários de madeira - são arrastados                

pela “água forte” estrada abaixo, junto com a “reza” dos gramáticos; a “faxina” abre cadeados               

de um outro feixe, purga; e pela “bruta flor do querer” sonham-se os “mágicos afinando/ as                179

cordas vocais/ dos analistas/ de geometrias”; “dons/ mágicos” que estão ali: nos “milênios”?  

Antes ainda, outro poema de  Seiva  - o segundo - já dizia dos milênios: 

 Procuro no vento 
a consciência das plantas. 
Noto que o que se eleva 
tem raiz. Recuo mil anos 
para afirmar: mil anos! 
E conquistar 
o silêncio? Adiante. 
Se está em algum lugar 
a experiência dos deuses 
mora nas frutas. 

Não parece impossível imaginar que se “por aqui todos sabem que os deuses vêm da               

América do Sul”, como diz outro poema, o recuo em mil anos adia o silêncio e a “conquista”                  

para antever nos traços pré-nacionais das arqueologias e (etno)histórias do continente alguns            

fragmentos de uma outra disposição do espaço-tempo; uma cosmologia em que outros tempos             

se movem, “não desapareceram ou terminaram, mas estão suspensos na virtualidade”.   180

É também isso o que as epígrafes fazem aparecer, se encadeadas a contrapelo: “Deus              

procura o que desapareceu” - “onça é meu parente” - “Canto shipibo”.  A epígrafe do               

Eclesiastes faz do Deus bíblico um arqueólogo dos extermínios feitos em seu supremo nome;              

ou talvez mesmo um etnógrafo de outras metafísicas que com ele coexistem -  contemporâneas              

há milênios e igualmente hoje: “O que existe, já havia existido”: do Deus aos deuses.  

179 “ Onde queres família, sou maluco”, canta Caetano Veloso em “O quereres” - antes da “bruta flor do querer”.  
180  Cf. CESARINO, 2013a, p. 29. 
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O recuo cronológico, desse modo, parece dizer mais das guerras dos deuses que da              

historiografia; dos canibalismos metafísicos que da antropofagia cultural; dizer mais, enfim,           

da linguagem do esquecimento encerrada na “reza dos gramáticos” - que até permite ver              

descritas algumas narrativas mitológicas, mas não a discrição prática dos rituais: “Se está em              

algum lugar/ a experiência dos deuses/ mora nas frutas”. 

A dinâmica do poema das “geometrias” parece então girar o caleidoscópio, atravessar            

o parentesco e nos deslocar a perspectiva para uma  outra  tradição : a dos rituais do               

extremo-oeste amazônico, onde é cantado o canto shipibo da epígrafe; rituais que têm na              

geometria uma fonte estética, relacionada à “consciência das plantas” : lá sim há xamãs que              181

“cantofalam”, depois de afinar as cordas vocais “através da fumaça, do tabaco” e do querer.               
[XXII] 

O que gostaríamos de sugerir, tendo isso em vista, é que esta  tradição não entra aqui                

como uma referência entre outras; tampouco como um vestígio arcaico de tempos imemoriais,             

recuperado em um tributo às sobrevivências: os Shipibo vão bem, na medida do possível;              

estão mesmo vivos, são mais de 40.000 pessoas, ativas na socialidade peruana, no parlamento,              

mundo afora. Um vínculo foi declarado pela poeta, e ler a inscrição destes traços em  Seiva                

veneno ou fruto como uma curiosidade de pouca importância - ou o oposto ainda mais               

improvável, como tentativa de atualizar alguma tradição extinta - seria subtrair do livro, em              

nome de outros, o principal: o ritual de leitura que propõe.  

Nos interessa, desde então, ver - nos poemas - qual  relação existe com esta tradição               

milenar; como os poemas são afetados por ela; como esses afetos traçam inflexões em sua               

perspectiva; e em que medida isso pode estimular a teoria e os estudos de literatura. Não                

queremos sugerir que  Seiva veneno ou fruto esteja em uma mesma matriz transformacional,             

contiguidade estrutural, afinidade metafórica ou metonímica com quaisquer tradições de          

xamanismos pré-determinados.  O que está em questão é a posição de valor conceitual             182

dominante na composição; problema “de decidir o que é o ‘contexto’ de que e,              

reciprocamente, quem está ‘inserido no contexto’ de quem” , quem entra na rede conceitual             183

181  Cf. Lagrou (2018b), Belaunde (2013), Colpron (2009), Gow (1987, 1988, 1999), Gebhart-Sayer (1985). 
182 Como propõe Calavia Sáez, “[s]e há tradições, elas se deixam ver como linhas transversais às fronteiras                 
étnicas ou linguísticas, agindo mais como centros de emissão que como barreiras: é o caso, especialmente, do                 
xamanismo da ayahuasca, com seu ecumenismo visionário superposto a práticas locais anteriores” (2018). 
183  VIVEIROS DE CASTRO 1999, p. 118. 
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de quem. Em outros termos: qual é, por exemplo, a importância que daremos ao canto shipibo                

na epígrafe de  Seiva  veneno ou fruto ? A questão não é trivial; e por isso ensaiamos, buscamos                 

um tom. A descida vertiginosa do poema, à sua maneira, antecipa os passos, impede um               

percurso linear: “No futuro estou antes/ o norte é o fogo”, diz outro poema. Como Artaud, que                 

em seu “ suicídio anterior ” pôde dizer que “o fogo chegou antes da obra”. Seriam outros               184

modos de dizer que “é preciso tempo para estar em ressonância com o que se escreve”?   185

Antes de pensar traços rituais shipibo em  Seiva veneno ou fruto , cabe então propor              

algumas passagens para ver em que condições políticas e teóricas se dá esse contato no século                

XXI, tentando também situar as aproximações à etnologia do ponto de vista da teoria da               

literatura, em sua percepção dos rituais antropofágicos - a ver o que  Seiva  nos diz dessa outra                 

tradição, e a que distância os rituais shipibo estão dela. Desacelerar o ritmo. 

  

184 ARTAUD apud   REY, 2002, p. 29, nota 21. 
185 REY, 2002, p. 73. 
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3. Variações 

 

- dois regimes de deuses - 

 Em Seiva veneno ou fruto , há dois poemas que parecem incitar, mais que os outros,                

uma leitura geopolítica.  Os dois são poemas em que os deuses ocupam um lugar importante.               

O primeiro, já citado, mobiliza um desejo de oposição ao “credo dos tempos”, talvez aquele               

mesmo diagnosticado desde Max Weber: o  espírito do capitalismo , de que Walter Benjamin se              

serviu para pensar o  capitalismo como religião - um inesgotável culto sem dogma, que reitera               

apenas a própria recursividade: “haja quem puder renegar o deus”, diz a poeta, pessimista              

quanto às possibilidades de fuga: “Vez ou outra é só uma imensidão de queda/ vez ou outra é                  

só um hemisfério inteiro/ que padece de fome, de frio, e morre”.  

“A roda dentada não para de morder” e “em retribuição” a poeta se escarra “a dívida                

do mérito, vácuo que rege a fé em todos os supermercados/ estacionamentos, eleições de              

municípios e se camufla/ em latifúndios de uma gente sem esperança/ mortes de índios,              

helicópteros empilhados num hangar”. “É toda vez isso: a conta no negativo/ e mais e mais e                 

mais”. A dívida é um eixo de subjetivação , e poetas não têm saída transcendental, pois “a                186

língua - que é todo um investimento -/ está capitalizada em um lugar nenhum”. Um lugar                

nenhum; sem retorno, estacionado. O tom se torna pesado. O poder se exerce molecularmente              

sobre os desejos, através de tecidos oníricos que criam um horizonte existencial padronizado,             

articulando a esperança, a alegria e o mérito. É preciso pensar  em outros tecidos, que gerem                187

uma inflexão na linguagem política em vigor. Mas para isso é preciso antes tecê-los. 

O segundo poema, longo, quase ao fim do livro, contém os versos - já mencionados -                

em que a poeta diz que o que nos chega vem de “civilizações/ nas quais o vento tem outros                   

significados/ pois as asas de seus deuses batem desde o oeste/ e por aqui todos sabem que os                  

deuses vêm da América do Sul”: 

É preciso recriar o acontecer. Dispor 
de lãs para o inverno 
ouvidos para as mensagens 
e peles para marcar os sinais 

186 LAZZARATO,  2017. 
187  Cf. CASTRO-GÓMEZ , 2009. 
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com a ponta do dedo em brasa. 
É preciso saber 
as regras dos jogos 
como extrair os venenos 
e que palavras abrem portas 
nas orações que ainda não foram compostas. 
 
É preciso retomar a saída da cidade 
alimentar os estrangeiros chegados na madrugada 
e que depois de terem os pés lavados 
acenderam suas fogueiras. 
Fornecemos mais do que gravetos e faíscas em gel 
mas também papel para que ardessem 
ou escrevessem as técnicas de suas civilizações 
nas quais o vento tem outros significados 
pois as asas de seus deuses batem desde o oeste 
e por aqui todos sabem que os deuses vêm da América do Sul. 
 
Os estrangeiros às vezes têm ideias estúpidas 
mas não vamos protegê-los de si mesmos 
preciso é retirá-los de perto da falésia 
para que não caiam nem decidam partir. 
É preciso dar a eles a agricultura 
pois são o ventre deste país 
embora não saibam trazer a chuva 
pelo menos respeitam as pragas 
e evitam as devastações. 
 
É preciso aquecer os músculos e hidratar a garganta 
dar escudos duros e afiar as lanças dos que combatem 
protegendo as pedras que dão água. 
É preciso não salvar os mortos 
mas limpar as ruínas de suas guerras 
sem arrancar as ervas daninhas. 
É preciso fornecer plantas para a sombra 
e luzes no lugar dos olhos 
daqueles que perderam a cabeça. 
É preciso acolher os feridos 
e deitar sal e cinzas 
nos seus ferimentos. 
É preciso acalmá-los. 
E acalmá-los é dar guarida ao breu em que estão. 

Perguntemos pelo dêitico - por  aqui todos sabem . A poeta não se inclui diretamente no               

pronome pessoal - não diz “todos sabemos” -, mas o tom é sutil, como se apenas constatasse                 

uma evidência partilhada pelos habitantes locais. Temos, então, um poema situado no            

continente. Mas quem é o locutor indeterminado que repete “É preciso”? Seria uma reescrita              

dos Mandamentos litúrgicos, um Missal para esses tempos, com a humildade do lava-pés             
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cristão e orações por vir, noutra cronologia? Qual é o coletivo que partilha desse  aqui ? Que                

cidade é essa, próxima à falésia, onde se passa a cena ritual? Quem são “eles”, os                

“estrangeiros chegados na madrugada” de outras civilizações, e “que são o ventre deste país”?              

Em que tempo se situa a enunciação? Seria uma voz indígena falando do  encontro ? De               

refugiados de guerras contemporâneas? De nós? De um país possível, em meio às “guerras”,              

preso no ventre, sem reforma agrária e segurança alimentar - em meio à “fome”, às “mortes de                 

índios” e à “dívida” que "se camufla/ em latifúndios de uma gente sem esperança”, o “barão”,                

o “pistoleiro”, o “petroleiro”, que aparecem em outros poemas? Parece haver uma proposta de              

acolhimento, compreensiva e generosa. Mas quais são as regras dos jogos? Que alianças a voz               

que enuncia o poema convoca para esta recriação da afinidade potencial (lugar onde “algo              

acontece” ), esse encontro prototípico, incessante e infinitivo:  o acontecer ? A  composição de            188

que o poema fala está no futuro, as palavras atuais não têm aberto portas. 

Poderia ser visto, aí, um contraste “geofilosófico” com o continente europeu (em            

termos geográficos), e talvez com a mitologia grega (em termos cosmográficos). O que parece              

distinguir o continente sul-americano no poema é uma relação com sua metafísica politeísta.             

Mas, para além de um contraste entre teísmos (deus do Capital, Deus cristão, deuses              

helenísticos e sul-ameríndios), que se traduzem em diferentes modos de ocupação do espaço e              

usos da terra, caberia pensar também algumas diferenças entre mito grego e mito ameríndio,              

atentando para uma sugestão de Viveiros de Castro sobre o “sentido inteiramente diverso que              

assume a enunciação mítica quando saímos do mundo pré-filosófico dos ‘Mestres da Verdade’             

e seu regime monárquico de enunciação”, e entramos no “mundo do pensamento selvagem”.            

Com isso, gostaríamos de tornar mais complexa a afirmação - por Octavio Paz - de que os                  189

poetas elaboram suas próprias mitologias. 

Se o regime de enunciação do mito grego é marcado pela epopeia, pelo herói que               

vence o canto das sereias, por um discurso verdadeiro do retornado - aquele que, afinal, está                

na origem da  Poesia com inicial maiúscula; a enunciação na(s) mitologia(s) ameríndia(s), em             

que pese sua variedade, normalmente se vê associada a uma perspectiva que excede o              

humano, a um tempo em que as espécies ainda não haviam tomado forma. O contraste               

188 Cf. VIVEIROS DE CASTRO, 2002, p. 161. Seria interessante ler esse poema em paralelo a algumas                 
observações de Giorgio Agamben sobre a "estrutura do tempo messiânico" (em  O tempo que resta ) bem como os                  
comentários sobre a potência, a contingência, a recordação, a recriação (descriação) e a teologia (em  Bartleby, ou                 
da contingência ). Afinal, a epígrafe do Eclesiastes em  Seiva veneno ou fruto  diz que "o que existirá, já existe". 
189 Id.,  2007. 
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torna-se ainda mais forte se nos ativermos aos coletivos em que a enunciação mítica está               

ligada ao complexo ritual que acompanha o xamanismo. Ali, outras vozes falam de             

atualidades através dos discursos de xamãs, que partem para outros patamares cósmicos ao             

ativar uma conversão ontológica com a toma da  ayahuasca e do  tabaco  ; travessia mediada              190

pelos cantos, grafismos e danças. O discurso de xamã pode então ser recebido como um               

discurso cosmopolítico, diplomático, que busca agenciar as possibilidades de continuidade da           

vida no presente, apresentando aos ouvintes as perspectivas e insatisfações dos seres            

habitantes de outros patamares. 

No mundo em que “os deuses vêm da América dos Sul”, portanto, a metafísica é               

imanente, e outras formas-de-vida dialogam com o mundo humano por meio de uma potência              

intercambiável dos corpos. A inconstante alma selvagem não se domestica sem que se finalize              

uma conversão dos corpos à norma. E não muito distante disso está a enunciação da poeta ao                 

longo do livro: “sou aquele que não cessa/ o selvagem”. Recusar o esvaziamento da potência               

extra-temporal do mito - e a fundação de uma civilização; não é pouco:  Seiva veneno ou fruto                 

parece questionar tanto o pertencimento da poesia à cultura quanto o pertencimento da escrita              

à civilização: “Não conhecer despedida/ viagem ou remorso/ código símbolo ou faca. Nunca             

alterar a rota do fogo”. 

Desse modo, em continuidade teórica às epistemologias do sul e à desconfiança no             

desencantamento do mundo, pondo em embate esses dois regimes de deuses,  Seiva  parece             

compor uma imagem do pensamento que projeta uma outra política do poema. Para Rancière -               

e nesse ponto ele não parece estar tão distante de Deleuze quanto se costuma apontar -, a                 191

política da poesia está ligada às populações que ela convoca, aos povos que circulam no               

enunciado, àquilo que o poema torna dizível, visível e pensável, às presenças que as palavras               

suscitam, aos “universos que elas desdobram”. A poética de  Seiva,  ao ser afetada por vidas               192

que excedem o mundo humano, expande a sensação de que a “arena política” - que delimita                

nosso pensamento sobre o presente - é "povoada pelas sombras do que não tem, não pode ter,                 

ou não quer ter voz política", operando o que Isabelle Stengers chama de “proposição              

190  Id., 2006.  
191  Rancière questiona a potência das leituras de Deleuze que enfatizam as metamorfoses e transformações               
moleculares. Ele o faz em ao menos três ocasiões: “Será que a arte resiste a alguma coisa?” (2007); “Haveria                   
uma estética deleuziana?” (2010); “Deleuze e a literatura” (1999). 
192 RANCIÈRE,  2017b, pp. 81-2; p. 13. 
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cosmopolítica”. Esta arena política, então, seria apenas um corte problemático que se            193

estabelece entre a microfísica e a metafísica, e ambas as três  são compostas dessas sombras,               

sombras vivas que a voz do poema traz de volta ao movimento sensível do pensamento: não                

sabemos o que pode um corpo - e tampouco o que pode o cosmos.  194

* 

- Aqui América do Sul  - 

após Josefina Ludmer 

 

Em  Aqui América Latina , Josefina Ludmer se perguntava: “como pensar sem os            

relatos historicistas”? Ela expunha a necessidade de criar um “instrumento conceitual” que            195

saturasse “a imaginação política do presente” e permitisse pensar “o social sem a sociedade, o               

histórico sem a história, e o político sem a política”.   196

Ressoando a “geologia material do pensamento” proposta por Deleuze e Guattari,           197

entre a terra e o território, Ludmer vislumbrava a “pluralidade de políticas que aparecem              198

quando se iguala a sociedade por um fundo natural”, e especulava uma “‘teoria do subsolo’               

que unisse a todos com o petróleo, a água, a linguagem ou qualquer bem natural” - a isso, se                   

somaria uma “‘teoria do espiritual’ e as crenças que acompanham a teoria do subsolo”.              199

“Pensar territorialmente, com os afetos” - dizia ela -, nos permitiria “ver alguns conflitos              

centrais na América Latina”; “as linhas traçadas pelo capitalismo” e suas “políticas da morte”.              

(Ludmer mencionava ainda os Mapuche: “Não reclamam o direito à terra, mas ao território”.)             

 200

193  STENGERS, 2018. 
194  Ibid. O que Stengers chama de cosmos, aqui, “designa o desconhecido que constitui esses mundos múltiplos,                 
divergentes” e “as articulações das quais eles poderiam se tornar capazes, contra a tentação de uma paz que se                   
pretenderia final, ecumênica”; devendo portanto ser diferenciado “de todo cosmos particular, ou de todo mundo               
particular, tal como pode pensar uma tradição particular.” 
195  LUDMER, 2013, p. 23. 
196  Ibid., p. 124. 
197  ALLIEZ, op.cit., p. 25. 
198  LUDMER, op.cit., p. 112:   “a questão do território como parâmetro de autoridade, direitos e soberania entrou 
em uma nova fase”.  
199  Ibid., p. 125. 
200  Ibid., pp.  112-3. 
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Deleuze e Guattari perguntavam: “Que devires nos atravessam hoje, que recaem na            

história, mas que dela não provêm, ou antes, que só vêm dela para dela sair”?               201

Acontecimento incontornável na paisagem contemporânea das Américas, às sombras da          

geopolítica dos Estados Nacionais, as cosmopolíticas ameríndias são um agenciamento          

coletivo que atravessa como seiva o subsolo do continente, dos Mapuche na Patagônia aos              

Sioux em Standing Rock,  passando pelos Guarani-Kaiowá em São Paulo, pelos Krenak nas             

Minas Gerais, pelos Munduruku no Xingu, pelos Turukaré na Bolívia, pelos Achuar no Peru,              

pelos Shuar Arutam no Equador - apenas para constar os que mais figuraram nos jornais               

enquanto pensávamos este ensaio, entre 2016-2018 : em seus discursos, enunciam-se as vidas            

da terra, dos rios e montanhas; vidas em busca de alianças contra o extrativismo, petroleiras,               

mineradoras, hidrelétricas, gasodutos . 

O canto shipibo na epígrafe e a citação de Davi Kopenawa no colofão de  Seiva Veneno                

ou Fruto , por estarem em afinidade,  ad-finis , nas bordas, envolvendo os poemas, sugerem a              

possibilidade de dialogar suas indagações metafísicas com a singularidade dos discursos           

ameríndios contemporâneos, que apontam para a agência política dessas outras formas de            

vida. Afinal,  se a cosmopolítica é uma “tradição-tradução especificamente americana do           

pensamento selvagem” , somos levados a buscar as implicações políticas desse pensamento:           202

para além de uma  lógica do sensível (como o definiu Lévi-Strauss), ele pode ser pensado               

como uma  ontologia política do sensível . [XXIII] Em sua proposta  por uma teoria literária             

ameríndia , Marília Librandi sugeriu “transpor” essa ontologia política do sensível “ para o            

campo da teoria da literatura” , ou, em outros termos, “aplicar” o pensamento ameríndio a              203

uma teoria da poesia. Nos interessa, portanto, considerar com maior atenção alguns            204

conflitos de pressupostos implicados no diálogo. 

Marisol de la Cadena sugere que as ontologias ameríndias, ao trazerem para o debate              

político a agência de formas de vida supostamente a-históricas, se chocam com a  ontologia              

histórica do sensível . Ao dizê-lo, ao mesmo tempo em que dialoga com a  partilha do sensível                

de Rancière, sua leitura modula o sentido do dissenso  , pois trata de um acontecimento              205

201  DELEUZE & GUATTARI, 2010, p. 136. 
202  VIVEIROS DE CASTRO, 2012a. 
203 LIBRANDI, 2012, p. 40, p. 22. 
204 Id., 2009, p. 40. 
205  DE LA CADENA, 2015, 276-9. Sua leitura de Rancière é mediada por Marilyn Strathern, Isabelle Stengers e                  
Eduardo Viveiros de Castro: e com isso muito muda: as “conexões parciais” de Strathern permitem repensar a                 
parcialidade (da partilha) do sensível; a teoria da “equivocação controlada” de Viveiros de Castro permite               
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enunciativo que, antes de reivindicar um lugar na história, dá testemunho da existência do              

extra-temporal: põe em evidência uma “impossível possibilidade do a-histórico”.  

Um exemplo talvez ajude a introduzir a questão: quando na literatura etnológica            

encontramos uma passagem em que o etnógrafo  diz que os ameríndios dizem que “a onça é                

parente”; que foi assim que lhe explicaram quando pediu para entender melhor uma passagem              

de um ritual  y depois de um acontecimento  x ; é perfeitamente possível pensar que isso não                

tem grande importância; que é do ofício do etnólogo atentar aos detalhes e se lançar em                

especulações teóricas; ou que ameríndios têm mesmo uma teoria do parentesco esquisita: ela             

só se manifesta assim em condições excepcionais, no cotidiano não é desse jeito, etc. Mas               

talvez a situação não seja a mesma quando os Krenak dizem, após o rompimento da barragem                

do Rio Doce e sua contaminação, que “o rio é nosso parente”. Aqui, já não é a etnologia                  

mediando o discurso, tampouco a academia discutindo a cosmopolítica dos rituais: quando            

isso sai num jornal, é um outro tipo de atrito que se expõe. Uma leitura despida de todos os                   

debates etnológicos pode pensar ser apenas uma figura de linguagem, metonímia ou hipérbole,             

mas a frase em meio à comoção geral provoca algum tipo de sensibilidade ampliada, deixa               

uma impressão: a pensar que “essas pessoas” talvez tenham uma “consciência ecológica” (e             

histórica) maior que a nossa, por exemplo. Cada caso é um pronome. Porém, quando não são                

apenas os Krenak dizendo, quando há esse tipo de discurso pululando em jornais por todo               

continente sul-americano, retornando a cada notícia dos conflitos entre projetos de           

desenvolvimento que envolvem uma administração dos fluxos da terra, fluxos que           

ultrapassam as reservas territoriais delimitadas, então pode ser importante considerar com           

maior atenção outras implicações desses enunciados, buscando seus agenciamentos de          

enunciação. 

* 

- notas sobre poesia e cosmopolítica - 

A formulação de Rancière sobre o sensível se dá na constatação da passagem de um               

regime representativo a um regime estético. Nesse, a política é a relação dissensual que se               

estabelece entre “dois mundos alojados em um só” : uma relação litigiosa entre mundos             206

repensar o compartilhamento (da partilha) do sensível; a cosmopolítica de Stengers permite repensar os              
participantes da política. 
206  RANCIÈRE, 1996, p. 40. 
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fraturados, entre diferentes  logos , mas baseada em uma disputa pela palavra. Em um sentido              

similar, Didi-Huberman sugere que vivemos “entre dois mundos, pelo menos”: o primeiro,            

dos holofotes do poder e do espetáculo; o segundo, nas margens - mas em um “território                

infinitamente mais extenso” -, habitado por “inúmeros povos sobre os quais sabemos muito             

pouco”. A perspectiva de ambos, ao final, mesmo que aponte para remontagens e rupturas,              207

parece ser subsumida por uma narrativa historicista. Afinal, como pensar sem os relatos             

historicistas? É uma tarefa difícil, mas a atenção aos lampejos desses “povos” permite ao              

menos enxergar a  emergência dessa outra maneira de compor as agências na enunciação, que              

é ao mesmo tempo uma outra maneira de compor o coletivo.  [XXIV] 

Para Rancière,  “o eixo fundamental da relação poético-política” se situa “na maneira            

como a enunciação se faz apresentação”.  A cosmopolítica (sobretudo no sentido em que a              208

toma Marisol de la Cadena, mas também na ficção contra-antropológica de Viveiros de             

Castro) - assim como os dois regimes de deuses que sugerimos haver na poesia de Júlia -                 

encena a disputa pronominal entre dois mundos. Mas esses dois, aqui, remetem a duas              

metafísicas distintas, e nisso reside sua diferença em relação a Rancière: a enunciação             

cosmopolítica se faz politizando o “que não tem, não pode ter, ou não quer ter voz política”.                 209

Se a política, em sua definição, se faz no interior da  polis , desestabilizando uma partilha do                

sensível, um fundo comum de pressupostos acerca do que pode ser visto, dito e pensado - e,                 

tão importante quanto, de  quem pode ver ou dizer ou pensar ; a cosmopolítica se faz através                210

da instauração de um espaço entre-mundos, na suspensão e no questionamento desse sensível,             

evidenciando a ausência de um consenso em torno do que pode ser pressuposto como  comum ,               

e redefinindo o terreno da ação política como o de um desacordo permanente acerca de quais                

são as agências participantes. Assim, é trazida ao primeiro plano - ao plano de composição - a                 

imbricação entre a ação política e sua cosmologia implícita. A cosmologia deixa de ser o polo                

impensado, nas antípodas da política, e passa a ser vista como imanente, constituinte da              

microfísica do poder (os estudos de Agamben em  Homo Sacer são exemplares desse ponto de               

vista). A política passa a ser “apenas um departamento da cosmopolítica”, como sugerem             

Déborah Danowski e Viveiros de Castro.  211

207  DIDI-HUBERMAN, 2011, p. 155. 
208  RANCIÈRE,  2017a, p. 123. 
209  STENGERS, 2018. 
210  RANCIÈRE, 2017b, pp. 7-8. 
211  DANOWSKI & VIVEIROS DE CASTRO, 2014, p. 126. 
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Desse ponto de vista, o deslocamento enunciativo de um poema frente ao que se              

entende como presente - o “credo dos tempos” - não será apenas um deslocamento histórico;               

ele se estende também a um deslocamento da imperatividade de colocar “a história” como              

pano de fundo da vida, para “poder ver” outras forças: um deslocamento cosmológico, que              

apresenta outras possibilidades de convívio e evidencia que o conceito moderno de história se              

baseia em uma cosmologia que tem uma historicidade tão recente quanto problemática.   212

(Um exemplo que ajuda a pensar essa passagem pode ser visto num artigo recente de               

Gabriel Giorgi: ao comentar os trabalhos de Nuno Ramos, Giorgi propôs “tentar uma             

enunciação” a partir das temporalidades vegetais e minerais que fluem através do  bios  e o               

reconfiguram. Isso poderia nos levar a pensar em outros ciclos e  tempos dos corpos ;              

temporalidades que articulam outros modos de perceber e conhecer, e que  não se deixam              

absorver nas “cronologias, calendários ou modulações da narração que fizeram do sujeito            

humano sua suposição inabalável e a moldura primordial para a inteligibilidade” . ) 213

A operação da cosmopolítica, portanto, tem o efeito de uma operação poética:            

provocar o pensamento, ralentar  o raciocínio  , fazer emergir uma pequena diferença na            214

atenção dada aos problemas e situações que nos mobilizam: uma  arte da imanência , cujo              

artifício ritual - segundo Stengers - é justamente elaborar um outro plano de imanência; uma               

outra perspectiva, em ruptura com uma imagem do pensamento baseada na transcendência de             

seus princípios e nos consensos universais a partir dos quais se fundamentam os juízos.              215

Pensada a partir de seus modos de enunciação, ela instaura um terreno de disputa - em torno                 

do sensível - que excede as categorias modernas da política e leva a pensar uma composição                

sincrônica do corpo, da enunciação e do coletivo. A  poiesis  das cosmopolíticas ameríndias,             

desse modo, põe em movimento um regime antagonista e dissensual de pensamento que não é               

compatível com o regime unitário/unívoco do pensamento-de-Estado, pois pressupõe a          

multiplicidade e a abertura ao desconhecido (o “cosmos”) como constituintes da enunciação.            

A oposição entre os dois regimes, então, opera uma subtração ao sentido único da              

“monumentalização historicista” , deslocando o dissenso para a disposição metafísica, ou          216

212 Uma exposição didática desse argumento diante da ciência encontra-se em Philippe Descola, 2016, pp. 47-9. 
213  GIORGI, 2017, tradução nossa. 
214  Stengers usa o termo  ralentir , que na música indica um movimento em direção à lentidão. Com Spinoza,                  
poderíamos pensá-lo como uma alteração simultânea das dinâmicas e cinéticas na composição do corpo. 
215 STENGERS, 2018. 
216  O termo é usado por Ana Cecília Olmos no texto de orelha do livro de Diamela Eltit,  Jamais o fogo nunca ,                      
Belo Horizonte: Relicário Edições, 2017. 
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seja, para o plano dos fundamentos da vida em comum, por via de “um desacordo sobre os                 

próprios dados da situação, sobre os objetos e sujeitos incluídos na comunidade e sobre os               

modos de sua inclusão”.  Diz Rancière:  217

O dissenso coloca em causa, ao mesmo tempo, a evidência do que é percebido,              
pensável e executável, e a partilha entre aqueles que são capazes de perceber, pensar e               
modificar as coordenadas do mundo comum.  É nisso que consiste o processo de             
subjetivação política: na ação de capacidades não contadas que vêm fender a unidade             
do dado e a evidência do visível para desenhar uma nova topografia do possível.   218

* 

As considerações de Marisol de la Cadena sobre o choque com a ontologia histórica do               

sensível talvez nos permitam pensar a potência contida no título que Luciana di Leone e Luiz                

Guilherme Barbosa  deram  à seção em que  apresentam a poesia de Júlia em sua              

genealogia/ Antología del verde , apontando para uma abertura que contesta o          

desenvolvimentismo e suspende o lugar comum de uma natureza inerte, acessória,           

paisagística:  La Naturaleza que viene . O diálogo evidente é com  a comunità che viene              

pensada por Giorgio Agamben - e nesta, é explícito que o “que vem” não diz respeito a um                  

futuro ou a uma utopia: ali, a partir das imagens dos tanques de guerra massacrando uma                

manifestação na praça Tiananmen em Pequim, 1989, o  comum é pensado como            

experimentação de uma singularidade  qualquer , sem rosto e sem finalidade - uma potência de              

dessubjetivação impassível de ser capturada como  povo pela representação no Estado. O            

Estado não tolera essa emergência, e desnuda a violência de seu aparato policial.  219

De la Cadena deu o título “ Uncommoning Nature ” a um de seus textos, escrito a partir                

de uma manifestação dos Awajun-Wampis  que fechou a curva de uma estrada contra um              

decreto do governo Peruano que concedia seu território ao extrativismo privado de petróleo.             

Noroeste amazônico, 2009, 33 mortos. Os Awajun-Wampis  não se reconhecem como cidadãos            

peruanos, e ao que o Estado chama  rios - conversíveis em recursos e passíveis de               

racionalização instrumental -, eles incluem nas redes de parentesco: são rios, mas  não só . O               

texto segue e muda de cenário para Vaca Muerta, na Argentina, onde os Mapuche enfrentam               

um desafio semelhante. Ela sugere, então, que a disputa em torno da extração do petróleo é                

também disputa em torno da partilha de um sensível que supõe uma natureza universal e uma                

217 RANCIÈRE, 2005, p. 51. 
218  Id., 2012, p. 49. 
219  AGAMBEN, 2013, pp. 77-9 . 
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humanidade culturalmente diversificada: a disputa põe em xeque a  universalidade dessa           

partilha. Com isso, podemos vislumbrar a força política dessa “natureza”  que vem , que             220

emerge, que se expõe: não como dessubjetivação do humano, mas - em um movimento              

simétrico ao de Agamben - com o desobjetivação do não-humano. Nesse caso, o que é tomado               

como  comum , como referência fixa em torno da qual se desenrolam as políticas             

multiculturalistas, é suprimido e problematizado em sua diferença.  E a enunciação tampouco            

se reduz ao discurso ambientalista: as alianças com ambientalistas - que se guiam por uma               

metafísica em que a natureza é universal - podem gerar um acordo pontual e tático, mas esse                 

acordo é excedido por  incomunalidades  [ uncommonalities ].  221

Seiva veneno ou fruto propõe também um desacordo sobre o mundo e sobre a natureza:               

“não se conhece natureza”; “desfazemos/ em cinzas essa cultura”. Uma vez mais, importa             

pensar aí o sentido político do dêitico e do pronome: quem é o  nós convocado no poema?                 

Quem são os que desfazem essa cultura? Qual é  essa  cultura? A transitividade da enunciação               

do poema, aqui, é acompanhada por uma força perlocutória que transfigura a “função             

referencial” da linguagem e leva a um desacordo ontológico, porque os referentes não são              

comuns , não há pressuposto universal compartilhado - um acordo sobre a semântica do signo              

ou uma pragmática codificada coletivamente. O sensível  não é (com)partilhado, ou é antes             

multi-partilhado: parcialmente e perspectivamente. [XXV] 

O contraste entre a  ontologia política do sensível e a  ontológica história do sensível              

seria, portanto, um momento  político por excelência, no sentido dado por Rancière. Mas aqui              

já estaríamos em uma outra (cosmo)política do poema:  Rancière está preocupado com a             

democratização, uma igualdade formal de discursos que restitui a parte dos sem parte: a              

República é seu parâmetro - e é por meio dela que pensa su’ A República dos poetas , cujos                 222

regimes de enunciação acompanham os anseios revolucionários no continente europeu. Ler           

suas proposições acerca da política da poesia através dos acontecimentos recentes na América             

do Sul, em meio à agência crescente dos coletivos indígenas e à refundação constitucional de               

Estados como Repúblicas Plurinacionais (cf. Bolívia e Equador), nos leva a outras questões. 

* 

220  DE LA CADENA, 2015a, 2018. 
221  Ibid. Vale ressaltar que  em 2016 Júlia de Carvalho Hansen apresentou um texto, que comentaremos mais                 
adiante, em uma série de conferências intitulada  Uncommon Communities . 
222  RANCIÈRE, 2017b. 
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Segundo Eric Alliez, Deleuze e Guattari vislumbraram uma teoria spinozista da           

linguagem em Louis Hjemslev, composta por intermédio das noções comuns, onde “o ser se              

afirma praticamente [...] como agenciamento de relações componíveis”. Ao propor que a            223

divisão dual do signo - significante e significado - fosse decomposta em formas de conteúdo e                

formas de expressão, tal teoria permitiria que o plano de composição fosse “percebido ao              

mesmo tempo que aquilo que ele compõe”, testemunhando uma “identidade ontológica da            

forma de expressão e da forma de conteúdo”.   224

Alguns poemas de Seiva veneno ou fruto poderiam ser lidos de tal maneira: sua “forma               

de conteúdo” (nos agenciamentos poético-vegetais) nos deixa ver sua “forma de expressão”            

(na modulação do ponto de vista), e vice-versa. Por isso, para pensá-las simultaneamente,             

precisaríamos de outras palavras e conceitos que acompanhassem sua “maneira de enunciar”,            

onde o ponto de enunciação é variável e o corpo do sujeito é ampliado. [XXVI] Deleuze e                

Guattari sugeriram que a história é como um conjunto de “condições quase negativas” ao              

acontecimento, e que os conceitos são necessários para torná-lo visível, dizível e pensável :             225

eles enunciam “uma parte do acontecimento que ocorre nesse plano”. Um dos conceitos que              226

nos permitiria começar a pensar essa maneira de distribuir os corpos e o sensível, portanto,               

seria a cosmopolítica: ela aponta para a emergência de um “regime de visibilidade” ao qual               

ainda não corresponde uma forma de expressão reconhecida. [XXVII]  Pouco importa aqui se é um              

conceito com obsolescência programada; valemo-nos dele para pensar essas passagens. 

Estamos, pois, no campo dos direitos de existência de um virtual, que explicita os              

vínculos entre a arte e o jurídico  : dos direitos não-humanos (da “natureza” ou  pacha mama )               227

nas novas constituições plurinacionais da Bolívia e Equador; do reconhecimento da folha de             

coca e da  ayahuasca como patrimônios culturais no Peru; do “estatuto jurídico de pessoa” da               

Amazônia colombiana, dos reconhecimento dos direitos de rios na Nova Zelândia ou na Índia;              

da ação movida pelo Rio Doce contra o Estado brasileiro.  

223  ALLIEZ, 1995, p. 18. 
224  Ibid., p. 17. 
225  DELEUZE & GUATTARI, 2010, p. 133. 
226  ALLIEZ, 1995, p. 15. 
227 N’O uso dos corpos , Agamben comenta que Leibniz, ao usar o termo vínculo (em vez de forma),                  
aproximava-se de seus usos tanto na magia quanto no direito (2017b, p. 173).  Pensamos esta articulação entre                 
arte e instauração de direitos também a partir do livro de David Lapoujade,  As existências mínimas  (2017). 
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A cosmopolítica seria essa composição de agências que alarga o sujeito da enunciação             

e é transpassada por outras vozes e perspectivas - virtuais -, convocadas e ativadas pelo               

enunciar. Um agenciamento ligado à multiplicidade que habita a biosfera, contra o            

extrativismo predatório. Por exceder e desautorizar o conceito moderno de política, o Estado             

se esforça a todo momento para desqualificá-lo como crença, cultura provinciana, misticismo,            

religião, tradição, resquício do passado. Mas  os “deuses da América do Sul”, aqui, não fazem               

referência a uma ou mais mitologias a preservar, a um saber exclusivamente autóctone, nativo,              

localizável, perene. Eles apontam para vínculos, para configurações posicionais do humano no            

cosmos, para usos dos corpos, para afetos possíveis. O território de sua poética é              

desterritorializado e a escrita “suspende o mundo” para construir “outro território”. O            228

contraste entre mito estático e história móvel, afinal, é um artifício de auto-validação do              

pensamento de Estado.  É preciso, por isso, buscar as  mito-lógicas . 229

* 

- interlúdio:  
alianças contemporâneas -  

(...) 
e penso no silêncio das sereias 
e em deusas nascidas em bosques de carvalho 
silêncios 
que para serem quebrados 
necessitam certas 
táticas - não ataques de seixos ou real- 
politik 
mas certos procedimentos 
mágicos, talvez. 
 

(Catarina Lins) 

Em 1944, na  Dialética do Esclarecimento , Adorno e Horkheimer escreveram que as            

sereias conjuram o passado recente e “ameaçam com a promessa irresistível do prazer [...] a               

ordem patriarcal”. O canto das sereias: uma “promessa de felicidade, que ameaçava a cada              

instante a civilização” - e na  Odisséia , Circe alertou Ulisses que seu “medo de perder o eu” e                  

o “limite entre si mesmo e a outra vida” o faria ser capturado pelo passado. Ulisses conhece                 

apenas duas possibilidades de escapar às sereias: 1) “tapar seus ouvidos com cera e remar com                

228  KLINGER, 2014, p. 51. 
229  Cf. CESARINO, 2013, 2015a. Ver também o livro de Peter Gow ( An amazonian myth and its history , 2001). 
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todas as forças” - assim como “os trabalhadores têm que olhar para frente e esquecer o que foi                  

posto de lado”, sublimar a distração; 2) escutar amarrado ao mastro, transformando a sedução              

das sereias “num mero objeto da contemplação, em arte”, como se assistisse a um concerto.               

Por isso, Adorno e Horkheimer dizem: “a epopéia já contém a teoria correta”; o “patrimônio               

cultural” está totalmente ligado à exploração do trabalho, “e ambos se baseiam na inescapável              

compulsão à dominação social da natureza. As medidas tomadas por Ulisses quando seu navio              

se aproxima das sereias pressagiam alegoricamente a dialética do esclarecimento”. A           

mito-lógica grega (habitada por deuses cujas “asas batem desde o oeste”), portanto, não             

estaria assim tão distante da lógica do capital (habitada pela incessante liturgia monoteísta da              

produtividade - “o deus”).  230

Eis que, 20 anos antes, Kafka - sempre ele - havia já traçado uma linha de fuga no mito                   

grego, ao sugerir que “as sereias têm uma arma mais terrível que seu canto: seu silêncio”.                

Seria possível pensar “que alguém se salvasse de seu canto, mas por certo não de seu                

silêncio”. E, de fato - diz Kafka -, “quando Ulisses chegou, as potentes cantoras não               

cantaram”. Mas Ulisses, preso ao mastro, “não escutou seu silêncio; acreditava que cantavam             

e só ele estava isento de ouvi-lo”: viu a beleza das sereias e achou que era a mágica da música,                    

enquanto as sereias “já não queriam seduzir”, mas apenas - “o quanto possível” - aproveitar               

que alguém as olhava nos olhos.  231

O canto das sereias pertence ao plano de imanência da mitologia grega. Adorno e              

Horkheimer pensam a potência do canto como linha-de-crítica interna a esse mundo,            

possibilidade de conjuração da luta de classes, horizonte alternativo à escravidão do capital.             

Kafka, por sua vez, fala do silêncio das sereias: um silêncio até então impensável, inaudível -                

“ alguma coisa existe na ausência ”, diria Pierre Clastres. O procedimento de Kafka,            232

portanto, traz à tona um outro lado - indizível - do patamar marítimo na topologia do                

pensamento grego, reconfigurando a percepção do acontecimento fundacional - o encontro           

entre marinheiros e sereias - e, consequentemente, do próprio real: expõe um desacordo             

ontológico em relação às sereias, pois a possibilidade de as sereias silenciarem não estava              

prevista na metafísica de Homero.  

230  ADORNO & HORKHEIMER, 1985.  
231  KAFKA, 2017. 
232  CLASTRES, 2012, p. 41, itálico no original. 
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Quando a poeta, Catarina, fala em quebrar alguns silêncios - também o das sereias? -               

através de um procedimento mágico, e não através de embate direto ao que os silencia - não                 

através da  real-politik - ela expõe o exato problema que tentamos pensar aqui: a relação entre                

a poesia e a proposição cosmopolítica de Stengers, um direito de existência ao que “não pode”                

ou “não quer” ter voz política. E - se o silêncio de suas sereias for o mesmo das de Kafka - ela                      

expõe também a relação entre a poesia e a cosmopolítica (relida por de la Cadena): a                

experimentação de um desacordo ontológico que desestabiliza a partilha do sensível e a             

linguagem, excedendo as possibilidades da imagem moderna da política. Sereias, deuses, o            

contemporâneo: a enunciação da cosmopolítica, como a do poema, destoa da  real-politik , essa             

mesma que Catarina Lins nos diz que  não serve para quebrar alguns silêncios.  Se  o               

pensamento mítico pode  nos dar algum horizonte, não é possível afirmar, mas - desde muitos               

pontos de vista - deuses e deusas da América do Sul (e não apenas dela) estão em movimento                  

- contra as tiranias do credo dos tempos: não esperam (“nasci para esperar/ os deuses não”, diz                 

Júlia):  pan-Américas (de Áfricas utópicas – e tópicas) – as cosmopolíticas (afro-)indígenas            

estão por toda parte.   O avesso do avesso do avesso.  233

* 

- recuo 500 anos - 

No século XVI desta cronologia vigente, enquanto as naus vinham avistar novas terras,             

também do lado de lá do oceano - nas adjacências da península ibérica - falava-se dos                

vínculos : foram a obsessão de Giordano Bruno, mandado à fogueira pela inquisição por             

antever outro modelo cosmológico. Na aurora das ciências modernas, como nos conta Silvia             

Federici, à fogueira também foram milhares de mulheres que administravam herbários por            

alinhamentos astrais, e assim cultivavam outra relação farmacológica com o corpo. [XXVIII]           

Sabbath bloody sabbath ;  sttoria noturna de histerias e êxtases, tambores e trombetas: dela -              

curiosamente partindo de estudos feitos por um tipo que se grafava J. Hansen  [XXIX] -, Carlo                

Ginzburg registrou as contendas rituais de camponeses e curandeiras andarilhas, seguidoras de            

Diana, que combatiam com raminhos de erva-doce os feitiços contra suas colheitas: embora se              

reivindicassem também cristãs, igualmente foram conduzidas coercitivamente ao  Tribunal         

Sanctae , junto com seus cultos agrários.   234

233  Para uma perspectiva ampliada do debate da cosmopolítica, ver Barbara Glowczewski, 2017. 
234  GINZBURG, 2012, 1988. 
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No controle dos enunciados e seus rituais, Foucault sugeriu que uma ortologia dos             

saberes suplementou a ortodoxia : pôde assim economizar na dispendiosa exclusão dos           235

indesejados, que demandava onerosos gastos com o combustível - este, logo destinado a             

outros rumos.  [XXX] Recuando mil anos, recuamos antes quinhentos, e cá estamos no encontro               

cosmológico entre dois oceanos, em uma encruzilhada transatlântica que logo reterritorializou           

orixás ,  nkisis e  voduns na Terra de Santa Cruz, este Terreiro Grande, e esta guerra dos deuses                 

que não cessa  [XXXI] : a conjuntura não nos deixa mentir, entre bispos prefeitos e correntes               

profanas a produzir eleitos e exilados através das redes sociais. Talvez não haja nisso nada de                

novo, mas ao menos nos lembra de situar  “a religião num lugar estratégico para a pergunta das                 

metodologias de poder e as narrativas de controle” - como propõe a teóloga Nancy Cardoso,               

evocando a frase antropófaga que ouviu de um professor há 40 anos, a evidenciar que os                

embates são também cristológicos: “Os pentecostais vão almoçar os protestantes e jantar os             

católicos”. Que não esqueçamos, pois, a importância das Comunidades Eclesiais de Base e             236

das Pastorais da Terra - entre censuras e torturas - no bloco histórico que abriu espaço para                 

alguns desses debates, culminando na constituição de 88 e confluindo na gênese do Partido              

dos Trabalhadores. Pergunta a teóloga:  “Qual a teologia pra esses tempos?” (Dos encontros,             237

ressoa também a indagação de Isabelle Stengers: estamos dispostos a sentir os resquícios da              

fumaça debaixo de nossos narizes a cada opção pelo positivismo?) 

* 

Tudo isso nos leva a repensar o quanto os usos da antropofagia pela teoria literária               

contribuíram - ou não - para questionar a cronologia colonial. João Adolfo Hansen nos lembra               

- com Benveniste - que “a temporalidade é produzida pela enunciação e na enunciação”. A               238

temporalidade da antropofagia tupi, inscrita em uma virtualidade infinita de  vingança , sem            

origens nem términos históricos , foi um dos alvos dos missionários: o padre Anchieta, ao              239

fazer os tupis aldeados recitarem em voz alta um poema escrito por ele em língua tupi,                

revestia pragmaticamente tal ato pelo “sentido teológico-político da colonização”. Fazendo a           

“língua tupi respirar catolicamente”, capturando sua respiração e modelando-a como “veículo           

para a fala da alma católica” - “constituindo o tempo da experiência deles como tempo               

235  FOUCAULT, 1999, pp. 220-2.  
236 PEREIRA, 2010. 
237  Id., 2017. 
238  HANSEN, J. A., 2018; ver também os comentários de Pedro Cesarino, 2013. 
239  Cf. CARNEIRO DA CUNHA & VIVEIROS DE CASTRO, 1985; VIVEIROS DE CASTRO, 2015, p. 169.  
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católico” -, fazia-os participar na “substância metafísica do Deus católico”: “ kói asuasú / xe              

jára, Iesu ”, “agora eu amo a Jesus, meu senhor”.   240

Ao apontar para as “condições materiais de produção e circulação dos discursos            

coloniais”, J. Hansen ressalta a importância de levar em conta sua “motivação metafísica”, já              

que ali as palavras eram sempre articuladas por membros de um corpo místico, dotado de               

categorias substancialistas que eram “absolutamente estranhas à cultura indígena”. A          

enunciação proposta por Anchieta, portanto, era um “dispositivo material de poder” que agia             

direta e “repressivamente sobre o próprio corpo do índio”, sobrecodificando sua língua e suas              

práticas - ao associar a ingestão ritual da carne humana à toma da hóstia, por exemplo - em                  

uma sociabilidade “ordenada como corpo místico de ordens e estamentos sociais subordinados            

ao rei no pacto de sujeição”: 

Nos discursos, o ponto de vista sobre os temas encenado na enunciação do ‘eu’ não               
era uma categoria expressiva, como manifestação da psicologia do falante, mas ponto            
de vista de uma enunciação ordenada por uma racionalidade não psicológica, uma            
racionalidade técnica, definida como um instrumento, entre outros, de representação          
de posições estamentais feita por meio de caracteres retóricos compositivos de tipos            
sociais subordinados por necessidade à hierarquia .  241

* 

- notas de tupinologia - 

As aproximações entre literatura e rituais ameríndios ao longo do século XX            

costumaram recorrer à antropofagia tupinambá. Neste procedimento de anacronismo         

deliberado, certa crítica vislumbrou a possibilidade de repensar o lugar de uma literatura             

latino-americana. Uma primeira distinção a partir das epígrafes de  Seiva veneno ou fruto             

parece então bastante relevante: o imaginário tupi (que permeia o conto de Rosa na segunda               

epígrafe) está bastante relacionado aos habitantes da costa do oceano Atlântico, os primeiros a              

terem seus modos de vida desterritorializados pela colonização. Já a família linguística Pano -              

da qual participam os Shipibo, da primeira epígrafe -, se distribui pela fronteira Brasil-Peru,              

do extremo oeste amazônico ao piemonte andino, no limiar entre terras baixas e terras altas da                

América do Sul. 

Tupi, Jê, Arawak e Karib são as quatro maiores famílias linguísticas sul-ameríndias,            

240  HANSEN, J. A., 2018. 
241  Ibid. 
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espalhadas por todo o continente. São também as tradições da planície amazônica que Lucia              

Sá identificou como tendo maior disseminação na literatura latino-americana, transpassando          

fronteiras nacionais, em um estudo incontornável sobre as relações entre literatura e            

pensamento ameríndio -  Literaturas da floresta. Textos ameríndios e cultura          

latino-americana , publicado primeiro em língua inglesa, e traduzido ao português em 2012.   242

Sá mostra como as leituras de  textos ameríndios (registros em papel de diversos             

“gêneros narrativos”, mitos, relatos colhidos por missionários e viajantes, formas poéticas ou            

artes verbais) impulsionaram narrativas literárias. No livro, podemos dimensionar a distância           

de poemas como o  Cobra Norato (de Raul Bopp) ou  O Guesa (de Sousândrade) em relação ao                 

imaginário tupi. Ela nos lembra também que Mário de Andrade admitiu copiar e             243

transfigurar, em  Macunaíma , relatos do etnólogo Theodor Koch-Grunberg sobre os Pemon e            

seus rituais (publicados em “De roraima ao orinoco”) - novamente, relativos a um espaço              

distante da costa, cruzando a fronteira com a Venezuela. 

Apesar disso, de alguma maneira (contingente, talvez), a  imagem  de ritual ameríndio            

que prevaleceu na literatura brasileira até hoje, subsumindo as demais, foi a da antropofagia              

tupi, registrada nos primeiros relatos de encontros com os Tupinambá no século XVI (por              

Hans Staden) e recuperada por Oswald de Andrade n o Manifesto e na Revista, em 1928. Foi                

Oswald, afinal, quem propôs que  Macunaíma era a principal realização da proposta            

antropofágica - que seria ainda retomada por poetas concretos e tropicalistas. Em seu livro              

sobre “Vanguarda e cultura popular nos anos 20 na América Latina”, Viviana Gelado viu nesta               

recuperação a  "refuncionalização vanguardista de uma matriz ritual indígena",  

dentro de um marco de propostas construtivas que surgem no segundo momento dos             
movimentos de vanguarda no continente e que coincidem com as tentativas de reforma             
e integração social propostas pelos estados à época ou pouco depois das            
comemorações dos centenários de independência nacionais.  244

Em sua deriva literária e artística, portanto, tal imaginário não pressupõe encontros            

pessoais com tais grupos e com seus rituais. [XXXII] Ausentes a coetaneidade e a copresença,              

seus desdobramentos são marcados por uma diacronia inicial, que tem sido paradoxalmente            

242  Nas quatro tradições estudadas em detalhe no livro, não há os Jê, e os Arawak aparecem duas vezes: como                    
Arawak ocidentais e também no sistema Tukano-Arawak; mas podemos incluir as cinco, se considerarmos que               
Sá passa também pelos Jê, ao comentar o romance  Maíra , de Darcy Ribeiro. 
243  Uma menção da relação d’ O Guesa  com os relatos de Alexander von Humboldt sobre a mitologia dos                  
muíscas/chibchas, habitantes da Colômbia, encontra-se em Foot Hardman, 2009, p. 302.  
244 GELADO, 2006, p. 132. 
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mobilizada para repensar o  sentido de toda a cronologia colonial, questionando o ponto de              

vista europeu.  Essa torção marcou significativamente as teorias da literatura feitas em            

território brasileiro no século XX. Como a bibliografia a respeito da “antropofagia cultural” é              

bastante extensa - e continua a crescer  [XXXIII] -, uma passagem mais detalhada por ela levaria                

este estudo para outros caminhos. Nosso objetivo, aqui, é apenas sugerir que costuma ser              

misturada a um substrato de problemas teóricos associados à “questão nacional” que não             

coincide com os problemas teóricos postos pela antropofagia ritual à tupinologia, para a qual              

os conceitos tupi de identidade e diferença são outros.   245

* 

Recentemente, as etnólogas  Els Lagrou e Lucia Van Velthem sugeriram que desde “os             

escritos dos primeiros viajantes lidos por pessoas como La Boetie e Montaigne, passando por              

Lévi-Strauss e Clastres que, por sua vez, influenciaram Deleuze”, é possível perceber que “as              

Américas têm esse potencial de induzir seus estudiosos a uma inversão copernicana de             

perspectiva”. Do ensaio sobre os canibais, de Montaigne, partia a apresentação de            246

“ Naissance du sauvage, anthropophagie culturelle et la littérature du Nouveau Monde ”, texto            

lido por Silviano Santiago a uma platéia francófona de Quebec, na Universidade de Montréal,              

em 1971. O título da apresentação foi sugerido por Eugenio Donato - a convite de quem foi                 

escrito, e a quem foi dedicado -, mas o ensaio-manifesto ficaria conhecido pela tradução do               247

título desejado inicialmente por Santiago: “ L’entre-lieu du discours latino-américain ,” ou “O           

entre-lugar do discurso latinoamericano”. Com a antropofagia, ele buscou uma conjuração da            

cena fundadora do contato colonial, afirmando um lugar de enunciação migrante e diaspórico,             

instável e infiel, que denotaria uma capacidade de se servir de ambos os mundos. Segundo sua                

proposta, é nesse “entre-lugar descolonizante” que “se realiza o ritual antropófago da            

literatura latino-americana”, valendo-se da “hibridação étnico-linguística” posta em        

movimento pelo  Manifesto Antropófago .   248

Sua reflexão é dinamizada indiretamente por uma releitura de outra “cena originária”            

de uma literatura nos trópicos: a “Lição de escrita” nambikwara, registrada por Lévi-Strauss             

245 Quanto a isso, ver, p. ex, Calavia Sáez, “Antropofagias comparadas”, 1998 e Fausto, “Cinco séculos de carne                  
de vaca: Antropofagia literal e antropofagia literária”, 1999. 
246  LAGROU & VAN VELTHEM, 2018. 
247  Quem o aproxima de um Manifesto é Jorge Wollf, em  Telquelismos latinoamericanos  (2016, p. 47). 
248 Cf. WOLFF, 2016, p. 33. 

91 



23/05/2019 dissertação com sumário - Documentos Google

https://docs.google.com/document/d/1F-21h7cOOv5cY3XNC9v5WYFmD5iRrXlmlu79SuvFXmw/edit 93/234

 

em  Tristes trópicos e relida por Derrida em  A escritura e a diferença . Hoje, quase meio                249

século depois, um mínimo rigor etnológico nos leva a querer saber que as coisas não são tão                 

simples: a saber, por exemplo, que os Nambikwara não apenas não são Tupi - sendo de uma                 

família lingüística homônima, “sem qualquer relação comprovada com outras famílias          

lingüísticas da América do Sul” -, mas foram eventualmente inscritos em sua lógica de              

inimizade:  

O termo Nambiquara é de origem Tupi e pode ser glosado como “orelha furada”. Foi a                
partir da penetração da Comissão Rondon no interior do Mato Grosso que os índios              
até então referidos como “Cabixi” passaram a ser designados “Nambiquara”, termo           
pelo qual são conhecidos até hoje. 

Os guias Pareci que trabalharam para a Comissão Rondon, pensavam que este termo             
tupi - usado originalmente para designar um grupo falante de língua Jê localizado na              
região entre o rio Arinos e o rio Sangue - significava “inimigo” e, assim, usaram-no,               
quando falavam em português com os funcionários da Comissão, para se referir aos             
seus vizinhos ocidentais.  250

A inclusão de ambos em um mesmo bloco crítico - a grafia do chefe nambikwara e a                 

antropofagia tupinambá - justifica-se, portanto, enquanto metonímia, o que supõe alguma           

homogeneidade nas relações ameríndias com a alteridade: e esse tem sido, afinal, o eixo dos               

usos  propositivos da antropofagia, do  Manifesto Antropófago às  Metafísicas canibais . À época            

do ensaio sobre o “ritual antropófago da literatura latino-americana”, pois, Santiago articulava            

sua reflexão sobre a “dependência cultural” (já no subtítulo de  Uma literatura nos trópicos ,              

onde foi publicado o ensaio) partindo da ideia genérica (i.e., de um gênero definido pelo               

inimigo e algoz) do colonizado, deslocando (“entre-locando”) seu sentido, e buscando com            

isso desprender as culturas não-europeias dos ditames universalistas na geopolítica do           

conhecimento.  Neste “espaço [aparentemente] vazio e aberto”, “quase imperceptível”,         251

“instaurado pela ruptura entre os  dois olhares ” - dizia Santiago num texto ainda anterior, de               

1970 - “se move e escreve o poeta brasileiro de hoje”.   252

Anos depois, já neste milênio, relendo a antropofagia e o lugar do artista             

latino-americano à luz da conjuntura atual das migrações em massa, em afinidade às propostas              

249  Em seu procedimento, também se joga parte da relação entre estruturalismo e pós-estruturalismo, com as                
críticas de Derrida (1972, 1973) a Lévi-Strauss sobre os sentidos da etnologia, da escrita e da literatura. 
250 Verbete da página Povos Indígenas no Brasil, do Instituto Sociambiental, com colaboração de dezenas de                
etnólogos e etnólogas. Disponível em: pib.socioambiental.org/pt/Povo:Nambikwara 
251  Raul Antelo, relendo recentemente o conceito de entre-lugar, sugeriu que este opera como uma “máquina                
mitológica”, propondo outros começos e se definindo por seus efeitos (2016). 
252 SANTIAGO. “Re-definir autodefinindo-se”. 1970. Citado por WOLFF, J., op. cit . , p. 30-1.  
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cosmopolitas do último Derrida, sua deriva desprende-se também do continente americano,           

afirmando haver na antropofagia cultural proposta por Oswald uma potência de libertação de             

quaisquer fronteiras territoriais ou étnicas. Ele anota de partida que esta não se confunde “com               

o sentido estrito do ritual canibal dos tupinambás” - ainda que, “em virtude de seu              253

enraizamento original na religião dos primeiros habitantes do Brasil, o lance utópico,            

esperançoso e feliz, tome de empréstimo dos rituais das populações primitivas gestos            

alucinatórios e redentores”. Nessa alegria nietzscheana da “alta Antropofagia” de Oswald, não            

ressentida, “o ato de devorar adquire as qualidades estratégicas do ritual católico, em que o               

consumo do alimento sacrificial pelo cliente não distingue o real do imaginário, ou seja, o               

trigo do corpo e o vinho do sangue. Em resumo, a devoração é comunhão”. A antropofagia de                 

Oswald guardaria em si uma “nova pedagogia”, “escatológica”, capaz de nos unir, mas isso              

dependeria de um “esforço de composição” e de negociação - uma aliança ao construtivismo              

que valoriza o “lento e paciente  trabalho da arte ” - em oposição às teorias compositivas que                

promovem uma sujeição ao "transe onírico ou alucinógeno”, românticas ou surrealistas.  254

De todo modo, se Santiago começa, nos anos 70, por reconhecer (com Derrida) a              

importância da etnologia no descentramento do olhar europeu - e embora mantenha sua crítica              

aos nacionalismos e às identidades, vendo na teoria antropofágica a “iluminação do mundo e              

seus habitantes pela amplidão absoluta do conhecimento pleno das diferenças” -, os conceitos             

de espaço, tempo, cultura e sociedade projetados sobre tupinambás e nambikwaras são ainda             

os nossos:  o que se extrai desses relatos de contatos com indígenas e rituais é uma certa                 

maneira de pensar a relação intersubjetiva e intercultural dentro dos marcos geopolíticos            

abertos pela colonização, buscando ultrapassar sua determinação negativa, mas não há           

propriamente uma abertura às cosmologias ameríndias, ou ao que a etnologia diz delas.             

Curiosamente, Santiago registra que o Manifesto de Oswald teve um “equivalente na pesquisa             

científica”, publicado no mesmo 1928: o livro do etnólogo Alfred Métraux -  La Civilisation              

matérielle des tribus Tupi-Guarani . 

Poderíamos prosseguir falando de Haroldo de Campos, que escreveu sobre          

Sousândrade, Oswald e Mário, e em seu procedimento de leitura sincrônica-retrospectiva, fez            

também um uso figurativo da prática antropofágica para sugerir um modo positivo de lidar              

253  SANTIAGO, 2008 (nota 1). 
254  Ibid., itálico no original. 
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com o legado das culturas europeias ; ou de Augusto de Campos, que viu na tropicália um                255

“nacionalismo crítico e antropofágico”, aberto. Mas o que nos interessa é apenas notar que a               256

antropofagia ritual (em suas derivas teóricas e remontagens programáticas) teria se tornado            

uma espécie de  discurso cultural , mobilizado para resolver um suposto conflito dialético entre             

nacionalismo e cosmopolitismo, como sugere Viviana Gelado, em paralelo a outras           

vanguardas latinoamericanas; como a literatura indigenista nos Andes e no México.   257

Em um registro similar, que passa também pela constituição de discursos em diálogo             

com a “questão indígena” em meio à “questão nacional”, Josefina Ludmer, ao pensar a relação               

das novelas de José Maria Arguedas (que era também antropólogo) com as línguas andinas,              

sugeriu que a tentativa de “dar voz ao outro”, na literatura indigenista, acontecia em paralelo à                

exploração dos corpos ameríndios no trabalho para exportação - algo que, segundo ela, se via               

também na literatura gauchesca da bacia do prata e na literatura anti-escravista caribenha.             

Ludmer propõe, com isso, um panorama de gêneros especificamente latinoamericanos, que se            

conformam em paralelo à inserção das economias nacionais no mercado internacional,           

marcando o século XX.   258

Mencionamos esses estudos de modo bastante panorâmico na esperança de que eles            

possam nos ajudar a pensar algumas variações na relação entre a literatura e os estudos               

etnológicos; variações que, no caso brasileiro, se movem em paralelo à interiorização do             

território nacional - dado que as aproximações do início do século XX (Oswald, Mário, Bopp,               

Sousândrade) são anteriores ao estabelecimento da etnologia enquanto campo de estudo           

sólido. A revisão dos relatos de cronistas sobre a antropofagia ritual tem um momento              

importante com o livro de Métraux mencionado por Santiago, traduzido em 1950 como  A              

religião dos Tupinambás. E sua relação com a das demais tribus Tupi-guaranis .  A Métraux,              

Viveiros de Castro registra “o mérito de ter apontado a notável continuidade entre as culturas               

tupi-guarani estudadas  in situ por etnógrafos contemporâneos e a imagem da sociedade            

tupinambá deixada pelos cronistas”, abrindo “caminho para a tentativa, mais rigorosa e            

ambiciosa, de Florestan Fernandes”  - que apresenta sua reconstituição histórica em estudos            259

de mestrado ( Organização social dos Tupinambá ) e doutorado ( A função social da guerra na              

255 Cf.  AGUILAR, 2005, p. 349-54. 
256 CAMPOS apud AGUILAR, 2005, p. 142. 
257  Cf. GELADO, 2006, p. 26-33. 
258 Cf. LUDMER, 1984, 2000, 2012. 
259  VIVEIROS DE CASTRO, 1986, p. 84. 
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sociedade Tupinambá ), em 1949 e 1952, respectivamente.  

Tristes trópicos , de 1955, onde está relatado o encontro de Lévi-Strauss com os             

Nambikwara, em meados da década de 30, não é propriamente, como se sabe, um estudo               

etnológico. Nos anos 40’, a “questão indígena” retorna com força ao debate nacional - com a                

Marcha para o Oeste e a expedição Roncador-Xingu, durante o governo Vargas - configurando              

um segundo momento de contato mais intenso entre Estado brasileiro e povos indígenas. A              

tensão foi parcialmente resolvida com a criação do célebre Parque Indígena do Xingu em              

1961 (e a conhecida atuação dos irmãos sertanistas Villas Boas), gerando certa estabilidade             

política na relação com estes, e uma proliferação de estudos dos povos Jê: além de povos do                 

tronco linguístico Tupi, no Xingu também habitam hoje coletivos das famílias linguísticas Jê,             

Aruak e Karib.  

E nessa geografia do pensamento, outros capítulos mereceriam maior atenção: eles           

passam pela construção da rodovia Transamazônica durante a ditadura militar, nos anos 70, e              

pelos primeiros contatos mais sistemáticos da sociedade nacional com grupos Tupi           

amazônicos até então jamais estudados. O espanto diante do recente incêndio no Museu             260

Nacional nos impede o esquecimento de que o primeiro programa de pós-graduação em             

Antropologia Social no Brasil tinha ali a sua sede. Nele foram defendidas, por exemplo, as               261

primeiras teses sobre os Araweté, Yudjá e Parakanã (por Eduardo Viveiros de Castro, Tânia              

Stolze Lima e Carlos Fausto, respectivamente), que renovaram a “tupinologia” e foram            

substrato de um desdobramento metafísico - de largo alcance - da Antropofagia ritual: a              

modulação perspectivista das cosmologias ameríndias, sua relação com o xamanismo, e a            

intuição de que, para além dos tupi-guarani, ela estaria registrada ao longo de todo o               

continente americano - e não só. 

* 

-  passagens: um feixe de afetos -  

A etnologia amazônica começou a destacar a importância do corpo para a            

compreensão do pensamento ameríndio nos anos 70. Entre os marcos inaugurais, costuma-se            

situar o XLII Congresso de Americanistas de 1976, organizado por Joanna Overing, e um              

260  Passam, também, pela ampliação dos estudos sobre o xamanismo e por uma leitura atenta das muitas páginas                                  
das  Mitológicas  de Lévi-Strauss, que ressaltam características de pensamento compartilhadas por diversos povos.  
261 O incêndio ocorreu a 2 de setembro de 2018. 
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artigo já citado de Da Matta, Seeger e Viveiros de Casto, apresentado em 1978 - “A                

construção do corpo nas sociedades indígenas brasileiras”-, onde o “idioma da corporalidade”            

era apontado como via de acesso a uma contribuição distintiva dos estudos americanistas à              

antropologia: à época, os estudos africanistas tinham já se estabelecido por via das linhagens              

políticas, e os estudos melanésios com as teorias da dádiva e da troca.   262

Quinze anos passados, era isso o que Anne-Christine Taylor constatava, em uma            

conferência de 1993: "o corpo tem, em grande medida, substituído a sociedade como o              

principal foco analítico" da etnologia. O que se faz com o corpo - relações - passa a ser                  

importante para a compreensão de um modo de existência coletivo. Assim, antes de             

considerá-lo como um todo fechado e com limites pressupostos, torna-se possível perceber            

linhas-de-força que o perpassam. São essas relações e forças em disputa que fazem o corpo,               

como queriam Nietzsche ou Spinoza. Posteriormente, sua instabilidade foi enfatizada por           

diversas etnólogas , e os fracassos da conversão absoluta do pensamento ameríndio às            263

investidas do cristianismo foram pensados a partir da inconstância de um pensamento que não              

apreende as transformações em termos de crença, mas de configuração posicional dos corpos:             

“não há mudança espiritual que não passe por uma transformação do corpo, por uma              

redefinição de suas afecções e capacidades”.   264

Há que se perguntar, então, o que é um corpo? Nos interessa aqui, em especial, a                265

definição dada por Viveiros de Castro - amparada na leitura que Deleuze fez de Spinoza -                

como um feixe de afetos e potências; um etograma, para além da fisiologia ou anatomia. A                266

filosofia de Spinoza (uma etologia, segundo Deleuze), pensando a imbricação entre corpo e             

pensamento, parece ser um dos meios de dinamizar a lógica do sensível como uma física do                

sensível,  pondo em evidência  uma  física do pensamento amplamente difundida nas           

etnografias amazônicas . [XXXIV]  

Se o corpo é o foco da persistência das inscrições cosmológicas , é porque ele é               267

modulado para isso: haveria, assim, uma teoria ameríndia do estudo, do aprendizado e da              

262 Para um panorama das discussões da etnologia americanista até aquele momento, ver Taylor (1984). 
263  Sobre a instabilidade, ver, p. ex., Belaunde (2008), Vilaça (2005), Lima (2002), Taylor (1993). Sobre a                 
conversão, Vilaça (2000, 2007, 2015, 2016), Capiberibe (2017). 
264  VIVEIROS DE CASTRO, 1996. 
265  É esse o título de um artigo de Tânia Stolze Lima, 2002. 
266  VIVEIROS DE CASTRO ,  1996; 2015, p. 66. 
267  Das amazônicas como das ocidentais: ver, p. ex., o estudo de Giorgio Agamben sobre o ofício (2013). 
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educação, que enfatiza a relação entre o domínio da língua e as transformações do corpo nos                

rituais, as iniciações no xamanismo, as transmissões de narrativas, os diálogos cerimoniais.            

Pois também o aprendizado da(s) língua(s) depende de um aprendizado do  ethos - em sentido               

semelhante ao estabelecido por Spinoza: uma composição relacional sempre ampliável -, que            

passa pela comensalidade, pela partilha, pela troca, pela administração dos afetos. É com um              

apontamento desse tipo que Davi Kopenawa inicia seu relato em  A queda do céu , indicando               

que Bruce Albert se tornou capaz de operar a tradução de suas palavras aos brancos por ter                 

antes participado no  habitus yanomami. O aprendizado da língua se dá em um cosmos              

imediatamente político, onde a diferença funda a relação - e para ser capaz de compreender               

outros pontos de vista e reafirmar um, é preciso passar por transformações corporais, ampliar              

os afetos possíveis.  268

O que está em movimento nas cosmologias perspectivistas e na prática do xamanismo,             

desse modo, é uma abertura da composição: mais do que  ter uma posição sócio-cosmológica              

privilegiada, o processo de se fazer xamã é uma maneira de configurar o corpo, modulada de                

diversas maneiras pelos coletivos amazônicos. E assim como é uma condição que se faz, é               

também reversível: xamã é “menos um indivíduo especial que um  feixe de agências que lhe               

são alheias, sempre provenientes de um espaço extra-humano”.   269

Haveria enfim, na prática do xamanismo, um caráter perspectivista do aprendizado -            

um constante “voltar a estudar”. A capacidade de “levar no corpo” a alteridade é consecutiva a                

uma  preensão que implica uma mudança na composição relacional do ponto de vista, pois              

pressupõe o outro (seja uma pessoa, um conceito, uma folha, um livro) como um sujeito               

composto e dotado de  agência , ou ao menos como um índice do qual se pode inferir uma                 

agência, que altera a configuração deste corpo em relação a outros. [XXXV]  

Corpo e cosmologia, portanto, foram para a etnologia alternativas conceituais a           

leituras que enfatizavam a sociedade/comunidade como modelo de análise, e a viam nos             

moldes em miniatura da sociedade nacional. Nesse sentido, a etnologia se aproxima de outras              

teorias quando se deixa afetar por um outro modo de existência; não só através de um olhar                 

distanciado, mas através da partilha de um corpo aberto à cosmologia, quando os anfitriões              

268 Para uma apresentação detalhada das ideias implicadas neste parágrafo e nos dois a seguir, a partir do relato                   
de Kopenawa, ver o ponto 4.3 (“Fazer o Corpo e Falar Com o Outro”) da dissertação de Marcelo M. Silva                    
(2018). 
269 SZTUTMAN, 2005, p. 182. 
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acolhem a pessoa-etnóloga e permitem que esta compartilhe de conversas cotidianas,           

colheitas, preparativos de festas, consultas médicas: a vida e seus rituais.  

* 

Aqui, podemos voltar ao ponto em que dissemos que a modulação do ponto de vista               

diz respeito ao corpo e a seus afetos, para além da visão. Parece haver mesmo uma tensão,                 

aparentemente contraditória, que acompanha a etnologia interessada nas cosmologias         

ameríndias - e também os poemas de  Seiva veneno ou fruto : entre uma ênfase na  visão e uma                  

ênfase no  corpo . Os poemas permitem então dar uma dimensão disso que Oscar Calavia Sáez               

diz serem as “possibilidades muito diversas” do perspectivismo. Se, por um lado, a             

interrogação das condições de visibilidade é constante  nos poemas  - e o verbo ver é o                

“articulador de tudo”, como diz a poeta -, por outro, há poemas que trazem a atenção para o                  

corpo: “Oferecer o próprio corpo a ser/ arbusto e água corrente”; “ter pela cintura plumas”;               

“Cobrir de penachos os 'achos'”; “senti/ os braços como galhos/ de um velho carvalho”; “o               

lugar/ onde o trovão diz/ EU é o meu peito/ alargado”; “reconhecer a chegada do trovão/ no                 

deslocar do sangue”.  

Calavia Sáez exemplifica essa potencial diferença  do perspectivismo com dois povos           

pano (Yaminawa e Huni Kuin): os primeiros “prestam uma atenção escassa à construção ritual              

do corpo, trata-se se algo processado pela visão: é a ayahuasca ou um colírio poderoso que                

permite ver anacondas como gente, ou ver gente como anacondas”. Para os segundos, “é antes               

uma arte corporal, que atua mediante pinturas, dietas ou modelagens”. Ele diz, então, que  

a diferença muitas vezes apontada entre povos que fazem um uso intenso de             
alucinógenos e povos que prescindem deles e que objetivam suas visões na planta de              
sua aldeia ou nas pinturas corporais pode ser entendida dentro desse vai-e-vem            
perspectivista, e de fato um dos atrativos do perspectivismo é a possibilidade que             
oferece de encontrar uma correlação entre o universo das visões e o da performance              
ritual ou plástica.  270

A isso, soma-se uma questão de gênero: uma linhagem de etnólogas atentas à             

convivialidade - Joanna Overing, Cecilia McCallum, Els Lagrou, Luisa Elvira Belaunde - tem             

demonstrado como o manejo ritual de fluxos corporais é igualmente importante para o             

xamanismo, já que os fluxos são entendidos de modo ambivalente, como potencialmente            

tóxicos ou vitais.  Assim nos diz Belaunde: 

270  CALAVIA SÁEZ, 2012. 
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As estreitas relações entre xamanismo e reprodução raramente são objeto de análise            
nas etnografias. A maioria dos estudos antropológicos enfoca a prática masculina do            
xamanismo, e seus aspectos cosmológicos e políticos, como se existissem fora do            
contexto das práticas reprodutivas do casal e das práticas femininas do xamanismo.            
[...] Em lugar de falar de xamanismo a secas, deveríamos falar de um complexo              
xamânico-reprodutivo em que o sangue, e outros fluidos derivados do sangue como a             
grasa e o sêmen, têm um valor psicoativo tão significativo quanto as plantas utilizadas              
para induzir o transe. Os homens e as mulheres são igualmente ativos no xamanismo,              
mesmo nos casos em que as mulheres não participam nas sessões, porque elas             
manejam o fluxo de sangue de maneira coordenada com seus esposos.  271

* 

Esse breve histórico de questões pode auxiliar na tentativa de colocar em perspectiva o              

outro imaginário ameríndio que vem emergindo nas últimas décadas, e que põe em evidência              

uma  contemporaneidade política , consolidada em território brasileiro na constituição de 1988           

(com participação de antropólogas e antropólogos). Para além dos dilemas da nacionalidade,            

essa contemporaneidade pode ser vista em maior destaque se atentarmos a outros países             

sul-americanos: a institucionalização da plurinacionalidade em Bolívia (2009) e Equador          

(2008), depois de processos constituintes com ampla participação popular de maioria étnica            

ameríndia - demandando políticas públicas específicas - contraria radicalmente o espírito           

pessimista de décadas anteriores, que previa a “aculturação” generalizada ou mesmo a            

extinção dos povos indígenas. 

Os casos narrados por Marisol de la Cadena reforçam uma perspectiva difundida na             

etnologia - dos anos 80 em diante - que enfatiza a absorção da História pelas cosmologias                

ameríndias, ressoando a célebre conclusão de Lévi-Strauss em  História de Lince sobre a             

abertura ao outro constitutiva das mito-lógicas ameríndias, que previam nos mitos a chegada             

dos brancos. Tal perspectiva se prolonga em estudos como os reunidos em  Pacificando o              

Branco. Cosmologias do contato no Norte Amazônico  - organizado por Bruce Albert e Alcida              

Ramos em 2002 -, dos quais o mais destacado é “O ouro canibal e a queda do céu”, de Bruce,                    

que ressalta o modo como Davi Kopenawa incorpora o discurso ambientalista para ressaltar as              

estratégias políticas yanomami; ou ainda na noção de “cultura com aspas” proposta por             

Manuela Carneiro da Cunha para apontar os manejos indígenas de um conceito constitutivo da              

lógica jurídica de Estado de modo a alcançar objetivos pragmáticos. 

271  BELAUNDE, 2008, p. 148, tradução nossa.  Sobre esse alargamento, em uma modulação mais minimalista da                
imaginação perspectivista, ver também Kohn (2013), Maizza (2014), Cabral de Oliveira (2015), Shiratori (2018). 
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Nesses estudos, pode-se ver uma reversão do pessimismo etnográfico, apontando para           

a agência ameríndia na  real-politik , suspendendo o triunfo de um conceito de soberania - que               

ia a par com o universalismo em cada território - e abrindo o campo do direito a outras                  

cosmologias. Em termos de abordagem, vemos - nesse cenário continental, permeando o            

debate cultural para além das discussões etnológicas - uma pequena (mas significativa)            

redução das narrativas que associam o ameríndio ao originário, ao arcaico, ao passado e às               

raízes da nacionalidade, e um crescimento de esforços discursivos que levem em conta os              

coletivos indígenas como agentes na política nacional e internacional, com suas perspectivas e             

lutas contra megaprojetos de desenvolvimento. Apresenta-se então um outro conceito de           

sociedade , que considera a agência de seres humanos e não humanos no tecido do cotidiano, e                

que se delineia ao largo de todo o continente americano. 

As aproximações mais recentes entre literatura e questões indígenas parecem          

acompanhar esta reconfiguração da relação entre povos indígenas e sociedades nacionais, com            

novos interesses, paradoxos, conflitos e vozes circulando - e com a própria antropologia             

repensando sua agência na tradução e na representação destes anseios, tentando abrir espaço             

para outras narrativas; uma perspectiva que vem reconfigurando as teorias críticas ocidentais,            

de modo mais geral, desde os movimentos de descolonização em África, nos anos 60’.  

Essa mudança implica também a circulação dos conhecimentos destes coletivos pelos           

meios urbanos e pelo “mundo dos brancos”, com lideranças viajando pra reivindicar direitos,             

mas também pajés viajando para comercializar rituais às classes médias letradas que anseiam             

por experiências espirituais e místicas. Uma aproximação que, retrospectivamente, poderia ser           

remontada ao espírito da contracultura nos anos 60’, com o movimento  hippie ; ou antes, na               

aproximação de escritores da geração  beat aos indígenas, na América do Norte - e que em                

termos literários culmina no desenvolvimento da etnopoética, por Jerome Rothenberg, pondo           

novas questões às teorias da tradução. A emergência dos neoxamanismos em clave religiosa             

New Age pode ser pensada como um desdobramento dos mesmos anseios - e no Brasil,               

começa a crescer em paralelo à expansão das já tradicionais igrejas do Santo Daime e a União                 

do Vegetal, fundadas bem antes, à época das migrações para a Amazônia no ciclo da borracha.  

No século XXI, enfim, uma das consequências dessa maior circulação de saberes é a              

institucionalização, já no ano 2000, de um programa de registro do Patrimônio Imaterial no              

Brasil, que se dá em paralelo noutros países latinoamericanos, com a patrimonialização dos             

100 



23/05/2019 dissertação com sumário - Documentos Google

https://docs.google.com/document/d/1F-21h7cOOv5cY3XNC9v5WYFmD5iRrXlmlu79SuvFXmw/edit 102/234

 

usos rituais de plantas, ou chás de plantas: da  ayahuasca no Peru, em 2008 - também posta em                  

pauta no Brasil quando o Ministério da Cultura estava sob gestão de Gilberto Gil e Juca                

Ferreira - e da folha de coca, em 2014, pelo Parlamento Andino. A relação oficial com o                 

Estado, por sua vez, põe em evidência tensões acerca dos efeitos e limites do reconhecimento               

institucional. 

* 

-  notícias do Ucayali - 

 Quando ia transcorrido um ano deste estudo, a 19 de abril de 2018, correram o mundo                

algumas notícias da província de Ucayali, às margens do rio homônimo, na Amazônia             

peruana. Uma mulher de aproximadamente 81 anos foi assassinada com cinco tiros no             

coração. Seu nome era Olívia Arévalo Lomas, uma  meraya shipibo-conibo, o mais numeroso             

grupo ameríndio no Peru, com cerca de 45.000 habitantes distribuídos em mais ou menos              

1.500 comunidades. Olivia era célebre por seu conhecimento dos  ícaros (cantos xamânicos            

associados à  ayahuasca ) e esteve envolvida com grupos neoxamânicos atuantes na região.            

Esses cantos ( besho , em shipibo-conibo) foram declarados Patrimonio Cultural de la Nacion            

em junho de 2016, como já o haviam sido os  kené (padrões gráficos pintados em tecidos,                

corpos, cestarias, cerâmicas) e a  ayahuasca , ambos em 2008. 

El País, Washington Post, BBC, The Guardian e  Corriere della Sera  reportaram o             

assassinato, entre outros jornais. Olivia foi descrita de muitos modos: líder indígena, ativista             

ambiental, ativista de direitos humanos,  dirigeante et gardienne de la tradition de la             

communauté , rainforest protector , xamã,  maestra , sábia,  curandera ,  traditional healer ,         

spiritual healer ,  medicine woman ,  cultora de la medicina ancestral . No congresso peruano, a             

deputada Tania Pariona disse que morria “un hospital, un repertorio de cantos, una institución              

histórica”. Um líder shipibo-conibo definiu Olivia como uma “biblioteca andante de nuestro            

conocimiento tradicional”.  

A internacionalização do caso certamente deve mais às consequências dos tiros no            

remoto vilarejo amazônico: seu autor era canadense, e foi logo linchado por uma “horda              

raivosa” [ angry mob ]. Veículos de menor porte nomearam o feminicídio e propagaram as             

denúncias de que aquele assassinato entrava para uma longa lista de eliminação de lideranças              

ameríndias. O responsável pelo assassinato - Sebastian Woodroffe - havia arrecadado mais de             
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dois mil dólares em uma plataforma de  crowdfunding para viajar ao Peru. Ao pedir o               

financiamento, dizia sentir-se responsável por tentar ajudar a cultura local, e pretendia mudar             

de carreira para se tornar conselheiro em dependência química, após aprender a tratá-la com o               

uso das plantas medicinais da Amazônia, motivado pelo alcoolismo de um familiar.  272

As mortes trouxeram aos holofotes algumas questões: “Assassinatos brutais no Peru           

renovam foco no  boom turístico por bebida alucinógena”; “O estigma da ayahuasca ronda os              

assassinatos de uma xamã peruana e de um turista canadense” . Na boa reportagem do  El               273

País , há um depoimento do presidente da Federação de Comunidades Nativas do Rio Ucayali              

e Afluentes, Robert Guimarães: 

“uma resposta oportuna das instituições do Estado neste tipo de caso poderia ter             
evitado esses eventos lamentáveis” [...] “Isso poderia ter sido evitado também, com            
um oportuno diálogo intercultural, o que implica compreender a complexidade do           
tratamento com plantas medicinais. A ayahuasca não é como uma ampola ou um             
comprimido que entorpece e faz a dor passar em meia hora”, observou o líder da               
Feconau. 

“Esse cidadão queria ser tratado com ayahuasca durante o dia, mas ela só é tomada à                
noite. Há uma falta de compreensão das abordagens em estrangeiros ou qualquer            
pessoa que tenha uma opinião diferente sobre esse tratamento. Os indígenas veem a             
medicina tradicional como um componente espiritual e sagrado, há uma  diferença de            
conceito ”.  274

* 

Na mesma época, era possível assistir - em um conhecido canal de audiovisuais por              

assinatura - ao documentário  The last shaman , co-produzido pela agência de Leonardo di             

Caprio ( Appian Way ). O filme - lançado em 2017 - foi dirigido por Raz Degan, ator nascido                 

em um  kibbutz em Israel. Acessando o  Director's statement disponível na página do filme,              

pode-se ler que a motivação para a filmagem veio de sua experiência pessoal com a               

ayahuasca , administrada por uma xamã em Goa, Índia, quando buscava a cura de uma              

pneumonia. A isso se seguiu um cético convite à mãe médica, em depressão, para que               

experimentasse o mesmo tratamento. Tendo se certificado das propriedades curativas da           

bebida e interessado em aprender mais, o diretor viajou até o Peru para aprender com os                

Shipibo, e resolveu então realizar o documentário - o que lhe tomou os cinco anos seguintes.  

272 Da reportagem da  BBC : bbc.com/news/world-latin-america-43858482 
273 Chamadas das reportagens do  The Guardian  e do  El País , respectivamente. 
274 brasil.elpais.com/brasil/2018/04/30/internacional/1525119019_842669.html 
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A narrativa acompanha um jovem estadunidense em depressão, filho de médicos, que            

vai ao Peru em uma última busca de cura. Passa por charlatões, reclusões e dietas, até                

encontrar um xamã shipibo - Pepe - que o inicia. Ao fim, o xamã é acusado de comercializar o                   

tratamento para benefício próprio, e expulso da comunidade por Ong's que chegam            

interessadas em profissionalizar a atividade. Apesar do título catastrofista, o filme - anterior             

ao assassinato de Olivia - passa por algumas ambiguidades do vivíssimo turismo de             

ayahuasca , negócio hoje milionário, abordando os altos preços de um garrafa com a bebida e               

os possíveis danos na relação intercultural entre classes médias/altas urbanas e rituais            

ameríndios.  [XXXVI] 

* 

Seiva veneno ou fruto , desde a ambiguidade do título, nos leva também a pensar nessas               

passagens e notícias: seja do ponto de vista do uso da bebida e seus efeitos sobre uma pessoa                  

singular, seja do da relação entre coletivos ameríndios e consumidores estrangeiros, ou do da              

relação entre direitos e consequências da patrimonialização - chegando eventualmente a um            

novo surto de extrativismo vegetal, em busca do cipó que compõe a receita da  ayahuasca .               

Aqui, o importante não é saber se a poeta frequentou rituais com xamãs shipibo nas               

metrópoles globais ou na Amazônia peruana, e sim o fato de haver um canto shipibo na                

epígrafe, com a poeta dizendo que o livro é marcado por experiências afins. O canto da                

epígrafe, agora, ressoa diretamente no verso que diz as “mortes de índios”. Mas esta seria,               

ainda, uma narrativa de um ponto de vista histórico. E a poeta recua  mil anos . Se o presidente                  

da Federação do Ucayali nos fala de uma  diferença de conceito, é isso o que agora nos                 

interessa entender melhor.  

* 

- o entre-lugar do discurso pano - 

Ucayali,  circa 100-300 d.C. Com base nas fontes arqueológicas, Philippe Erikson diz            

ser possível “postular que os antigos Pano migraram em massa em direção ao Ucayali” neste               

período, “aparentemente provenientes do norte da Amazônia boliviana (região do Beni e do             

Guaporé)”: 

Os Pano parecem [...] ter reinado absolutos sobre o Ucayali e seus principais afluentes              
até por volta de 700-800 d.C. Dois acontecimentos importantes ocorreram então. O            
primeiro foi a intrusão dos Arawak, cortando a família linguística Pano em dois, um              
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pouco abaixo do Pachitea, episódio de que não se sabe muito até o momento. Além               
disso, um pouco mais tarde, ocorre o aparecimento espetacular da cerâmica do tipo             
chamado Cumancaya. (Os estudos glotocronológicos de D'Ans insinuam, aliás, que foi           
por essa época que a família Pano perdeu sua antiga homogeneidade linguística,            
começando a ocorrer divergências entre as línguas do interflúvio e as do Ucayali, e              
entre estas últimas).  275

No local em que apareceram tais cerâmicas - Cumancayacocha, no médio Ucayali -             

foram encontrados também machados de cobre, o que levou à criação de hipóteses sobre a               

relação entre o sítio e as “civilizações das terras altas”:  haveria uma “inegável influência              

andina perceptível nas culturas pano”, uma “ estreita conexão entre os Andes e o Ucayali, que               

[se] supõe inclusive anterior à chegada dos Pano”. As mitologias pano (especialmente as dos              

Kaxinawá, Cashibo e Conibo) frequentemente aludem a heróis culturais chamados “Inka”,           

assim como vários mitos shipibo evocam explicitamente “a época em que vivíamos em             

Cumancaya sob domínio do Inka”.   276

A partir disso, Calavia Sáez sugere que a simbologia do Inca, entre os Huni Kuin               

[Kaxinawá] e os Shipibo, configura “uma série de temas ao redor da alternativa entre doação e                

retenção”, sendo “capaz de expressar o conjunto das relações entre uma sociedade e seus              

outros ”. A isso, ele acrescenta a hipótese de que a “riqueza das formas” tende a esconder - e                  

fazer esquecer - “a informalidade da sociedade do Ucayali”: 

De fato, parece que a arte reforça muito eficientemente os elos de parentesco quando              
se trata de criar unidades étnicas no Ucayali. O uso e a produção da arte outorgam um                 
sentido de comunidade a uma das etnias mais numerosas da Amazônia: atua no             
mesmo sentido que a prescrição de casar longe, gerando uma espécie de            
“nacionalidade”, atomizada na sua base social e unida em torno de símbolos visuais .  277

Os Shipibo, então, poderiam ser pensados como “um agregado de povos consolidado            

em função de alguns signos comuns, como a arte e o Inca que a inventou”. Eles existem,                 

enquanto tais, “do ponto de vista do Inca”. Nesse sentido, compartilham de um movimento              

caro à matriz antropofágica, que postula a origem exógena de qualquer identidade (“Só me              

interessa o que não é meu”), a alteração dos contornos pela alteridade: 

o complexo do Inca Pano é fiel ao caráter dialético das identidades ameríndias, que              
têm uma formulação especialmente aguda na cultura pano: o Eu só pode ser             
conseqüência de um Outro, não há lugar para o monismo. Atribuindo seus signos             
distintivos e suas tradições mais caras — tatuagem e pintura, especialmente — a um              

275  ERIKSON, 1992, referências suprimidas. 
276 Ibid. Ver também Erikson, 1993. 
277  CALAVIA SÁEZ, 2000. 
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estrangeiro ou a um inimigo, Shipibo e Kaxinawá são simplesmente coerentes com a             
tradição. 

O “Inca”, portanto, demonstraria as “utilidades de um nome em uma terra organizada             

por  pronomes sociológicos. No caso shipibo (um termo que poderia alargar-se em            

Shipibo-Conibo-Shetebo-Isconahua-Remo e além...), aglutina mitos e populações em uma         

nação de tamanho considerável para os padrões amazônicos atuais”. Calavia Saez argumenta            

que as “interpretações do Inca Pano privilegiaram ora o evento — o Inca‚ uma lembrança de                

tempos remotos — ora a estrutura — o Inca‚ uma imagem da alteridade sociológica ou               

cosmológica”; e busca então “alterar o caráter” desse símbolo, “de passivo a ativo, do              

significativo ao performativo: isto é, a resgatar o que o símbolo tem de evento” - um mito com                  

eficácia histórica, que age na configuração atual.  

Afinal, se não existe registro, “até quase a virada do século, de Incas Pano ou desse                 

estilo tradicional Shipibo-Conibo” de cerâmica; caberia a pergunta: 

O que determinou a centralidade do Inca entre os Pano? O boom da borracha, o               
ingresso massivo dos brancos no universo indígena são conjuros bravos o suficiente,            
não há como duvidar, para fazer aparecer novos deuses ou heróis fundadores, e para              
forçar redefinições das fronteiras étnicas. Até aqui, meu argumento equivale ao de            
[Michael] Harner, que considera o Inca o centro de um certo messianismo ucayalino.             
A diferença está em que para Harner esse mito explicaria a passividade, ao menos              
temporária, dos índios do Ucayali perante as exações dos brancos: seria mais uma vez              
uma máquina anti-histórica. Para mim, constam modificações de fato, essenciais e           
impulsionadas por esse mito, que aliás tem menos a ver com o Branco que com a                
organização interna do conjunto pano.  278

Além dos contatos intermediados, teriam existido então diversas ocasiões de contato           

direto entre Panos e andinos, já que o quíchua foi a língua franca utilizada pelas missões na                 

região - e também, mais tarde, pelos numerosos colonos que vieram explorar os indígenas e a                

seiva: o látex das árvores seringueiras, usado na produção da borracha.  Para Calavia Sáez,              

podemos “entender melhor as relações entre os modelos pano supondo que é da natureza              

desses modelos mudar sempre, ao longo de uma história com Incas e Brancos, mas que não                

tem neles necessariamente seu início ou seu final”.  279

* 

278  Ibid., referências suprimidas. 
279 Ibid. 

105 



23/05/2019 dissertação com sumário - Documentos Google

https://docs.google.com/document/d/1F-21h7cOOv5cY3XNC9v5WYFmD5iRrXlmlu79SuvFXmw/edit 107/234

 

Voltemos então à elaboração etno-histórica de Erikson: “que se tenha ou não falado             

Quêchua ali, Cumancaya entra em decadência por volta do ano 1000, época que aliás              

corresponde ao fim do império Huarí (e, portanto, a um período de descentralização da              

história andina). Os Pano reassumem assim o controle exclusivo do Ucayali e de seus              

principais afluentes”. Esse “período de hegemonia” durou apenas até “aproximadamente          

1300, ou seja, até a chegada maciça e violenta de milhares de Tupi portadores da tradição                

Miracanguera”; os antepassados dos Cocama, obrigando os antepassados dos shipibo a trocar            

o Ucayali por rios afluentes, como o Pisqui e o Aguaitia.  

Ao que parece - diz Erikson -, “os contatos entre os Pano e os Tupi foram                

essencialmente belicosos e os dois grupos não pararam de se guerrear até a chegada dos               

brancos e as alianças intertribais que esse fato originou (no interior das missões ou, ao               

contrário, para se opor a elas em bloco)”. Mas sua hipótese não é a única.  

Alf Hornborg e Love Eriksen sugerem que devemos “considerar a expansão dos            

falantes de Tupi a partir de Rondônia, descendo o Madeira, e então acima do Amazonas e do                 

Ucayali, nos séculos que precedem o contato europeu”. As línguas Tupi encontradas no oeste              

Amazônico, inclusive no Ucayali - “faladas pelos Omagua, Cocama, e Cocamilla” - parecem             

ser resultado de uma “mudança linguística generalizada”, de alguma língua não-tupi para o             

tupinambá,  “ não muito antes do contato com os europeus”: 

Os Panos eram originalmente uma população tropical das terras baixas do oeste            
Amazônico que não estavam diretamente em contato com os habitantes dos Andes,            
mas apenas pela mediação dos Arawaks sub-andinos. Andinos, Arawaks, e Panos           
então ocuparam três nichos socioecológicos num sistema regional de trocas que teria            
se cristalizado no tempo do  Middle Horizon . Esse sistema regional teria sido            
decisivamente transformado pela expansão rio-acima de falantes de Tupi no século           
XIII, e depois pela ocupação europeia no século XVI. Omagua, Cocama, e Cocamilla             
teriam colonizado o nicho ribeirinho ao longo da Alta Amazônia, previamente           
ocupado por falantes de línguas Arawak. Quando da chegada dos europeus, o sistema             
de trocas teria então quatro componentes etnolinguísticos arranjados, mais ou menos,           
em sucessão geográfica: Andinos, Arawaks, Panos, e Tupi.  

Dizem eles, então, que embora haja pouca evidência de contato direto entre Tupis e              

Arawaks, teria havido várias alianças entre Tupis e Panos.  280

 * 

280  HORNBORG & ERIKSEN, 2011, referências suprimidas. 
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Em 2010, Luisa Elvira Belaunde registrou uma história contada por Roberto Velasco            

González - um shipibo do rio Pisqui, afluente do médio Ucayali - que reforça essa hipótese                

desde um ponto de vista mitológico, e que encontraria fundamentação arqueológica nas            

pesquisas de De Boer y Raymond. Estes últimos sustentam que a figura do Inca poderia ser                

resultado de uma influência andina posterior - oriunda das reduções, que agruparam andinos e              

amazônicos num mesmo espaço, durante as missões espanholas -, mas que o desenvolvimento             

de Cumancaya seria consequência das invasões tupi procedentes da Amazônia central no            

século IX - quando teriam trazido consigo uma tradição de cerâmica policromática elaborada,             

incluindo inscrições rubro-negras. Após ocupar o baixo Ucayali, os tupis teriam remontado ao             

rio Imiría, onde produziram cerâmica de estilo Caimito (1200 d. C.); e os grupos pano de                

Cumancaya teriam evoluído sob sua influência, constituindo o complexo ribeirinho          

shetebo-shipibo-conibo do Ucayali; ou se dispersado por seus afluentes. Outros grupos tupis -             

como já dito - teriam também dado origem aos ancestrais dos cocamas, alguns dos quais               

continuam habitando o baixo Ucayali.  281

Assim, esperando ouvir mais uma história sobre o Inca, Belaunde diz ter ficado             

surpresa com o mito contado por Roberto, que indicava a gênese da tríade             

shipibo-conibo-shetebo a partir dos Cocamas. Ela nunca havia imaginado que os Cocamas            

poderiam ser considerados anteriores à “aparição” dos Shipibo. Seu recorte do relato de             

Roberto ressoa com “a hipótese de que os povos tupi tiveram uma influência determinante” na               

formação dos ribeirinhos falantes de línguas pano.   282

No mito relatado por Roberto, os três ancestrais (dos shipibo-conibo-shetebo)          

viajavam em uma canoa buscando companhia quando sentem fome e atracam para cozinhar,             

ao passo que encontram um senhor (o Cocama), de quem não entendem a língua. Comem,               

retornam à canoa para seguir viagem, e logo o Cocama saca seu cachimbo, começa a cantar                

um ícaro e sopra contra eles, que são projetados em um redemoinho, da canoa para o fundo do                  

rio. Lá, são resgatados por uma sereia, aliada xamânica do Cocama, que surge e os resgata do                 

afogamento, levando-os para outro mundo. Foi nesse outro mundo subaquático, onde           

encontraram ancestrais e sogros potenciais, que se “shipibizaram”: aprenderam a dançar e            

cantar, aprenderam o convívio em casal, o preparo de alimentos, cerâmica, tecido, bordado e              

281  BELAUNDE, 2012. 
282  Ibid. 
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outras práticas que requerem o uso do fogo, nas quais as futuras mulheres tornaram-se              

exímias. Dali, saíram conhecedores das artes e dos rituais, com suas esposas - diferenciados              

entre si em três canoas diferentes, marcando a repartição geográfica, supostamente em            

consenso. Os Shipibo, assim, existiriam a partir do universo xamanístico cocama.  283

Essa relação mitológica com o Cocama teria, portanto, grande importância na           

configuração do xamanismo shipibo. Sendo xamã e portador do fogo - ao qual os shipibo               

ainda não tinham acesso - a “cocamaización xamânica” dos pano ribeirinhos “formaria parte             

da expansão do xamanismo ayahuasqueiro no Ucayali” , pois o “elemento catalisador da            284

alteridade, a ferramenta xamânica que efetua a passagem transformativa, é o cachimbo do             

cocama, sua fogueira de fumo, sopro e tabaco”. 

Belaunde ressalta então - assim como Erikson e Calavia Sáez - que a “plasticidade dos               

auto-denominativos passados e atuais dos panos ribeirinhos” dá a ver a “abertura e             

maleabilidade que também caracterizam suas formas de agrupamento e pensamento          

territorial”. Ela acrescenta que, no relato de Roberto,  

o pensamento que subjaz à dita formação responde a uma cosmologia           
transformacional da alteridade. A repartição territorial na tríade shetebo, shipibo e           
conibo é pensada como decorrente de relações ambíguas com o ‘outro’ cocama, que,             
por sua vez, mata e dá vida por meio do dom da experiência da morte - e com quem se                    
fazem alianças através de suas aliadas xamânicas.  285

O relato indicaria, enfim, que nesta cosmologia transformacional, não basta adquirir           

conhecimentos por meio de alianças com seres “outros”; é preciso praticá-los para que o              

coletivo possa existir, fazendo circular o dom adquirido: é esse o ensinamento subaquático. O              

conhecimento abstrato, sem um corpo que lhe faça gesto em seu movimento cotidiano, não              

gera abundância, mas dependência de mercadorias. O bem-estar provém da integração entre o             

conhecimento e sua prática diária.  286

* 

Os shipibo, portanto, estariam em uma posição bastante singular, entre as terras baixas             

e as terras altas sul-americanas, tendo relações tanto com a matriz tupi - célebre na literatura e                 

na teoria da literatura sul-americanas por via do imaginário associado à antropofagia da costa              

283  BELAUNDE, 2012. 
284  Cf . GOW, 1994. 
285  Ibid. 
286 Ibid. 
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atlântica - quanto com a matriz Inca - célebre na literatura e na teoria da literatura                

sul-americanas por via do imaginário andino. Ambas as teorias arqueológicas - diz            287

Belaunde - encontram ressonâncias na literatura oral dos shipibo-conibo, e a importância de             

Incas e Cocamas para a formação da tríade pano-ribeirinha não é mutuamente excludente:  

São duas linguagens, dois códigos para pensar e narrar a alteridade e a             
transformabilidade através de metáforas espaço-temporais próprias, como a travessia         
em canoa e a aquisição do fogo. Por um lado, os cocamas com suas sereias, aliadas                
xamânicas, são a linguagem da alteridade subaquática. Por outro, os incas,           
desdobrados em miseráveis ou bons, são a linguagem da alteridade celestial da            
cordilheira. Cada código tem constituída, por sua vez, uma alteridade interna que os             
confere ambivalência e ambiguidade.  288

É também o que diz Erikson, ao apontar que a questão dos etnônimos, na área pano, “é                 

na verdade insolúvel, e tanto mais instrutiva justamente por isso”:  

A razão disso é que a identificação se dá ou no nível mais imediato (grupo local,                
segmento de grupo local: uni no sentido de "parentes") ou, ao contrário, no nível mais               
genérico possível: o da área pano ("todos os que têm tatuagens"; "todos os que têm um                
sistema social kariera como nós": uni no sentido de "humanos"). É como se se tentasse               
anular as etapas intermediárias, de modo a deixar a porta aberta para alianças que              
transcendem o nível "étnico", que tanto preocupa os observadores ocidentais          
(missionários, etnólogos, viajantes), frustrados em sua busca de denominações tribais          
claras e definidas...  289

Para ele, uma das características “mais originais e mais marcantes da etno-história            

pano” é a impressão de continuidade e serenidade que transmite, como se “sempre tivessem              

sabido se acomodar a uma forma de alteridade poderosa, ao mesmo tempo útil e ameaçadora,               

atraente e desconcertante, de que os brancos representariam apenas o último avatar em termos              

cronológicos”. A manutenção da língua e de diversas tradições, apesar dos séculos de contato              

e da localização “num dos principais eixos de comunicação do oeste amazônico”, daria a ver               

que a “política externa sempre constituiu” um domínio crítico, no qual se cultiva uma “arte de                

conviver com estrangeiros (especialmente pelo viés de um dualismo que concede um lugar de              

honra a uma metade ‘do exterior’)”. Os Pano: uma “singular pluralidade”; ressoando a             290

"singularidade plural” de que fala Jean-Luc Nancy - a definir quem somos. 

* 

287  Alguns estudos têm apontado para o questionamento da divisa entre terras altas e terras baixas. Ver, p. ex.,                   
Schavelzon (2011) e Cavalcanti-Schiel (2014). 
288  BELAUNDE, 2012 
289  ERIKSON, 1993, p. 243. 
290  Ibid., p. 251. 
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- rituais: ensaios - 

Voltemos então à contemporaneidade shipibo. Aludimos à emergência de         

neoxamanismos,  curanderismos e religiões ayahuasqueiras nas últimas décadas, com         

participação direta dos indígenas como oficiantes de rituais abertos a “um público amplo, em              

geral procedente das classes médias urbanas”:  

Nesses casos, a formalização se adequa aos requisitos de um ritual primitivista:            
disposição dos participantes em círculo, fogo sagrado central sobre o qual se faz             
passar objetos, oferendas ou invocações dirigidas a pontos cardinais. São essas as            
ações que a imaginação exótica ocidental entende como próprias do ritual originário,            
uma representação do cosmos e da sociedade. Quase nada disso fazia parte dos usos              
indígenas da ayahuasca, seja em sua versão privada ou em sua versão coletiva, mas              
não há dúvida de que os índios se apressaram a utilizar todo esse repertório, tão               
exótico para eles quanto para seu público, para abrir um espaço de comunicação. 

Como sugerem Barbara Arisi e O. Calavia Sáez, tudo isso poderia ser “despachado             

como mais uma consequência mercantil da globalização, e como uma redução do ritual a              

commodity ”. Porém, eles consideram que essa avaliação “se revela um juízo viciado”: 

Apenas desde que a atividade econômica se transformou na realidade e na            
racionalidade indiscutíveis, tornou-se possível imaginar, por contraste, um tipo de          
atividade improdutiva, irracional e apartada de todo intercâmbio econômico, como          
poderia ser o ritual. Mas os rituais nunca foram, na Amazônia ou em qualquer outro               
lugar, alheios à economia.  291

A teoria proposta por ambos sugere um “relato alternativo” das ações rituais            

ameríndias; relato em que, por fora da lógica da representação simbólica de relações             

previamente existentes, do purismo primitivista e da autenticidade nativa, elas possam ser            

pensadas como um “ensaio de novas possibilidades”; um “laboratório” no qual se testam             

novos modos de relação que serão “eventualmente aproveitados na vida cotidiana ou passarão             

a fazer parte da política e da economia correntes”. O ritual atualiza uma rede de alianças entre                 

anfitriãs e visitas - e assim a suposta  inflexão econômica da cosmologia retroalimenta relações              

afetivas e uma  inflexão cosmológica da economia : 

Um relato alternativo do ritual poderia ensaiar-se se invertêssemos a hierarquia lógica            
que costumamos aplicar: já não primeiro as ações cotidianas da vida social e depois              
sua representação ritual, mas primeiro as ações rituais, entendidas como um ensaio de             
novas possibilidades, e depois as ações comuns do dia a dia que aproveitam as pautas               
e as relações criadas em ocasiões especiais pelo 'ritual'.  292

291  ARISI & CALAVIA SÁEZ, 2013, traduções nossas. 
292 Ibid. 
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Sugerem, então, que os rituais têm servido “como fio de conexão de uma vasta rede               

que não apenas conecta religiões mas - e isso muito conscientemente - alianças efetivas entre               

grupos indígenas e setores sociais em princípio muito distantes da selva.” As visitas -              

“atuando como clientes, intermediários, aprendizes ou xamãs de pleno direito" - são como um              

“novo capítulo na constituição de um grupo” que já se constituíra pela “assimilação de etnias               

muito diferentes”. Por isso - dizem - “apenas um preconceito primitivista justificaria que             

víssemos em todo esse trabalho ritual uma mera representação da simbologia da alteridade: as              

relações estabelecidas por esse meio são inequivocamente  afetivas e efetivas ”. 

Os rituais são visitas onde se fala de (e com) visitas. Adentro se alargam para incluir                
espíritos ou antepassados, e afora integram cineastas, turistas, investigadores ou um           
público que os meios de comunicação atuais tornam virtualmente ilimitado. E           
qualquer descrição que se faça da concepção que os índios têm de suas relações              
sociais deverá incluir essa expansão que o ritual serve para efetuar e qualificar: os              
outros, assimilados ou conservados com toda sua potência diferencial, formam parte           
de qualquer coisa que queiramos rotular consistentemente como sociedade.  293

Sua teoria dos rituais amazônicos nos deixa, portanto, uma possibilidade de           

considerá-los ensaios de novas modalidades de relacionamento, potencialmente leváveis para          

a vida, mas que “antes disso podem ser provadas em um contexto especial, delimitado por               

signos que advirtam a todos d[e que] o que se fará, se dirá e se verá não deve ser confundido                    

com a realidade comum; é, de imediato, meta-realidade ou sobre-realidade.”  294

* 

Se as visitas, nos rituais shipibo, participam em um ensaio aberto de alianças coletivas,              

poderíamos nós, ao ler  Seiva veneno ou fruto , ser ao menos parcialmente conectados a essas               

redes de afinidade e de aliança? Esta pode parecer uma viagem muito estranha no espaço e                295

no tempo, mas de todo modo seria importante levar em conta as noções de espaço-tempo               

agenciadas em  Seiva veneno ou fruto  e a maneira como sua topologia virtual se introduz em                

uma determinada socialidade. Tratar os deslocamentos operados pelo evento de leitura apenas            

como metáforas seria também um modo de reduzir sua agência a algo limitado de antemão.  

Pedro Cesarino, escrevendo sobre alguns “eventos cantados”, sugere que ali 

o que chamaríamos de "contexto" não é algo a ser adicionado ou retirado do texto               
poético - ele é o próprio poema (ou a poética que lhe é própria é toda uma outra coisa)                   

293 Ibid. 
294 Ibid. 
295 Sobre as redes da  ayahuasca , ver Calavia Sáez, 2011, 2014; Anne-Marie Losonczy & Silvia Mesturini, 2010. 
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estabelecido justamente a partir do não dito, do não visível, daquilo que é pressuposto              
pelos ouvintes e locutores, a saber, as camadas de sentido que são acessíveis apenas              
parcialmente ou posicionalmente. A noção de contexto pode, portanto, ser substituída           
pela configuração de parentesco e sua multiplicidade de posições ou pontos de vista,             
responsáveis por produzir o evento de enunciação. Este poema talvez não possa existir             
como um item isolado no papel, ao menos se considerarmos o leitor solitário como o               
seu sujeito ideal. Ele pressupõe uma irredutibilidade constitutiva entre as distintas           
posições que o constituem como evento. Em outras palavras, os eventos expressivos            
tais como os  maraká tupi (mas também os  iniki  dos marubo e tantos outros) são               
resultados ou formas de visualização verbal (verbivisualizações) de um feixe de           
relações.  296

O canto, nesse caso, começa por uma série de gestos ritualizados, uma abertura à              

reconfiguração do corpo, à escuta, à comunicação com o invisível, que se fará então - do                

ponto de vista do cantor, iniciado nas artes verbais - através do conhecimento de um repertório                

formular, usado na composição para encadear as palavras alheias, fazer ouvir em palavras as              

mensagens de outras formas de vida. Isso implica interação, recurso aos dêiticos, marcação de              

posições discursivas e mudanças de pontos de vista, que podem ser evidenciadas e exploradas              

especulativamente. 

Não estamos sugerindo, portanto, uma leitura de  Seiva veneno ou fruto  como uma             

recriação tradutiva dos rituais frequentados por Júlia de Carvalho Hansen. Não somos            297

transportados por abdução para outro ritual. E tudo isso, é certo, parece um tanto diferente da                

leitura individual de um livro de poemas, hoje. Mesmo que os livros de poemas - essas                

existências mínimas - possam levar a experimentar uma reconfiguração do tempo. Na            298

apreensão de cada poema, a leitura acompanha os ritos e ritmos, que a ultrapassam e               

confundem; reflexiva, descontínua e eletiva, retorna - em sua proximidade a cada poema -,              

ensaiando relações e conexões parciais, entre a afinidade e legibilidade. E os poemas nos              

chegam em meio a uma torrente confusa de discursos e linguagens; se misturam a outros               

modos de enunciação; visibilizam um  outro  feixe de relações.  

* 

- desvio: dos vigiantes olhos - 

296  CESARINO, 2018, p. 241-2. 
297 Para uma consideração destas questões na tradução das artes verbais ameríndias, ver “Reembaralhando as               
cartas conceituais”, primeiro capítulo da tese de Jamille Pinheiro Dias intitulada “Peles de papel: caminhos da                
tradução poética das artes verbais ameríndias”, 2017. 
298  Cf. KLINGER, 2018. 
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Dois ensaios célebres da última década - aos quais já aludimos brevemente - pensam o               

desejo de  ver - e sua dificuldade - em meio aos holofotes excessivos de um mundo saturado                 

por imagens.  

Ambos traçam paralelos entre a poesia e o contemporâneo: o primeiro,  Sobrevivência            

dos vaga-lumes , de Didi-Huberman, passa por Pasolini e seu diagnóstico catastrófico diante            

da desaparição das luzes verdes intermitentes; o segundo, “O que é o contemporâneo?”, de              

Agamben, passa por Mandelstam e o tempo fraturado do poeta, a coluna quebrada do século.              

Cada qual a seu modo, os dois articulam uma reflexão sobre o presente, buscando políticas                299

da imaginação na interseção entre imagens poéticas, míticas e científicas - para, quem sabe,              

encontrar uma  luz menor . Uma luz que não nos chega sem uma operação sobre a configuração                

teórica do olhar. Curiosamente, ambos recorrem a estudos científicos recentes acerca das            

condições de visibilidade - e é isso que nos interessa aqui.  

Em Didi-Huberman, a bioquímica e a física quântica auxiliam a pensar modos de             

comunicação que escapam ao controle dos dispositivos de governo: descobertas sobre a            

bioluminescência dos vaga-lumes e sobre os fluxos de fótons emitidos por todos os seres              

vivos são mobilizadas para pensar a sobrevivência de uma comunicação dissidente entre os             

humanos, que pode não ser vista, mas existe: é preciso um desejo de ver, que passa por não                  

aderir aos conceitos que pretendem configurar uma imagem do mundo completamente           

subsumida nas relações utilitaristas. Ao falar da conspiração dos vaga-lumes, Didi-Huberman           

recorre também ao xamanismo dos Ankave, na Nova Guiné. E em Pasolini, vê a atração do                

mito:  io sono una forza del passato , dizia o poeta de dialetos, arqueólogo das tradições               

populares, na orla extrema de uma era sepulta.  

Em Agamben, o recurso é à neurofisiologia e à astrofísica. Da primeira, lhe interessa a               

tese de que a visão do escuro é possível por uma desinibição das  off-cells . O contemporâneo -                 

poeta - será aquele que vê o escuro de seu tempo, ativando uma propriedade específica de                

visão - ativando as  off-cells  da teoria, do uso e da profanação - para conjurar os holofotes do                  

poder, e assim  poder ver sua sombra, ofuscada diante do “sol que nunca se põe no império da                  

passividade moderna”, como dizia Guy Debord. E da astrofísica, Agamben extrai uma            

reflexão sobre o anacronismo, a disjunção do tempo: a impossibilidade de ver a luz no escuro                

que se instaura no céu, entre as estrelas; luz que tenta nos alcançar de galáxias distantes, mas                 

299  Rancière também faz observações sobre Mandelstam como impasse do contemporâneo (2017a, pp. 141-62). 
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não consegue - viaja mais rápido que a velocidade da luz: luz que emana em direção a nós,                  

mas distancia-se em maior velocidade. Acumulam-se os escombros da civilização; o tempo            

foge. Diante disso, o poeta é como o anjo da história, pintado por Paul Klee e transformado                 

em tese por W. Benjamin: por ele, é preciso fraturar o tempo e a língua - como Mandelstam. 

Embora Didi-Huberman seja mais interessado em uma arqueologia do olhar, talvez           

seja Agamben quem mais se aproxima do ponto que aqui propomos: recorrendo à             

contemporaneidade do mito - uma origem construída que não cessa de se atualizar como              

dispositivo de exceção - e buscando pacientemente, no desnudar da cosmologia “oficial”,            

expor os fundamentos metafísicos de nosso entendimento da política - o monoteísmo que             

subjaz à fundamentação da soberania e do Estado -, ele opera uma modulação da metafísica,               

que se fia à variação no uso dos corpos como estratégia política. É curioso que seu estudo                 

tenha chegado a pontos teóricos um tanto próximos da etnologia, por meios distintos. No              

último tomo do  Homo Sacer , após grandes percursos sobre a fundação metafísica da “máquina              

antropológica do ocidente” - e sobre a incidência dessa metafísica na micropolítica cotidiana e              

na macropolítica oficial -, Agamben aponta para a potência destituinte através de uma  filosofia              

prática : para subtrair a vida aos ditames utilitários e às relações de impotência, o caminho é                

um tipo de responsabilidade da forma; uma vida inseparável de sua forma, em que as regras                

sejam imanentes; uma forma-de-vida.   300

Pois bem, uma das críticas mais contundentes a Agamben, que de certo modo aponta              

para uma inviabilidade dos pressupostos de sua filosofia, é a de Didi-Huberman, acusando-o             

de “modificar infalivelmente o cosmos metafísico” em nome de um horizonte           301

transcendental, que reitera a negatividade deste mundo e impede de enxergar as resistências.             302

A história, para ele, é passível de diversas remontagens, recomposições, anacronismos,           

bricolagens. Mas a cosmologia, ao que parece, não: há de ser universal, fixa, transhistórica.              

Embora faça elogios ao modelo cosmológico de Lucrécio, recorra à potência imaginativa da             

300 “Uma teoria que, na medida do possível, limpou o terreno dos erros, com isso esgotou sua razão de ser e não                      
pode ter a pretensão de subsistir enquanto separada da prática. A  archè que a arqueologia traz à luz não é                    
homogênea com os pressupostos que neutralizou: ela só se dá de forma integral em seu acontecer”. (2017b, p. 9) 
301  DIDI-HUBERMAN, 2011, p. 88; ver também p. 81. Ele reitera e amplia as críticas em artigo de 2017. 
302  Ao comentar tais críticas a Agamben, Marcos Natali expressa um justo modo incômodo com a leitura de                  
Didi-Huberman, que atribui ao primeiro uma abordagem plenamente negativa e totalizante - leitura que, talvez               
seja possível dizer de modo um pouco leviano, se encontra em uma parcela considerável da recepção de seus                  
escritos. Os comentários de Natali (2016, entre as páginas 21-32) estão no artigo intitulado “Da violência, da                 
verdadeira violência”, publicado no livro  Toda a orfandade do mundo : escritos sobre   Roberto Bolaño. 
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etologia, ou se sirva de pensamentos elaborados em outras cosmologias - o primeiro exemplo              

da sobrevivência dos vaga-lumes, já frisado, é retirado de uma etnografia sobre o xamanismo,              

na Nova Guiné - , estes são subsumidos dialeticamente na cosmologia da História.  [XXXVII]   303

Talvez a diferença entre ambos possa ser pensada também a partir das leituras que              

fazem de W. Benjamin: Didi-Huberman retém dele - neste ensaio, não em outros - a imagem                

dialética; Agamben retém a necessidade do  kairós : suspensão do mundo, tempo messiânico. E             

é nas diferentes reconfigurações do tempo por eles propostas que está um desacordo sobre o               

contemporâneo. Ambos flertam, portanto, com o questionamento do monismo histórico e           

científico - “vivemos entre dois mundos, pelo menos”, diz Didi-Huberman -, tateando linhas             

de fuga ao fechamento dos possíveis na mitologia historicista da modernidade. Dissolver um             

pouco dos vigiantes olhos. Mas, ao passo em que  recusa a possibilidade de um  horizonte ,               

Didi-Huberman acaba por se fechar estrategicamente em um historicismo teórico; pois, sabe            

ele, a imagem dialética - a despeito dos anacronismos - projeta sua luz sobre uma  mesma                

história. O que é um modo de pensar a imanência e recusar a transcendência. Um modo de                 

afirmar o materialismo dos corpos. Porém, talvez seja importante assinalar que, em Agamben,             

as diversas  modulações na história da filosofia e da teologia estão feitas também para isso: são                

uma opção metodológica para nos mostrar a historicidade da cosmologia, a política desta             

cosmologia. E para ele, a característica principal da cosmologia moderna é essa “máquina             

antropológica”, que precisa de ser desmontada através da exposição de seu centro vazio - um               

hiato que reitera a exceção, diariamente,  a cada ato , no interior de cada animal humano. Por                

isso o  agora  da enunciação, o  instante  que escapa aos relatos historicistas.  

O abandono dos viventes joga luz sobre a cosmologia, que é como o outro lado da lua                 

da contemporaneidade; seu polo impensado.  

* 

- a educação pela planta - 

“Plantas que mudam a perspectiva” - diz Els Lagrou - “se encontram em toda a área                

pano”.  304

303  DIDI-HUBERMAN, 2011, pp. 124, 57-8 e 14 (nota 5), respectivamente. 
304  LAGROU, 2013, nota 19. 
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Nos ritos de passagem huni kuin, são espremidas gotas do sumo de “plantas com              

desenhos” nos olhos das neófitas, “para aumentar a capacidade perceptiva e fazer sonhar com              

desenhos”. O mesmo é feito com os meninos, dando-lhes um “olho” para achar caça, para               

acurar suas habilidades e sua orientação na floresta.  Também entre os Shipibo, como nos diz               305

Luisa Elvira Belaunde, as mulheres “aprendem a ver [...] complexas composições de            

estruturas de caminhos em seus ‘pensamentos’ desde pequenas, graças a umas plantas            

cyperaceas , localmente chamadas  waste (em shipibo-konibo) ou  piripiri  (em quéchua          

regional)”. Estas são utilizadas para tornar a visão mais aguda e fazê-la ver desenhos, que               306

depois serão plasmados na pele, nas telas, em cerâmicas ou em madeira.  

Em 2005, Anne Marie Colpron defendeu sua tese intitulada “Monopólio masculino do            

xamanismo amazônico? O contra-exemplo das mulheres xamãs shipibo-conibo”. Entre os          

Shipibo-Conibo, à diferença dos grupos vizinhos, é comum que o xamanismo feminino seja             

conciliado à maternidade e praticado antes da menopausa. Belaunde, ao comentar a tese de              307

Colpron, diz que isso é possível porque “as mulheres shipibo-conibo têm um amplo             

conhecimento de plantas poderosas, chamadas rao , cujos 'ares' ( níwebo ) perfumados e           

benéficos permitem neutralizar os efeitos negativos dos 'ares pestilentos do sangue' que            

emanam dos procedimentos de transformação do sangue feminino e masculino para a            

fertilidade”.  308

Na  física do pensamento shipibo-conibo, sangue, coração e cabeça são os principais            

lugares onde o pensamento se concentra; e ele “se fortalece ao longo de suas vidas por meio                 

do uso de plantas  rao . Cada planta  rao permite incorporar características específicas”. É o que               

diz Justina, shipibo entrevistada por Colpron, e comentada aqui por Belaunde: ela conta que se               

fizesse  

uma 'dieta de aprendizagem' ( samá ) com a plana  sánanco , se tornaria forte à imagem              
dessa planta, e capaz de realizar esforços maiores que seu marido. As plantas  rao              
contêm pensamento e comunicam seu pensamento ao sangue dos humanos através de            
suas qualidades olorosas, medicinais, contraceptivas, abortivas, alucinógenas,       
enamoradoras ou venenosas. A efetividade das substâncias das  rao é uma prova do             
pensamento que levam dentro de si. Os conhecimentos das plantas residem em sua             
sabedoria perfumada, que corre por seus nervos, formando caminhos de          
conhecimento, desenhos sobre as folhas, similares ao curso dos rios e das veias. Para              

305  Id., 2007, p. 515, 519. 
306  BELAUNDE, 2013. 
307  Cf. COLPRON, 2005, 2004. 
308 BELAUNDE, 2008, p. 208, traduções nossas. 
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poder adquirir o pensamento das plantas, as pessoas devem submeter-se a períodos de             
dieta e reclusão durante os quais consomem bebidas feitas a partir de uma ou várias               
plantas  rao , segundo o tipo de conhecimento que desejam adquirir.  309

Esses períodos de dieta podem ser feitos por quaisquer pessoas, mas apenas algumas -              

as que não têm “medo”, segundo Justina - fazem com frequência as dietas “associadas à toma                

da ayahuasca e de outras plantas psicoativas”. A ingestão dessas bebidas, acompanhadas pelo             

devido preparo de dietas e reclusão, “permite 'ver' as 'auras' dos 'donos' espirituais, ou 'mães',               

das plantas  rao e cantar em uníssono com os espíritos auxiliares divinos  chaiconibo .” Com a               

"disciplina corporal, o controle sobre seus pensamentos, e as restrições alimentares”, a pessoa             

substitui seu odor humano e pelo odor das plantas que está dietando, “literalmente tornando-se              

planta, transformando seu corpo para incorporar em seu sangue os pensamentos das  rao .             

Transformadas em planta, cheias dos ‘ares’ da planta e cheirando a planta, as pessoas que               

fizeram a dieta podem comunicar-se” com tais espíritos auxiliares. “Os xamãs, homens e             

mulheres, são chamados  onánya e aqueles que, depois de muito 'dietar' plantas  rao chegam              

aos níveis mais altos de conhecimento e entram no mundo dos deuses de luz  Inka , são                

chamados  méraya ”.  310

Tais dietas, portanto, “são um aspecto central do xamanismo shipibo-conibo” - e o             

“processo de aprendizagem” ao longo da vida da/do xamã “também é concebido nos termos              

de uma viagem pelos nervos das plantas”. Justina diz que os conhecimentos “emergem do              

fundo das árvores e surgem pelos brotos”, os “pequenos ramos associados aos caminhos pelos              

quais as  rao  transmitem seu saber”: 

Os nervos das folhas são uma "reprodução em miniatura dos conhecimento das  rao             
que concentram a maior quantidade de poder"; e os caminhos vistos pelas pessoas que              
fazem dieta com tais plantas durante as sessões de ayahuasca são os ‘desenhos             
geométricos’ ( kéne ) dos 'donos' das plantas  rao .   311

* 

Os grafismos, estando em continuidade cosmológica aos traços dos nervos das plantas            

- que por sua vez são uma reprodução dos desenhos dos “donos das plantas” -, seriam parte de                  

um ritual da percepção, solicitando um “ato da imaginação” para serem completados “além do              

que é explicitamente dado a ver”.  Sobre isso, Belaunde diz: 

309 Ibid., p. 210. 
310  Ibid., p. 210-11. 
311 Ibid., p. 212. 
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as diferentes características formais da composição dos desenhos feitos com tinta de            
jenipapo constituem técnicas de focalização do olhar cujo efeito sinestésico consiste           
em sugar o espectador para dentro do espaço gráfico, fazendo desaparecer a opacidade             
da superfície e produzindo movimento e profundidade no espaço perceptivo.  312

Suas estruturas e caminhos são como uma “noção fractal” que pode se referir             

igualmente ao “manto estrelado que recobre ao cúpula celestial, ao desenho dos rios afluentes              

de uma bacia e ao curso diminuto dos nervos das folhas”:  

O grafismo e a arte em geral são vistos aqui como instrumentos não tanto de tornar                
visíveis seres invisíveis, mas de percepção que possibilitam a passagem entre mundos            
perceptivos. A linha produz a transparência da pele, produz caminhos e abre para a              
percepção de figuras dentro do desenho.  313

* 

-  grafismos, escritas  - 

Em  Lettres mortes. Essai d’anthropologie inversée , Pierre Déléage conta ter ficado           

bastante intrigado ao identificar um fenômeno de polissemia - que o levou a consultar “todos               

os dicionários de línguas amazônicas à sua disposição” (além de fazer uma “enquete com seus               

colegas antropólogos”), chegando a um “resultado eloquente”: mais de 70% das línguas            

amazônicas consultadas utilizam um mesmo termo para os “motivos gráficos das pinturas            

corporais tradicionais e para a escrita”. Deléage registrou o fato em 49 línguas amazônicas,              

incluindo inicialmente 12 tupi, 7 pano, 6 arawak, 5 karib, 4 huitoto, 3 tukano, 3 jívaro e outras                  

mais; em uma lista aberta que logo se ampliou.   314

O fenômeno nos interessa, sobretudo, porque foi mobilizado por ele para repensar a             

suposta imitação da escrita dos brancos - com traços ondulados no papel - por ameríndios,               

como a de um chefe nambiwkara registrada por Lévi-Strauss. Comentada por Derrida, ela foi              

propulsora da leitura de Silviano Santiago sobre o  sentido da escrita nos trópicos, invertendo              

matriz e cópia. Ao colocar em evidência uma questão linguística, tal polissemia daria a ver               

uma outra relação entre os indígenas e a grafomania de antropólogos e missionários - ou entre                

grafismos e escrita. Relação registrada por uma dezena de visitantes ao longo dos séculos, ela               

312  BELAUNDE, 2013. 
313  Ibid. 
314  DÉLÉAGE, 2017. A edição consultada foi um  ebook ; por isso, não constarão as referências das páginas. As                  
traduções são nossas. 
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começa agora a ser pensada em continuidade às tradições gráficas ameríndias, ligadas às             

práticas do xamanismo e mesmo a um  uso ritual  dos livros.  315

Diz Déléage que “as línguas amazônicas geralmente têm dois campos lexicais muito            

diferentes entre si”: o primeiro, relativo a “entidades sobrenaturais”, abarca os artefatos que             

agenciam essas entidades, como máscaras ou estatuetas; o segundo configura os “motivos            

abstratos e geométricos dos repertórios ornamentais”. Na relação com as práticas ocidentais, o             

primeiro campo acolheu fotografias e “desenhos figurativos em papel”; o segundo, a escrita.             

Ele diz então que, embora pareça mais simples assimilar as letras da escrita alfabética às               

imagens geométricas - mais que às figurativas (representativas ou não) -, a resolução             

semântica não contenta. Propõe, por isso, um “pequeno desvio através da neurobiologia”,            

recorrendo ao livro  Les neurones de la lecture , onde Stanislas Dehaene percorre diversos             

estudos recentes em imagens do cérebro.  

Tais estudos têm sugerido que há uma parte do córtex - o giro fusiforme -               

especializada no reconhecimento de “formas geométricas simples”, também chamadas         

“proto-letras”: em outros termos, uma capacidade cognitiva de “reconhecer instantaneamente          

os objetos visuais, apesar dos aspectos variados que eles podem apresentar”. Esta é a mesma               

área do cérebro implicada durante a leitura: um “sistema bastante plástico que será reciclado              

durante a invenção e a seleção da forma dos caracteres de uma escrita”. Diante disso, a                

hipótese de Déléage é a de que a escrita alfabética e os repertórios gráficos amazônicos seriam                

compostos das mesmas “proto-letras”, ativando a mesma descarga neuronal. Isso permitiria           

compreender tanto os fenômenos de “imitação da escrita dos brancos” através de linhas             

onduladas, quanto o porquê de uma mesma polissemia ter sido inventada dezenas de vezes,              

entre coletivos falantes de línguas variadas e bastante distantes entre si, no espaço e no tempo. 

* 

Na autobiografia de uma shipibo-conibo, Agustina Valera Rojas - ditada à linguista            

Pilar Valenzuela -, ela explica como a longa tradição artesanal de seu povo lhe foi passada. As                 

Shipibo, como vimos, dão o nome  kene aos padrões geométricos do seu complexo repertório              

gráfico, que são compostos de  huisha , “traços” - este último, o termo que foi usado para                

designar a escrita. Agustina diz: “Nossa memória é como um livro onde visualizamos os              

315 Para esse último ponto em específico, pode-se consultar o artigo "Rituels du livre en Amazonie" de Déléage                  
(2010), retomado em  Lettres mortes . Ver também Gow, 1990. 
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padrões gráficos e os reproduzimos”. Opõe, assim, um aprendizado livresco e um aprendizado             

prático, gravado na memória - e associado “às visões induzidas pela absorção de um              

alucinógeno”. Também entre os shipibo-conibo - seguindo com P. Déléage -, a polissemia             

permitiria reler um famoso episódio que marcou por séculos o imaginário a eles associado: 

a associação entre escrita e repertório gráfico fornecerá a chave para um dos mais              
curiosos episódios de estudos americanistas do século XIX. Em 1802, o explorador            
alemão Alexander von Humboldt, após subir de Chimborazo, fez uma breve estada em             
Lima. Ele foi à comunidade intelectual e retransmitiu uma anedota que circulava sobre             
os Shipibo-Conibo, perto dos quais uma missão franciscana, Sarayacu, havia sido           
instalada por doze anos. A história da anedota, publicada em 1810, em  Vues des              
Cordillères , apareceu depois de uma discussão dos magníficos códices "tolteca ou           
asteca" que Humboldt observou no México e que ele foi um dos primeiros a descobrir               
para o público leitor europeu. 

O “sucesso extraordinário” da obra de Humboldt no começo do século XIX espalhou             

um rumor a respeito da existência de “livros” shipibo contendo hieróglifos - que guardariam              

um saber secreto -, fascinando sucessivas gerações de viajantes americanistas, entre eles Karl             

Von den Steinen e Paul Marcoy; e crescente à medida em que os Shipibo foram reconhecidos                

pela qualidade de suas artes têxteis. Embora não soubessem ler, um monge franciscano teria              

visto um ancião shipibo explicando a outros o conteúdo desses cadernos, que eram cobertos              

com fios de algodão cozido e uma sobrecapa de folha de palmeira , e o relato passou adiante.                 316

O mistério estaria então resolvido: seria uma malha usada em rito de passagem, dobrada, e               

que devia ser conservada durante a vida para voltar a ser usada no rito funerário. E esse teria                  

sido o efeito da primeira associação conhecida na Amazônia entre um livro e uma faixa de                

algodão decorada com motivos ornamentais; ou, entre escrita e motivos gráficos tradicionais. 

Mas uma outra hipótese - mais bonita - foi proposta por Belaunde. Ela parte do               

registro, por Anne Marie Colpron, de que as folhas dos livros, para os shipibo-conibo, são               

semelhantes às folhas das plantas  rao ; os grafismos da escrita, por sua vez, são semelhantes à                

nervura das folhas, onde se concentra o poder e o conhecimento dessas plantas. Por esse               

motivo, seria possível “dietar” os livros - como se dietam plantas -, e assim adquirir os “ares”                 

dos espíritos dos livros. Colpron dá o exemplo de um xamã, que “ao tapar a fogueira onde                 317

se cozinhava ayahuasca com papel de jornal”, adquiriu aquele saber exótico, ali contido:             

“Desde então, possui espíritos auxiliares estrangeiros ( nawa joníbo ) e pode viajar a lugares             

316  DÉLÉAGE, 2017; BELAUNDE, 2009, p. 56-7. 
317 BELAUNDE, 2009, p. 57-9. 
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distantes”. Belaunde sugere que, diante disso, não seria surpreendente se os tais cadernos             318

misteriosos, relatados a von Humboldt, fossem preenchidos de  kenes à moda da época,             

levando em consideração a abertura dos Shipibo ao contato com missionários, Tupis e             

Quéchuas. Para ela, o estudo da história dos grafismos deve ir além do grupo linguístico               

imediato e estender-se às relações com os povos vizinhos. 

Silvia Rivera Cusicanqui constatou com tristeza a necessidade do reconhecimento          

científico para a validação das epistemes ameríndias: “Muchos de los que intentan legitimar el              

pensamiento indio hablan de la física cuántica, por ejemplo. Necesaria o no esa discusión, me               

parece que es una forma triste de tener que explicarse ante una  doxa  a la cual llaman ciência” .                 

Nada disso, afinal, é radicalmente místico ou inapreensível: as plantas iluminam qualquer             319

cantar através da fotossíntese; são as mediadoras práticas dos vínculos entre a terra e o cosmos                

- como disse ter aprendido Júlia de Carvalho Hansen: 

são a mediação total entre as coisas, é quase como se eu visse assim tanto na troca de                  
gases que elas fazem, delas e de nós. Eu ouvi isso uma vez de uma xamã de                 
ayahuasca, que as plantas têm a consciência de que está tudo ligado, que elas têm isso.                
As ciências no plural têm provado isso, que as plantas enviam sinais umas pras outras,               
tem toda uma comunicação entre elas.  

E ao mesmo tempo, é meio assim, é a vida em que eu fui criada. Eu cresci numa casa                   
que o jardim (que era um jardim plantado pelo meu pai) era absolutamente exuberante,              
exagerado, cheio de plantas e era uma casa cheia de bichos.   320

Em  Seiva , então, nenhum poema sem fotossíntese - palavra de todo modo limitada,             

pois enfatiza mais o fenômeno dialético da energia luminosa que a transitividade da             

circulação; sístole e diástole. Nos rituais ameríndios - na Amazônia, dita pulmão do mundo - é                

também a relação com certas plantas que dinamiza a afinidade como “operador            

sociocosmológico” ; o tabaco é quem  liga e permite ouvir as vozes soprocantadas dos             321

habitantes-viajantes-visitantes de outros patamares cósmicos; bem como o rapé e o lírio; e a              

ayahuasca é quem  abre o corpo a ser um  feixe de relações. As superfícies estilhaçadas no                322

caleidoscópio. 

318  COLPRON, 2004, p. 263. BELAUNDE, 2009, p. 58-9. 
319  Em entrevista com Huáscar Salazar Lohman (2015). 
320  Em entrevista com Guilherme Martins da Cruz (2018). 
321  Cf. VIVEIROS DE CASTRO, 2002, p. 336. 
322 Sobre as alianças mediadas pelas plantas, ver Rama Leclerc, 2003; Colpron, 2005 e Belaunde, 2016: “as                 
plantas, enquanto sujeitos mestres inteligentes por excelência, enfrentam as cidades que lideram uma guerra de               
extermínio contra a floresta. Contra-atacando a objetivação e a destruição de seus habitantes, as plantas se                
infiltram nas cidades e respondem com uma estratégia do olhar.” 
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4. Traços rituais 

 

 Seiva veneno ou fruto não é o primeiro livro a ser declaradamente escrito a partir de                

experiências com a  ayahuasca e o xamanismo. Podemos citar outros dois:  Aguas aéreas , de              

Néstor Perlongher (1991); e  Ciclones, de Roberto Piva (1997). Nos interessa então ver como              

ambos articularam suas reflexões sobre os vínculos e como esta relação se apresenta em seus               

poemas, para depois voltarmos aos de Júlia. Começaremos por Piva, que parece mais ligado a               

um imaginário e a um referencial teórico anteriores ao desenvolvimento recente da etnologia,             

embora seu livro seja posterior ao de Perlongher. Com eles, poderemos traçar um breve              

histórico da aproximação ao xamanismo na poesia latinoamericana, que passa também pelas            

transformações de postura das vanguardas artísticas frente à alteridade.  

Cabe ressaltar, de partida, que se Piva formou-se em sociologia, Perlongher foi            

antropólogo : sua aproximação aos rituais deu-se primeiro enquanto pesquisa, e os poemas            323

no livro em questão - provavelmente escritos no mesmo período em que seus artigos sobre os                

rituais do Daime, pelos quais passaremos adiante - são permeados por uma dicção descritiva,              

um traço de etnógrafo, perceptível em meio ao ritmo encantatório e às diversas aliterações:  

O EMBALO DOS BOTOS nos cabelos líquidos da água, fluvial a gargantilha em suas              
irisações no córtex da superfície partida como um espelho pelo  payé / que em resposta              
à invocação das profundezas adentra submerge de uma ponte especialmente armada           
para o mergulho ritual e ressurge depois de horas ou dias completamente seco, como              
se nunca tivesse se molhado, como se as águas mal tivessem alisado os seus cachos,               
cabelos que se fundem e confundem aos da mãe-d'água que derrama a azulada             
magnificência e magia de seus dons de aurora.  

Júlia já fez menção ao entendimento de sua atividade poética como análoga à de uma               

intérprete ou tradutora; sugeriu ainda que  Seiva veneno ou fruto funcionaria como um rádio a               

ressoar diversos universos : curiosamente, foi este o mesmo agenciamento técnico proposto           324

pelos Araweté a Eduardo Viveiros de Castro, quando explicaram ao etnógrafo a atividade dos              

xamãs.  Também entre os shipibo-conibo, Anne Marie Colpron encontrou tal associação: 325

323  Cf. Federico San Juan (2012): “En su paso por la academia, Perlongher delineó mapas de intensidades                 
(constelaciones afectivas, espacios vivos, móviles) y puso a dialogar el saber de la antropología con el saber de la                   
poesía; ambas actividades operan una traducción de la experiencia, si tomamos el término experiencia en el                
sentido de un paso a través del peligro, ‘una puesta en peligro’ que no vincula su contenido a la vivencia o a lo                       
anecdótico, como subrayó Lacoue-Labarthe”. 
324  MELO, 2017. 
325  VIVEIROS DE CASTRO, 1986, pp. 543. 
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(...) a sessão de toma de ayahuasca começa quando 'as gentes das plantas' conectam              
em sua boca um caminho ( cano ) pelo qual circula a melodia, o que lhe permite cantar                
em coro com elas. Os  onanyabo (xamãs) não se apresentam como os instigadores             
desses cantos: de fato, eles se comparam a uma rádio [...] - seus aliados cantam através                
de seus corpos. Cada  rao [“planta com poder”] em que se inicia o  onaya transmite,               
desta maneira, por meio dos  cano , os cantos xamânicos.  326

Tendo isso em vista, cabe pensar também que tipo de tradução está sendo proposto              

nessas aproximações, qual repertório teórico está sendo mobilizado, quais soluções formais           

estão sendo ensaiadas, e quais passagens se dão entre regimes cosmológicos distintos. 

*  

- Piva e o xamanismo - 

“Nasceu em São Paulo, em 1937. Foi professor na rede de ensino público. Hoje se               

dedica a dar palestras sobre Xamanismo e outros temas relacionados à poesia”. Assim estava              

descrito Roberto Piva na reedição da célebre antologia  26 poetas hoje - organizada por              

Heloísa Buarque de Hollanda e publicada em 1976 -, onde se encontram informações sobre os               

poetas participantes. Da década seguinte até sua morte em 2010, Piva se dedicou a elaborar e                

promover o que chamou de “Poesia Xamânica” - incluindo-se aí um “Manifesto da Poesia              

Xamânica & Bio-Alquímica”, de 1992, cujas diretrizes foram retomadas em poemas.  

Em estudos recentes sobre sua produção - abordando também os primeiros livros -,             

tem sido ressaltado que, longe das ideias espontaneístas e anti-intelectualistas que           

caracterizaram certa poesia “marginal” (termo englobante pelo qual ficaram conhecidos os           

participantes da antologia citada), seus livros são marcados por suas leituras assíduas, com             

inúmeras referências a poetas e também a estudos acadêmicos. Esse olhar foi reforçado com              327

a inauguração da Biblioteca Roberto Piva, em 2017, que colocou à disposição de consulta              

pública cerca de 6.000 títulos que lhe pertenciam.  

Se já em seus livros dos anos 60’ havia poemas sob efeito de narcóticos , sua               328

aproximação ao universo simbólico da atividade xamanística data das décadas seguintes, até            

encontrar-se exposta em poesia no livro publicado em 1997. Durante entrevistas , Piva disse             329

326  COLPRON, 2004, p. 273, tradução nossa. 
327  Cf.   VERONESE, 2015; SEVILLA, 2015; BRATFISCH, 2017. 
328  A expressão está em “Visões de São Paulo à noite. Poema antropófago sob Narcótico”, que integra  seu livro                   
mais célebre,  Paranóia . 
329  HUNGRIA & D’ELIA, 2011, p. 13; WEINTRAUB & DAMASIO, 2001. 
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que canalizou “toda a experiência xamânica” para a poesia, mas que além de ser um “xamã                

intuitivo”, pesquisava o xamanismo desde os 12 anos, tendo também a “informação            

bibliográfica”. Contou sobre suas “experiências de infância” com um empregado na fazenda            

de seu pai, “caboclo mestiço de negro com índio” que o iniciou na “piromancia” e no                

“xamanismo natural” (“nos ventos, nas folhas das árvores, ele enxergava rostos, personagens            

de poder espiritual”), e falou também de iniciações no catimbó (“uma vertente que incorpora a               

pajelança, a visão espírita e uma pitada de catolicismo”) com o "vinho de jurema, que é um                 

psicotrópico poderosíssimo"; ao que se somou ainda uma iniciação posterior com “Carminha            

Levy, que, por sua vez, foi iniciada pelos índios pele-vermelha e por um antropólogo              

americano importantíssimo, Michael Harner”. Nos interessa, portanto, ver como Piva          

articulou sua reflexão em torno do xamanismo, considerando que pensava a prática como             

origem da poesia. Um dos poemas em  Ciclones diz: “(...) 50 mil anos atrás/  o primeiro                330

xamã olhou a fogueira dos seus olhos / sob a luz vulcânica do crepúsculo/  cantou um poema                

(...)”.  

Ciclones faz referência a Mircea Eliade, autor do primeiro e mais célebre estudo sobre              

o xamanismo:  Le Chamanisme et les techniques archaïques de l'extase  - publicado em 1951.              

Numa revisão desta obra, Pedro Peixoto Ferreira notou uma vasta miscelânea terminológica            

anexada por Eliade à atividade do xamã: curandeiro; extático; feiticeiro; mago; medicine-man;            

pajé; adivinho; alquimista; brâmane; carpideira; doutor; exorcista; fada; faquir; ferreiro; guru;           

herói; ilusionista; imperador; inspirado; iogue; médico; médium; místico; necromante; poeta;          

possuído; profeta; psico-pompo; purificador; rei; sábio; sacerdote; santo; soberano; taoísta;          

vidente.  331

A disseminação deste amplo imaginário, no século XX, pode ser inserida a meio             

caminho  em um cânone masculino mais ou menos variável: as Confissões de um comedor de               

ópio , de Thomas de Quincey [1821]; os Paraísos artificiais de Charles Baudelaire [1860]; a              

Carta do vidente de Arthur Rimbaud [1871]; o relato de Aby Warburg sobre o ritual da                

serpente no território dos Pueblo [1896; pub. 1923]; o surrealismo dissidente de Georges             

Bataille e Michel Leiris [~1930]; os escritos de Walter Benjamin sobre suas experiências com              

o haxixe e a mescalina [1932]; a visita de Antonin Artaud aos Tarahumaras e seus relatos do                 

330  Na página inicial do  site da Biblioteca, há uma foto do programa de um dos cursos dados por Piva - “O que é                        
Poesia?” -, e o primeiro item do primeiro encontro falaria d’ “as origens xamânicas da poesia”. 
331  FERREIRA, 2006, p. 122, nota 25. 
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ritual do peyote [1936]; o estudo de Eliade, enfim [1951]; as experiências de Aldous Huxley               

com o LSD relatadas n' As  portas da percepção [1954]; os escritos e desenhos de Henri               

Michaux a partir de sua experiência com a mescalina [1956-61]; a aproximação dos  beats , via               

Gary Snyder, ao imaginário ecológico que aproxima o zen-budismo e as narrativas orais de              

indígenas em terras norte-americanas [~1960]; as cartas de William Burroughs a Allen            

Ginsberg sobre sua experiência com o  yagé na Amazônia [1953, pub. 63]; os relatos de Carlos                

Castañeda sobre os ritos de iniciação dos Yaqui e a “erva do diabo” [1968]; a antologia                

inaugural da etnopoética -  technicians of the sacred  [1968] - organizada por Jerome             

Rothenberg, propondo aproximações de narrativas orais dos Navajo à poesia de vanguarda,            

etc.   332

É difícil não notar que, em comum, são vidas experimentais de homens inspirando             

vidas experimentais de homens, para além do fato de que todos esses textos configuraram - e                

supostamente continuam a configurar - um amplo arcabouço contracultural (e potencialmente           

subversivo) que mistura experiências com “drogas” e aproximações a rituais ameríndios: um            

imaginário com o qual qualquer aproximação teórica a uma “poesia visionária”           

contemporânea, querendo ou não, estará em diálogo - direto ou indireto.  

Por onde começar, então? Destes registros, nos interessa destacar uma postura           

empirista e pragmática .  Isso, de partida, afastaria as experiências da nostalgia de um elo              

perdido - que caracteriza a ampla recepção de alguns desses textos, em meio ao interesse pela                

ampliação da percepção, característico da contracultura do fim dos anos 60',  levando-os às             

prateleiras de  best-sellers esotéricos (casos de Castañeda e Huxley, além de Eliade). Nestas             

recepções, sobretudo as que envolvem os rituais ameríndios, ressoa  a identificação de um             

“psiquismo primário” ao qual o branco não teria acesso - o que Hal Foster critica como uma                 

fantasia primitivist a  da arte quasi-antropológica:  uma superidentificação redutora com o          

outro, associando alteridade e exterioridade,  otherness  e  outsideness  .  333

Essa aproximação ao e xótico na tentativa de teorização da experiência extática levaria            

à caracterização do artista como um tipo de etnógrafo, implicada no que Foster caracterizou              

como “mecenato ideológico”, atrelado a uma essencialização absoluta da alteridade: a           

332 Listas como essa - mais ou menos abrangentes - podem ser encontradas em boa parte dos estudos que                   
contextualizam práticas poéticas relacionada a drogas e visionarismo. 
333  FOSTER, 2014. 
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experiência autêntica é exaltada como de uma natureza sagrada; a sabedoria seria primitiva,             

ancestral e elevada; a transcendência se faria nas antíteses da corruptela dos valores pela              

modernidade capitalista; tudo isso confluiria no elogio autocomplacente à subversão          

altissonante da vida experimental. Tal conjunto de características - um tanto desconexo -             

subjaz ao enfoque de alguns estudos que tratam poéticas do século XX como xamânicas. Não               

sem razão: estão em sintonia com o espírito da época. Às imagens e à simbologia do êxtase,                 334

são dotados valores de experiência religiosa, teleológica e redentora, em uma religação do             

homem com o cosmos, subscrevendo um  universalismo antropológico  sem grandes nuances. 

Nas posturas menos essencialistas, trata-se ou de pensar a relação com a experiência             

através de um fluxo do inconsciente - o ideal da escrita automática surrealista - ou de elaborar                 

os “estados alterados de consciência” a partir da consciência, em uma  poiesis . Em tais casos -                

os que não subscrevem  a epopeia viajante dos desbravadores do “inconsciente universal”,  de             

tom grandiloquente, ou a transcendência redentora e apaziguadora reencontrada em meditação           

e iluminação -, há um interesse explícito em  politizar a experiência: transformar a alienação              

do transe em desalienação do mundo, impedir a sinestesia de se tornar uma anestética. [XXXVIII]              

De todo modo, estaríamos nos movendo na eterna dialética entre alienação e desalienação - a               

primeira, sempre mais dos outros que de si: o ópio dos poetas contra a religião do povo e                  

vice-versa. A consciência, no mais das vezes, vem em companhia da má consciência - e               

aponta para a necessidade de um trabalho sintético. É possível, afinal, pensar a poesia              

(visionária) fora desta dialética?  

O caminho que nos interessa, como já dissemos, começa por abrir mão de entendê-la              

como  obra e pensar suas condições de possibilidade, sua dimensão ritual, considerando a             

escrita como prática. Não queremos, portanto, pensar aqui se os livros mimetizam,            

representam ou emulam um ritual (vivido ou não). Interessa pensar sua(s) poética(s) como um              

estudo das composições , inacabamento de um pensamento em movimento, ensaio de vínculos            

e relações.   335

334  Ver, nesse sentido, os bons estudos de José Juva (2012; sobre Piva), e de Marcel de Lima Santos (2013; sobre                     
Jim Morrison); ambos oriundos de dissertações de mestrado. 
335  Por exemplo, a postura de Deleuze & Guattari, que extraem do  corpo-sem-órgãos de Artaud e Castañeda um                  
manual prático de procedimentos, aproximando-o da  Ética de Spinoza: pensar, a cada vez, com prudência, como                
escapar dos estratos de personalização, subjetivação, significação. 
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Não é nosso objetivo, então, fazer pouco caso das experiências mencionadas e do             

imaginário a elas associado; tentamos apenas começar a pensá-las a partir de outras questões,              

sobretudo no que tange aos rituais ameríndios. Vale ressaltar, por exemplo, que quando o              

estudo de Eliade sobre o xamanismo foi publicado, em 1951, sequer havia cursos de etnologia               

consolidados no Brasil, este território em que se encontram numerosos grupos ameríndios que             

praticam rituais aos quais é dado o nome de xamanismo - e ele mesmo foi o primeiro a                  

admitir, no prólogo, sua escassez de certezas e seu viés aproximativo : era, ademais, um              336

historiador das religiões, não um etnólogo. Já em 1997, quando Piva publica seus  Ciclones ,              

pode-se dizer que a etnologia estava institucionalmente consolidada. O poeta e antropólogo            

Antonio Risério, em 1992, publicou um ensaio - “Palavras canibais” - escrito a partir da               

poética dos cantos xamanístiscos araweté exposta na tese de Viveiros de Castro, datada de              

1986; e embora também mencionasse ali as categorizações teóricas de “estados alterados de             

consciência” e “técnica do êxtase” associadas a Eliade, fez uma leitura um tanto mais              

complexa, ressaltando sua atualidade para além de arcaísmos. Risério mencionava ainda os            

trabalhos de quase uma dezena de outros/as etnógrafos/as que estudaram os xamanismos            

ameríndios.   337

Como não parece ter havido, por parte de Piva, referência a nenhum coletivo             

ameríndio contemporâneo, apenas ao xamanismo como prática prototípica do êxtase, não faria            

sentido reclamar qualquer vínculo do tipo. O dado importante é que de 1992 para cá,               

sobretudo, mudaram os referenciais teóricos e multiplicaram-se os estudos sobre práticas           

contemporâneas - e é esse movimento que nos interessa acompanhar aqui.  Todavia, vale             

ressaltar que permanece uma  in definição do xamanismo por parte dos estudos etnológicos:            

“compulsão visual”, “terapia estética”, “epistemologia estética”, “arte política”, “diplomacia         

cósmica” e “teoria da tradução” foram alguns dos termos propostos nas últimas décadas. No              338

vocabulário derivado da relação com o mundo urbano, termos como “ plantas de poder” e              

336  “ Le présent ouvrage est, à notre conaissance, le premier à embrasser le chamanisme dans sa totalité, tout en                   
le situant dans la perspective de l’histoire génerale des religions: c’est dire déjà sa merge d’imperfection,                
d’approximation et les risques qu’il prend. ” (ELIADE, [1951] 1968, p. 9)  
337  Seu texto ressalta um muito interessante “paradoxo da poética araweté”: “Como o canto pode ser ao mesmo                  
tempo veiculação (passiva) do discurso divino e visão (ativa) do mundo dos deuses? Os arawetés parecem                
admitir com tranquilidade a coexistência dessas ideias opostas. É um movimento duplidirecional, em diversos              
planos. O xamã veicula em seus cantos o saber cosmológico do grupo, mas parece intervir até                
idiossincraticamente no conjunto desse saber: suas experiências extáticas repercutem criativamente no  corpus            
mitológico da sociedade." (RISÉRIO, 1992) 
338 Cf. Peter Gow (1988), Angélika Gebhart-Sayer (1985), E. Viveiros de Castro (1996), Manuela Carneiro da                
Cunha (1999), P. Cesarino (2011). 

127 



23/05/2019 dissertação com sumário - Documentos Google

https://docs.google.com/document/d/1F-21h7cOOv5cY3XNC9v5WYFmD5iRrXlmlu79SuvFXmw/edit 129/234

 

“medicinas da floresta” tornaram-se correntes.  Em comum, apenas certo consenso de que a             

prática envolve visões, deslocamentos e comunicação entre formas de vida diferentes (que            

costumamos chamar de espécies ou de espíritos).  339

De todo modo - e para suspendermos esta tentativa de historicizar algumas questões             

aqui abordadas -, as aproximações entre literatura e antropologia cruzam transversalmente           

esse incerto percurso, podendo ser remontadas à relação das vanguardas latinoamericanas com            

o indigenismo/indianismo e ao trabalho com as textualidades ameríndias transcritas por           340

viajantes e reutilizadas por nomes como Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Raul Bopp,              

José Maria Arguedas e Alejo Carpentier, permitindo - nas palavras de Lúcia Sá - uma  

discussão acerca da ética e da estética modernistas (leia-se `vanguardista' no caso dos             
países hispano-americanos) latino-americana: sua dívida com o Romantismo; sua         
complexa relação com a paixão europeia pela “arte primitiva”; seus vínculos           
contraditórios com vários projetos nacionalistas; e, acima de tudo, sua prática de            
apropriação cultural e incorporação de discursos e gêneros populares, que assumem           
diversas formas.  341

Fora da América Latina, a aproximação passa pelo que James Clifford nomeou            

“surrealismo etnográfico”, no período que desemboca na fundação do  Musée de l’Homme em             

Paris (anos 20-40’) - em meio a reflexões sobre a autonomia da arte, a aproximação entre arte                 

e vida e o trato dos materiais indígenas como “cultura material” desvinculada da experiência;              

ao que a revista  Documents , dirigida por Georges Bataille, pensou alternativas de            

apresentação. Álvaro Bravo ressaltou que “ a tensão entre etnografia e vanguarda atravessou a             

especulação estética e teórica durante esses anos” , e que o interesse dos surrealistas pela              

cultura material dos povos de outros continentes foi apropriado de diferentes maneiras pelas             

vanguardas - pró ou contra nacionais -, havendo assim diferentes “modos de pensar o capital               

simbólico ameríndio como inespecífico – móvel e heterocrônico – e por sua vez passível de               

evocar conotações simbólicas, históricas, etnográficas e filosóficas”.   342

* 

339 Algumas tentativas de definição comparativa encontram-se em Carneiro da Cunha (1999), Chaumeil (2015) e               
Sztutman (2005). Um panorama de estudos recentes pode ser visto no n. 51 da revista  Horizontes                
Antropológicos, "Sistemas xamânicos e novos xamanismos", de 2018. Uma revisão bibliográfica dos últimos 20              
anos com balanço teórico, já mencionada, encontra-se em Calavia Sáez (2018). 
340  Cf. GELADO, 2006. 
341  SÁ, 2012, p. 32. 
342 BRAVO, 2012, p. 20. 
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Voltemos então a Piva, tendo em vista essa proliferação de questões e reconfigurações             

da atenção à alteridade. A tese de Marcelo Antonio Veronese notou um distanciamento de sua               

poesia xamânica em relação à influência inicial do imaginário  beat  urbano  - sobretudo de              

Allen Ginsberg - (aqui, valeria novamente recordar as cartas trocadas entre W. Burroughs e              

Ginsberg sobre o  yagé / ayahuasca ). Ele passaria ali a postular um êxodo urbano            

(“desertaremos as cidades/ ilhas de destroços”; “sonhando saídas definitivas/ da          

cidade-sucata” ), o que o aproxima mais das derivas existenciais de poetas como Michael             343

McClure e Gary Snyder; e assim sua poética se nutriria diretamente da “poética do              

xamanismo” proposta por Jerome Rothenberg.   344

Em  Ciclones , a partir de imagens de natureza e floresta, os poemas são moldados por               

um caráter iniciático, de passagem, metonímico e contíguo, acompanhando certo          

desenvolvimento de personagens (o menino que se inicia, “Incorporando o jaguar”) em meio a              

personificações (a agência das plantas e de fenômenos da Natureza): 

na escada do vento 
o sonho 
folha que cura 
pequeno exu que 
 dança extático 
  
  
o garoto ataca planícies 
   em debandada 
é o coração do jaguar 
na ponta de fogo 
   do diamante 
deus rapinante 
piratas que 
gritam no horizonte 
 
 
amando sobre a 
 terra nua 
garras à mostra 
no fundo azul da 
  floresta 

343  Em  Estranhos sinais de Saturno , posterior, há um poema que diz: “Sou o poeta na cidade/ Não da cidade”. 
344  Alcir Pécora, na  Apresentação ao vol. 3 das Obras Completas, que inclui  Ciclones , escreve que “todos os                  
poemas de Roberto Piva, posteriores aos anos 80, estão centrados num veio da poesia contemporânea que se tem                  
chamado algumas vezes de “etnopoesia” ou de “poesia étnica” (na formulação, por exemplo, de Jerome               
Rothenberg, citado por Piva) ou ainda de poesia “xamânica”, como o próprio Piva parece preferir nomeá-la.                
(2008, p. 8) 
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amigo de todos os deuses 
(...) 

 Na série final, (“menino  curandero / poema coribântico”), que começa com uma           

fotografia de um jovem ameríndio apoiado em uma pintura rupestre (extraída do livro  Plants              

of the gods. Origins of hallucinogenic use ), lemos: 

rico de asas 
o menino xamã 
incorpora o gavião 
escuta a luz do monte 
fica nu & deita impassível na Terra 
é dele o tambor feito de Tíbias 
& a estrela mais límpida na 

cabeça 
  

Também é importante a referência ao etnobotânico Terence McKenna, de quem Piva            

extrai a epígrafe dos “Poemas violetas da cura xamâ nica”, parte de  Ciclones : “Foi esse              

incidente que despertou meu interesse pelos fluidos violetas que dizem ser gerados na             

superfície da pele pelos xamãs da Ayahuasca, e que eles usam para adivinhar e curar”. A                

poesia xamânica de  Ciclones parece assim se constituir a partir de um estudo - pois chama a                 

atenção o número de epígrafes internas, como nota Veronese - que auxilia a reelaborar certa               345

experiência pessoal (afinal, falamos de um poeta que dizia não acreditar em “poeta             

experimental” que não tenha “vida experimental”) articulando-a a uma revalorização do           

natural (visível em seus textos “Sindicato da natureza” e “Manifesto do Partido            

surrealista-natural”), com o que Piva buscava acionar a liberação da sexualidade homoerótica,            

de  Eros  (“a força do xamã / provém do nada / do êxtase / do Eros”) e de  Dioniso ; trazendo                    

junto tudo o que acreditava ter sido recalcado na tradição racionalista do ocidente e propondo               

um discurso contracultural e iconoclasta - como já o fazia em seus primeiros livros e               

manifestos, mas agora distanciando-se da metrópole. Feito o diagnóstico, o caráter de cura dos              

Ciclones parece também próximo à concepção nietzscheana do filósofo como médico da            

civilização.  346

345 VERONESE, 2015, p. 57-8. 
346  Ibriela Bianca Sevilla (2015), em sua tese a partir de pesquisa nos arquivos de Piva, encontrou um interessante                   
poema intitulado "Breve história do Xamanismo (Alegre epifania dionisíaca)" que relê a tradição ocidental à luz                
do xamanismo. Encontrou também um escrito que diz: "Só a etnopoesia me interessa. A poesia das margens &                  
dos povos marginais: índios ciganos, anárquicos, poesia negra, contos xamânicos etc. O resto é sucata industrial." 
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Talvez possamos sugerir, então, que  Ciclones representa um ritual, a começar pelos            

títulos das partes - “Tempo de sombra”, “Na parte de sombra de sua alma em vermelho”,                

“Incorporando o jaguar”, “Poemas violetas da cura xamânica”, “VII Cantos xamânicos”,           

“Inventem suas cores, abatam as fronteiras”, “Menino curandero (poema coribântico)” -,           

buscando o êxtase pelo ritmo e pelas associações inesperadas. O xamanismo, todavia, figura             

em sua proposta como um tema englobante: um sistema simbólico essencialista e bem             

definido (ainda que caracterizável por sua indefinição e capacidade de abarcar virtualmente            

tudo), com objetivos prefigurados (teleológicos e um tanto teológicos): poderíamos          

vislumbrar assim uma “comunhão” entre o sujeito humano e a multiplicidade não-humana do             

mundo, enquanto  “a vítrea libação das páginas de poesia/ ilumina as escadas do êxtase”: 

a poesia mexe 
 com realidades não-humanas 
 do planeta 
 profecias 
espíritos animais 
 vidência 
estrela bailarina 
lugares de poder 
fogo do céu 

Ou: 

come o teu cogumelo 
no coração do sagrado 
fazendo sinais arcaicos 
procura entre praias, montanhas 
 & mangues 
a mutação das formas 
(...) 

Há, portanto, uma prevalência desejosa do  autêntico e do  arcaico - dois  topoi  caros à               

formulação de Eliade sobre o xamanismo, coerente com o fato de que em entrevistas e               

publicações dos fins dos anos 90’ Piva reiterasse sua fidelidade a tais parâmetros teóricos e               

definições:  

Poesia = xamanismo = técnicas arcaicas do êxtase. Xamã: sacerdote-poeta inspirado           
que, em transe extático, percorre o inframundo, florestas, mares, montanhas & sobe            
aos céus em “viagens”. Dante foi um xamã cabalista que conheceu, em sua viagem              
pelos três mundos, os orixás travessos da sombra. Deixe a visão chegar. [...] Ecologia              
da linguagem: os poetas brasileiros têm de deixar de ser broxas para serem bruxos. [...]               
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Há quem disseca os versos, mas não conhece o êxtase, que é a alma dos versos                
(Mckenna/Gordon Wasson) [...].   [XXXIX] 347

Claudio Willer, por sua vez, ressalta que “à identificação entre xamanismo e poesia             

corresponde a radicalização da defesa do meio ambiente, dos direitos não-humanos do            

planeta, já declarada nos manifestos que encerravam sua Antologia Poética de 1985”. A             348

aproximação de Piva ao xamanismo, em suma, parece bastante tributária da miscelânea            

extática de Eliade (incluindo-se bruxaria, cabala, budismo e mediunidade) e do imaginário            

contracultural dos anos 60’, nutrida com LSD e cogumelos, cantos ameríndios afeitos à             

etnopoética (“Lamento do Pajé Urubu-Kaapor”) e alguma simbologia dos rituais de matriz            

africana (“Ali onde os orixás dançam na velocidade/ de puros vegetais”, “o Pedra Preta”, a               

“pomba-gira”, “o exército/ de folhas/ & seu/ AXÉ”, o “Ebó pra Hermes”, Iemanjá, Xangô). É               

também marcada pelo caráter programático, em paralelo à política vanguardista dos           

Manifestos - que o acompanharam ao longo de toda a vida.  

Comentando a maneira como Piva leu Mario de Andrade e o  Manifesto Antropófago             

no início dos anos 60’, Mario Cámara sugere que ela difere bastante da recuperação, à mesma                

época, por Haroldo de Campos: enquanto o último prioriza a composição e faz uma análise               

estruturalista (um “princípio construtivo”), o primeiro enfatiza o potencial disruptivo, uma           

"força pulsional e escandalosa”, em “uma pioneira leitura sexual e corporal do modernismo             

brasileiro”. (Se Oswald e Silviano Santiago dizem: “Só a antropofagia nos une”; Piva diz:              349

“Só a desordem nos une”.) Em  Ciclones , entretanto, é possível ressaltar um princípio             

construtivo: o corpo e o erotismo continuam sendo um eixo, mas os poemas parecem valorizar               

menos as contradições e dramatizações da subjetividade e mais o  telos , incluindo-se aí um              

“uso didático” das referências sobre o êxtase , inscrevendo vozes alheias em uma polifonia            350 351

, e recombinando os escritos de versos e Manifestos em uma única torrente , de modo a                352

reforçar uma noção de  experiência que deseja se despir das amarras civilizatórias (“Tudo o              

que chamam de história é meu plano/ de fuga da civilização de vocês”) - a seu modo, parte de                   

347  Em depoimento a Heloísa Buarque de Holanda, publicado na revista  Poesia Sempre , n. 8, jun/1997, p. 355,                  
republicado na orelha da 1a. ed. de  Ciclones , e no livro de entrevistas organizado por Sergio Cohn (2009).  
348 WILLER, 1999 . 
349 CÁMARA,  2011, p. 109-11. Quanto à antropofagia ritual, há, no “Manifesto do Partido Surrealista-Natural”               
(todo escrito em maiúsculas) uma referência à "religião dos tupinambás", possivelmente aludindo ao livro de A.                
Métraux, ao lado de "imagens do inconsciente" - título do livro de Nise da Silveira - e em meio a uma                     
radicalização da miscelânea de Eliade, que vai do "feijão preto" às "fodas solares". 
350  VERONESE, 2015, p. 253 
351 Em afinidade, aqui, às primeiras definições do discurso xamanístico por Viveiros de Castro (1986, p. 570). 
352  Sergio Cohn sugere que sua obra pode ser lida como um “ensaio literário em forma de poesia” (2012). 
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um romantismo revolucionário. [XL] Também em sentido formal, Pécora aponta que a           

construção de  Ciclones  parece “dependente e derivada de um  locus  metafórico de base” - de               

modo similar à “poesia pastoril” -, tendo assim “feições mais clássicas do que nos              

acostumamos a pensar a seu respeito”.  353

* 

-  Perlongher e a escrita como ritual - 

“Estos poemas se inspiran en la experiencia del Santo Daime. Agradezco al Centro             

Ecléctico de Fluyente Luz Universal, ‘Flor de las aguas’, de San Pablo, por el privilegio de                

haberme permitido acceder a la bebida sagrada”. Essa nota sucede o livro  Aguas aéreas , de               

Néstor Perlongher, publicado em meio a u ma série de artigos escritos para apresentação oral              

ou em revistas, entre 1990 e 1992. Assim ele descreve - em um dos artigos - o ritual do                   

Daime:  

Às rezas, de inspiração cristã com aportes espiritistas e esotéricos, segue a distribuição             
da ayahuasca, a bebida sagrada preparada a partir de uma complicada maceração de             
certa liana amazônica, o yagube ( Banisperipsis caapi ), misturada à chacrona ou rainha            
( Psychotria viridis ), um arbusto tropical, feita em um alto clima ritual. Mesclada às             
vezes com outros elementos vegetais - como o poderoso toe, a temível datura ou erva               
do diabo - e objeto de uma variedade de denominações (no Santo Daime é chamada               
simplesmente Daime) e usos rituais segundo os grupos que a tomam, a bebida já era               
adorada pelos incas, que lhe deram o nome de ayahuasca …: “vinho das almas” ou               
“vinho dos mortos”, já que em seu influxo, estes são invocados.  354

No artigo - “La religión de la ayahuasca”, publicado postumamente, e que retoma os              

anteriores sobre o tema -, Perlongher dialogava com uma extensa lista de estudos etnológicos              

contemporâneos, alguns dos quais referências ainda hoje, como os de Jean-Pierre Chaumeil e             

Michael Taussig. Esse aporte vincula-se ao modo como pensava a relação dos rituais com a               

poesia:  

Toda uma disposição poética e barroca se monta para ritualizar a toma coletiva da              
bebida sagrada. Trata-se de dar forma (apolínea, estética, daí que possa ser barroca) à              
força extática que se suscita e se desperta, impedido que se dissipe em vãs              
fantasmagorias, ou, o que é pior, que - como costuma acontecer no uso desritualizado              
ocidental de drogas pesadas - se volte contra si, arrastando o sujeito em uma voragem               
de destruição e autodestruição.  355

353  PÉCORA, 2008, p. 12-3. 
354  PERLONGHER, 1990. 
355  Ibid. 
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Além de mostrar a força do êxtase, então, o Daime, por se autodefinir como uma                

“associação espírito-musical”, evidencia a grande importância dada à “parte estética da           

socialidade” e configura para Perlongher uma “verdadeira poética”. Esta seria - “em última             

instância” - barroca, pois há nos poemas musicados (os hinos) “elementos de um barroquismo              

popular”, “sempre impregnados da deliciosa ambiguidade própria da expressão poética”,          

aspirando a “cantar o mundo” em sua incessante proliferação - “ou a invadir todo o mundo                

com seu canto”. Ele acrescenta ainda que tal relação entre o “uso de enteógenos” e a                

“produção de uma poética oracular” seria comum não apenas a outros usos da  ayahuasca , mas               

também a rituais “referidos a outras substâncias” - a exemplo dos cogumelos, no território              

mexicano. 

No desenrolar de seu argumento, encontramos uma aproximação interessante em          

relação a Piva, que inclusive ajuda a pensar as configurações da relação deste com o Erotismo                

e o Dionisíaco - como se tivéssemos um Perlongher leitor  avant la lettre  de  Ciclones , cinco                

anos antes de sua publicação; levando em conta, também, que no artigo “Poética urbana”, da               

mesma época, Perlongher faz uma leitura do já mencionado poema de Piva, “Visão de São               

Paulo à noite”, subtitulado “poema antropófago sob narcótico” - e publicado inicialmente            

numa antologia de Massao Ohno, em 1961: 

Se alguma analogia entre a experiência do Santo Daime e a que Nietzsche denomina              
dionisíaca pode traçar-se, para além de seu caráter florestal (o Santo Daime adora a              
Nossa Senhora da Conceição, Rainha da Floresta), ela passa pela ruptura com o             
princípio de individuação e pela fusão das individualidades em um sentimento místico            
de unidade com o cosmos, com a natureza, com os outros homens, que caracteriza, no               
lugar da autoconsciência individualista, o êxtase coletivo.  356

Não é, então, um dionisíaco no sentido do “carnaval pagão”, nem de “desmesura             

voluptuosa”. Para assinalar essa diferença, Perlongher evoca os escritos de Bataille, que            

propõem a existência de uma “continuidade essencial entre os homens” cortada pela            

“individualização própria da humanização civilizatória”: “uma descontinuidade - cada um          

fechado sobre si em sua mônada egoica - que, apesar disso, não aboliria o impulso em direção                 

à continuidade”. Seguindo com Bataille, haveria para Perlongher três maneiras de “restaurar”            

esse vínculo: o erotismo fusional e sentimental (“dos corações”, mais firme que o “dos              

356 Ibid. 
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corpos”, que seria passageiro); a morte (“fim da descontinuidade por extinção física”) e o              

sagrado (que dissolve o corpo físico no “corpo divino” ou no “panteão das entidades”). 

É interessante, também, observar o modo como Eliade - pilar na poesia xamânica de              

Piva - é relacionado por Perlongher a outros referenciais. Seu artigo retoma a “díada              

dionisíaco/apolíneo explorada por Nietzsche”, mas ressalta que não cabe fazê-lo em sentido            

literal, apenas em extensão - como propunha Michel Maffesoli no livro  A sombra de Dionísio .               

Diz então que o sentido de dionisíaco que cabe atualizar é o de “uma experiência que afeta                 

diretamente o corpo”, passando nele e por ele, “ao tocar, para dizê-lo em termos de Mircea                

Eliade, o plano da  experiência sensível , carga de significação religiosa da atividade sensorial”.             

Haveria assim uma “fusão concreta no plano dos corpos” e das “vibrações sensíveis”,             

afastando a “intervenção supostamente fundante da consciência egocentrada”. A consciência -           

ao que lhe parece - em vez de “determinar a priori o sentido e a direção das forças extáticas”,                   

vem “a posteriori”, para dar forma. Pois tal “desestruturação do frenesi dionisíaco” conduziria             

a identidade individual à “nebulosa afectual” em um amálgama dos corpos (“e, por que não,               

das almas”); mas tal fervor, à medida em que é liberado - diz ele, apoiando-se agora no livro                  

Nietzsche e a verdade , de Roberto Machado - é também um “veneno” que leva à “pura                

destruição”, precisando da “harmonia do elemento apolíneo” que lhe dá forma, “para poder             

manter a lucidez” em meio ao turbilhão.  357

* 

Em meio a essas reflexões, podemos pensar a publicação de  Aguas aéreas , em 1991.              

Perlongher manifestara - em correspondência - seu desejo de fazer um “plano de expressão”              

em que pudessem passar a corporalidade, o desejo, a loucura e o delírio. Dizia ele: 

Ahí, eso ya me zambulle más en las aguas de la investigación poética. Esa es otra de                 
mis peleas con la antropología, con el lenguaje antropológico. Con esa cosa de las              
ciencias sociales que le arma una linealidad absoluta donde [a causa del montaje             
impuesto] no pasa lo que vos ves o lo que sentís.  358

Vejamos um dos poemas em prosa no livro : 359

OPALESCÊNCIA E LIVIDEZ DO RAIO, fumarola de jade em seu deflúvio,           
arrastava nas rédeas uma coorte de erráticas divindades. Luz divina.  Potlatch de luz             
divina na afluência das nereidas nas ondas, nas espumas das orlas. O granuloso do              

357 Ibid. 
358  PERLONGHER apud SAN JUAN, 2012. 
359  Em tradução de Josely Vianna Baptista (2003), assim como os próximos. 
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brocado, em cada glóbulo um soutien, laminado de astilhas, platinado, uma alma            
granular, fazendo coro ou eco no foro mareado das densas traiçoeiras águas. Espinhas             
das almas pelas águas, as borbulhas do peixe por riachos de acrílico nevado, adquire              
seu jade no ofego, o dobrão do ofego na dobragem, a aura amara dos sonhos. Ou no                 
avesso da rendilha, à qual os ofegos, para amansar o estridor, dobravam-se, não             
morava uma enguia que, superando o fosso, se transformava em águia? Ou era o              
lagarto das ruínas, por monturos espelhados, deslizando seu rabo faiscante, para iscar            
na fricção do fole a lisura do jade.  

A palavra em itálico nos leva a outras matrizes etnológicas, que fazem parte do              

pensamento de Perlongher sobre a  forma : o  potlach , ritual de troca dos ameríndios do norte,               

estudado por Marcel Mauss e retomado por Bataille em uma associação da poesia ao              

dispêndio e ao excesso - procedimentos caros ao neobarroco. Vemos aí, sobretudo, uma tensão              

recorrente e prolongada entre forma e força (remetida também à “força vital” do  hau analisado               

por Marcel Mauss), tensão à qual Perlongher acrescenta as reflexões de Severo Sarduy e              

Lezama Lima (sobretudo o escrito deste sobre Artaud e o  peyotl ) para pensar a irrupção do                

vegetal no corpo. 

Vejamos outro poema: 

MÃE DA ÁGUA vestes celestes ouro em chuvisco sobre os 
olhos resplandecentes translúcidos através dos quais 
a chamada pelos companheiros do fundo se embrenhava num 
porto que era um ponto nas águas que davam para o bosque 
a titilação incessante de seus cabelos que eram asas de 
borboletas imperiais fazendo ondas aquáticas na árvore 
do ar e o gorjeio dos pássaros amarelos azuis acrescentava 
uma coloração fugaz intempestiva à música de 
massas úmidas. 

Da experiência com a  ayahuasca , Enrique Flores ressalta que Perlongher pensava 

varias fases visionarias: una “fase psicoanalítica”, con arcaicas “películas de vida” que            
pasan vertiginosamente; otra “fase de visiones abstractas, líneas de puntos, campos de            
flores, extrañas geometrías” del fosfeno como las que analiza en su libro            
Reichel-Dolmatoff; el éxtasis como “tercera fase”, volcada en visiones del aura y            
fenómenos de telepatía, sensaciones de viaje astral y de salidas del cuerpo; otra fase de               
“visiones figurales”, asimiladas a los santos y dioses, “que animan el panteón del             
Santo Daime”.  360

Há, portanto, uma ênfase no fluxo da experiência:  sequências carregadas de           

associações livres que não pedem deciframento, apenas “invitan a deslizarse ”, com a            

musicalidade. A leitura que Perlongher faz da etnologia não se desdobra em codificações             

360  FLORES, 2011. 
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temáticas, tampouco num ideal de anterioridade temporal ou essencial. Se em Piva há uma              

antropofagia de símbolos, a escrita sinestésica e melódica de Perlongher se faz em             

continuidade à “antropofagia espiritual”, que poderíamos associar ao culto do Daime.  

Ao escrever sobre êxtase e visionarismo, Perlongher ressaltou também o caráter           

induzido/codificado coletivamente das visões. Essa questão foi retomada recentemente por Els           

Lagrou, ao mencionar que  xamãs e público não necessariamente compartilham os mesmos            

pressupostos ontológicos sobre a realidade fenomenológica experienciada nas visões. Ela          

menciona um ritual sediado no Rio de Janeiro na primeira década de 2000, administrado por               

um jovem xamã Huni Kuin - Txana Bane - e sua esposa carioca, uma psicóloga Jungiana, com                 

um público composto majoritariamente por estudantes de psicologia. Ali, a eficácia ritual            

dependia da capacidade de Bane cantar as canções certas, em sua língua nativa, para ajudar a                

“limpar as visões” do público, enquanto sua esposa traduzia a experiência visionária nos             

termos de uma ontologia do inconsciente coletivo e dos sentimentos de comunhão            

[ togetherness ] que ela partilhava com as pessoas participantes.  361

* 

Josely Vianna Baptista, em um texto de apresentação às traduções que fez dos poemas              

de Perlongher - “Na tela rútila das pálpebras: olhar sobre a poesia de Néstor Perlongher”,               

publicado em sua coluna Musa Paradisíaca no jornal Gazeta do Povo (posteriormente reunida             

em livro) -, falava também de um caráter de tradução nos poemas: 

Fluídicos, voraginosos, os poemas de  Águas aéreas foram feitos sob os eflúvios            
amazônicos da bebida sagrada. Traduzem um mundo feérico, engendrado por um           
"xamã da escritura que chegou a uma nova definição de seu exercício", como refere o               
poeta uruguaio Roberto Echavarren na introdução a  Lamê (coletânea de poemas de            
Perlongher publicada pela Editora da Unicamp em 94). Seu principal referente é a             
RETINA, a tela rútila das pálpebras, que capta, como uma rede, as imagens oferecidas              
à percepção pela "ayahuasca". Nos últimos anos de sua vida, Néstor estudou o Santo              
Daime como antropólogo, e participou de vários de seus rituais, tendo acesso à bebida              
sagrada. Quem bebe a "ayahuasca", conta Bellier, pode andar pelo "mundo das almas"             
— o tronco das almas, a quebrada das almas e a água das almas — , lugares ligados ao                   
tempo, que normalmente "são conhecidos depois da morte, e expressam muito           
diretamente a idéia da passagem de um estado a outro, deste mundo ao outro". "O               
Sacro Daime é uma — já então — unção quase extrema", diz Haroldo de Campos no                
lutuoso tributo prestado a Néstor com o poema "neobarroso: in memoriam", escrito em             
93.  362

361 LAGROU, 2018b. 
362  BAPTISTA, 2003. 
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Tradutora de cosmogonias ameríndias - de línguas Tupi-Guarani, do  Popol Vuh Maya            

e também de textos escritos no mapudungun (língua dos Mapuche) -, Josely seria uma das               

vozes mais características (se não a principal), na poesia contemporânea, do interesse            

multilíngue ressaltado por Moriconi em seu artigo que fala da (re)emergência de um diálogo              

entre os estudos literários e a estudos ameríndios. Ela coloca em prática o que Celia Pedrosa                

propôs ser uma “poética xamânica da tradução e da tradição” , considerando o            363

atravessamento de sua linguagem por outras, também nos poemas por ela escritos a partir de               

pesquisa de campo (como na série “Moradas nômades”, do livro  Roça Barroca ) ou em              

poemas longos, como “Os poros flóridos”, onde aparece também a “tela rútila das pálpebras”.  

Esse título dado por Josely à apresentação de Perlongher -  Na tela rútila das pálpebras               

-  é ainda o título de um projeto multimídia -  site  - seu, sobre o qual diz:  

intuo que o âmago da ideia foi um impulso de ver outros tempos dentro do meu                
tempo, outro(s) sentido(s) para meus sentidos, como o indício de um rosto inteiro             
vislumbrado nas lascas de um espelho quebrado em mil pedaços. [...] Já o título do               
projeto, que também reflete a continuidade de meu itinerário poético, sugere que seu             
grande referente é o próprio “olhar” e as formas pelas quais esse olhar – em sonhos, na                 
ficção da história ou sob o sol a pino – destrói, cria e vê sentido(s). Nele a prospecção                  
poética se abre ao entrecruzamento do real, da memória e do mito.  364

* 

De Piva a Perlongher, então, vemos uma passagem mais mediada do dionisíaco ao             

apolíneo, uma maior reflexão discursiva sobre a forma. Estamos diante da fluidez uma  Seiva              

que precisa de formalização para não se figurar como  veneno e levar a experiência do ritual a                 

uma ruína existencial. Essa formalização é acompanhada por uma  linguagem que, como            

propõe  Felipe  Cussen, “‘abandona’ (o relega) su función de comunicación, para desplegarse            

como pura superficie, espesa e irisada, que ‘brilla en sí’”, onde se libera “el florilegio líquido                

(siempre fluyente) de los versos de la sujeción al imperio romántico de un yo lírico”. As                365

“formas desparramadas” de sua escrita seriam “precisamente las que atestiguan que no quiso             

363  PEDROSA, 2018. 
364  BAPTISTA, 2016. 
365  CUSSEN, 2012. 
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oponer resistencia al torrente de visiones”. A tentativa de aproximar poesia e êxtase ,             366

também central para Piva, se configura aqui de outro modo. 

Cabe ainda considerarmos uma observação de Cussen no artigo “Éxtasis líquido:           

Néstor Perlongher y la poesía visionaria en latinoamerica”, que aponta para o livro -  Aguas               

aéreas  - como unidade de composição (nos levando de volta à discussão proposta por Diana               

Klinger a partir do  Livro das passagens , de Carlito Azevedo): 

Vale la pena preguntarse, entonces, si las palabras, las simples palabras, son capaces             
de provocar efectos comparables a los de un ritual con drogas o un espectáculo              
psicodélico. En el caso de Perlongher, los colores, sonidos, texturas y movimientos            
van conformando una experiencia sinestéstica [...] Pero quizás lo más potente sea el             
carácter envolvente de este conjunto de textos (particularmente la lectura de  Aguas            
aéreas como una totalidad). La reiteración de ciertos sonidos y ciertas palabras, así             
como la forma despedazada de un discurso en el que todo se mezcla y que no se                 
solidifica un mensaje, una dirección única, van provocando ese efecto de mareo [...].  367

Cussen ressalta ainda que, ao fim da vida, Perlongher se afastou do grupo do Santo               

Daime: “Al disolverse las creencias y los ritos de la ayahuasca, entonces, sólo le queda su                

escritura”: “Tanto en la poesía sufí como en las místicas medievales, el origen de la visión y la                  

inspiración de la escritura se adjudicaban a la inspiración divina. Aquí, en cambio, se celebra               

la escritura misma como un ritual propio”.  

* 

-  estudando o ritual  - 

Vimos, com os estudos de Perlongher, alguns dos efeitos da  ayahuasca em sua             

reflexão sobre a forma, e também um certa divisão do ritual em  momentos , uma sequência que                

acomete o olhar, pensada por ele a partir dos escritos de Reichel-Dolmatoff sobre os Desana,               

falantes de uma língua Tukano. Esther Jean Langdon, pensando as “relações entre rito,             

narrativa e arte gráfica” (entre os vizinhos Siona, na Amazônia colombiana), retoma os             

escritos de Reichel-Dolmatoff e propõe que haveria um “primeiro estágio da ingestão da             

substância psicotrópica”, caracterizado por “fosfenos ou formas geométricas que são          

366  “ Ya señalaba también Perlongher que la poesía es una forma de éxtasis porque implica un estado de trance, y                    
cita a Georges Lapassade, para quien ‘la poesía moderna es extática porque no remite a una comprensión’. No se                   
puede encontrar un código de interpretación y hay que navegar por los flujos que la misma obra poética va                   
indicando” (CUSSEN, 2012). Lapassade é também citado por Josely em seu  Roça Barroca , caracterizando a               
poesia como “uma das formas de transe relativamente ritualizadas que ainda restam no Ocidente” (2011). 
367  CUSSEN, 2012. 
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resultados de impulsos elétricos nos olhos”. Depois, “aparecem cenas realistas com paisagens            

e figuras humanas, mas as formas geométricas sempre as acompanham como pano de fundo”.             

 368

Em  Lettres mortes , Pierre Déléage comenta também essas duas fases da visão            

xamânica, que Reichel-Dolmatoff realçou quando pediu aos xamãs que desenhassem “em           

papel, com lápis de cor, o conteúdo das alucinações induzidas pela absorção da ayahuasca”.              

Ele obteve dois tipos de desenhos. “Os primeiros eram compostos apenas de formas             

geométricas, as mesmas encontradas no repertório tradicional de ornamentos” dos grupos           

Tukano. Explicaram que estas eram as “formas abstratas aparecendo no início das visões”. A              

primeira fase 

é descrita nas narrativas de visão como um surto contínuo de formas geométricas             
coloridas. Elas descem do céu, girando, piscando, sucedendo uma à outra rapidamente.            
Somos tentados a ver lá um fenômeno ótico universal, uma conseqüência da absorção             
do psicotrópico conhecido como fosfeno, o que me parece bastante provável se eu             
acredito em minha própria experiência. Os xamãs amazônicos geralmente associam          
essas formas aos motivos gráficos de seus repertórios ornamentais.  369

 Aqui, lembramos o poema de  Seiva veneno ou fruto que diz: “abro bem os olhos e                

vigio que os estalos são asteriscos/ que pairam no ar”. Já a segunda fase se caracterizaria pela                 

aparição de uma “multidão de entidades humanóides” - e, além delas, “poderosos espíritos             

auxiliares antropomórficos como a Mãe do Rio ou a Mãe da Ayahuasca”: 

Esses espíritos transmitiram aos xamãs seus conhecimentos e seu poder. Ambas as            
sequências estão ligadas. Os xamãs pensaram que viram os ornamentos do corpo em             
primeiro lugar, "no vazio". Foi só depois que entidades humanóides decoradas com            
esses mesmos padrões gráficos tomaram forma. As roupas assim apareceram diante           
dos corpos daqueles que as vestiram. 

No rito siona - escreve Langdon -, efeitos “visuais, auditivos e corporais operam             

sinestesicamente num modo recursivo, transformando a perspectiva”. Ela distingue então o           

modo narrativo, os rituais e a arte gráfica: “A performance narrativa dramatiza as ações e os                

eventos no outro mundo através da linguagem poética, que se distingue da linguagem             

cotidiana”. Como há uma “estrutura sequencial e temporal das narrativas, a experiência da             

intensa e infinita multiplicidade do mundo fractal é menos evidente que a da performance              

368  LANGDON, 2013, p. 112, referência suprimida. 
369  DÉLÉAGE, 2017. Trad. nossa. Como dito anteriormente, falta a paginação por termos consultado um  ebook. 
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ritual”: nessa, o xamã busca criar a “presença do outro mundo para a platéia”, como se                

elaborasse uma cosmografia, um “mapa do cosmos”.  

A arte gráfica, por sua vez, não tem caráter descritivo e nem é representativa;              

“transmite a experiência qualitativa do universo fractal através da produção de motivos            

geométricos estimulados pelo yajé”. Tais motivos, “reconhecidos nas ciências como os           

fosfenos que dominam as fases iniciais após a ingestão do yajé ou de outra substância               

psicoativa, estão presentes como pano de fundo na próxima fase em que passagens realistas e               

figuras aparecem. Estas cenas são indexadas nos cantos do xamã [...]”. Langdon diz ainda que               

as “figuras geométricas dos fosfenos resultantes da ingestão de yajé são extremamente            

repetitivas e estão em constante reconfiguração [...]”. 

 Embora essas observações sejam relativas a rituais de coletivos Tukano, distintos dos            

Pano, podemos ver alguns traços dessa dinâmica em  Seiva : as superfícies estilhaçadas no             

caleidoscópio, no poema de abertura, parecem situar a poética em uma fractalidade topológica             

(“outra galáxia”, “outros mundos”), geométrica (a autossimilaridade entre o corpo e o cosmos,             

os “analistas/ de geometrias”), espelhada (a “manta de lã luminosa”, a poeta “iluminada pela              

água”) e molecular (“o trovão no deslocar do sangue”, as “lufadas de matéria se arranjando”).               

Há uma disposição das imagens que projeta uma cosmologia em movimento, e o pensamento,              

com sua ciência do concreto – “no concreto existindo deus!” -, se infiltra nas ramagens,               

rachaduras e dicionários, extraindo das qualidades sensíveis uma metafísica imanente e           

discreta: “se está em algum lugar/ a experiência dos deuses/ mora nas frutas”. 

Não microscópio, nem telescópio: o caleidoscópio cruza espelhos, reflete imagens em           

simetria. E o  outro lado do espelho é, muitas vezes, a imagem-mestra da antropologia: sua               

promessa de “nos devolver uma imagem de nós mesmos em que não nos reconheçamos” -               370

e de saber que “quando o espelho não nos devolve a nossa imagem, isso não prova que não                  

haja nada que observar”.  371

* 

 Vimos que tanto na leitura que Silviano Santiago faz do conto de Guimarães Rosa -               

enfatizando a intoxicação do onceiro pela cachaça - quanto na leitura que Pedro Cesarino faz               

370  MANIGLIER, 2005. 
371  CLASTRES, 2012, p. 38-9. 
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do sistema xamanístico marubo - ressaltando a ambiguidade do uso da  ayahuasca e seu              

potencial de embriaguez -, a noção de  pharmakon  foi mobilizada. As duas primeiras epígrafes              

se relacionam indiretamente, portanto, à definição da ética por Spinoza: avaliar, em cada             

situação, o que é alimento ou veneno; veneno ou fruto. 

De alguma maneira, então,  Seiva veneno ou fruto  parece  seguir um estudo das             

composições do corpo. Uma física do pensamento. [XLI] E buscamos apontar aqui as afinidades             

disso a certas práticas rituais ameríndias. Parece haver relação entre os poemas e a pragmática               

especulativa do perspectivismo; entre a evocação do canto ritual shipibo na epígrafe do livro e               

os poemas que circulam a  Seiva : traços desta “matriz ritual ameríndia”, para além da              

antropofagia.  

Como já dito, isso não implica traçar um  paralelo às artes verbais pano: estas têm               

características formais (paralelismo, repetição, etc) que em nada coincidem com os poemas de             

Seiva . Também não estamos sugerindo traçar um paralelo com as artes gráficas  pano, pelo              

mesmo motivo: se desenvolvem a partir de padrões formais. Quando a etnologia trata dessas              

artes a partir de um recorte autônomo, enfatiza a todo momento que elas existem em um                

agenciamento que as ultrapassa, e que pensá-las isoladamente é impossível. O que nos             

interessa aqui, enfim, é justamente isso: se imaginarmos a situação em que ambas (palavras e               

grafismos) estão em movimento durante o ritual - na relação entre cantos e visões; na               

reconfiguração do espaço-tempo viabilizada pela dinâmica de movimento e profundidade dos           

grafismos, pintados nos corpos ou em tecidos; no estilhaçamento das superfícies com a toma              

da  ayahuasca e nas imagens “caleidoscopadas” que daí sucedem ; na condução de quem             372

escuta os cantos, por caminhos apontados pela xamã que guia o ritual; na abertura do corpo à                 

permeabilidade de outras forças; no agenciamento do corpo com o vegetal; na percepção de              

vínculos, etc. -, podemos aproximar alguns desses tropismos rituais ao que acontece na leitura              

de  Seiva veneno ou fruto , se o livro puder ser entendido também como um ritual articulado.  

O ponto de vista da autora consciente, que pensa nos modos de causar a              

descontinuidade dos estímulos, via composição, talvez não seja, afinal, paradoxal em relação            

ao que diz buscar na sua prática de escrita: algo do nível do transe , a poeta como  médium; que                   

também já disse ser uma “pessoa do êxtase” e escrever “para causá-lo”; e que já escreveu “sou                 

apenas um cavalo”. Transitividade e transmissão parecem ser eixos importantes em  Seiva . O             

372  Cf. WISNIK; 1988; NARBY, 2018. 
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poema deseja agenciar a visibilidade de outros vínculos, e esses vínculos darão a ver              

continuidades cosmológicas antes inimaginadas, que só são acessíveis por uma          

descontinuidade primeira - uma respiração que é ruptura com a configuração inicial do olhar:              

como no primeiro poema, em que “o olho da imagem continua/ sendo o que se pode ver:” -                  

pausa, respire. 

Daí, então, outros poemas nos colocarão a “dissolver um pouco dos vigiantes olhos” e              

entender que “nunca há paisagem”.  É desse modo que a força dessas palavras que fluem nas                

folhas de papel (transmitindo afetos, agenciando percepções, propondo caminhos) se          

aproxima da epistemologia que as Shipibo  veem na nervura das folhas, independentemente do             

momento em que agenciam sua percepção cosmológica no ritual. As plantas, afinal, “são             

semelhantes aos livros, suas folhas, talos e raízes levam escritos desenhos em suas superfícies;              

e vice-versa, os livros são semelhantes às plantas”, diz Belaunde, sugerindo ainda que tal ideia               

“não é alheia ao pensamento ocidental posto que os livros estão feitos de material vegetal e,                

curiosamente, têm folhas”.   373

Júlia, ao comentar os grafismos shipibo-conibo, escreveu:  

a antropóloga Christina Callicott discute que a bioluminescência vegetal, sendo o meio            
comunicador das plantas entre si, é visível para a espécie humana através do DMT,              
princípio ativo elevadíssimo na  ayahuasca . Neste sentido, os padrões de visões           
desenh ados, chamados pelos shipibo-konibo de  kené , seriam percepções da         
bioluminescência com que as plantas se comunicam. Callicott afirma também          
que a convivência continuada com preparados vegetais permitiria ao xamã entrar           
em contato com a fitosemiose, a semiótica dos vegetais. Assim, entende-se que            
a ayahuasca na espécie humana trabalha uma conexão ativa com a comunicação que             
os vegetais estabelecem entre si. 

A diferença, pois, estaria em um alargamento do agenciamento, que reconfigura o            

circuito de afetos. Ao menos, é isso que pode ser pensado a partir da comparação da escrita                 

com os grafismos: Belaunde propõe “inverter os papéis” e, em vez de tentar “decifrar o  kene                

com critérios ocidentais, olhar a escrita ocidental com olhos amazônicos”.  Joxo joni kene  -              

“desenho dos brancos” - é o modo como os shipibo-konibo chamam a escrita ocidental, e se                

de seu ponto de vista “a escrita que reveste os livros é uma forma de  kene , não é tão descabido                    

pensar que os desenhos que cobrem as peles, as telas e cerâmicas shipibo-konibo possam ser               

373  BELAUNDE, 2013, 220-1. 
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uma forma de escrita”. O que muda é o “propósito da escrita”, e as “pessoas” às quais se                  

dirigem as mensagens escritas.  374

Pois se a escrita ocidental é um “instrumento gráfico” ou um “método de             

comunicação” entre humanos , o  kene não registra “palavras ou conceitos provenientes dos            375

seres humanos: aqueles que se expressam por meio dos desenhos shipibo-konibo são a             

anaconda mãe da água e as mães das plantas nascidas da água e, portanto, também nascidas da                 

anaconda” - este “poderoso ser gerador e predador cósmico que outorga às mulheres a              

habilidade de realizar seus desenhos”. Os desenhos, por isso, contém uma “potência            376

acumulada” ( shama ), brotam e fazem armadilhas, “que confundem e sugam o olhar do             

espectador para dentro do espaço gráfico e seus labirintos de caminhos” - condensando a              

“vivência shipibo-konibo da continuidade entre os vivos e os antepassados”. A potência            

desses desenhos/escritos está na “força de animação” criada por eles à flor da pele, “uma pele                

que não é uma mera superfície, mas um espaço profundo e em movimento”.  377

Seiva veneno ou fruto  não escreve nada em nossas peles; apenas nas peles de papel. No                

entanto, é possível sentir que os poemas, em suas tentativas de capturar a perspectiva de quem                

lê, através de caminhos e viagens, incidem também sobre percepção da superfície do corpo,              

estilhaçando-a e abrindo-a a outros agenciamentos - seja com antepassados (meus braços            

como galhos/ de um velho carvalho”), seja com trovões (“o lugar onde o trovão diz/ EU é o                  

meu peito/ alargado”), seja com fluidos (“sentir a chegada do trovão/ no deslocar do sangue”);               

por via celular, molecular, sanguínea. Essa afinidade, afinal, não seria surpreendente, dado que             

um dos poemas diz querer “ver o que o canto ensina a ver”. É também isso que o canto ensina                    

a ver: o canto na epígrafe, relacionado à toma da  ayahuasca , ensina a ver vínculos. 

*  

374 Ibid. 
375  As críticas a um tal conceito de escrita foram desenvolvidas por Jacques Derrida (ver, p. ex. “Assinatura                  
contexto acontecimento”, 1991), mas não anulam a diferença que se segue no argumento de Belaunde. 
376 Ibid. Entre os Huni Kuin, Lagrou registrou algo similar, ao falar de seres portadores de “tanta potência que são                    
capazes de transformar-se a si mesmos no que desejam”, podendo “aplicar golpes e trapacear os humanos,                
capturando-os e transferindo-os para um outro mundo: um mundo percebido e experienciado diferentemente”. Os              
Huni Kuin sugerem - para “expressar a ultrapassagem deste limiar” - a imagem do  yuxin que “espreme a seiva de                    
uma planta medicinal nos olhos de uma pessoa e a transporta para sua própria aldeia” (2007, p. 153). Ela registra                    
ainda uma referência cruzada de um “suposto uso” - por xamãs shipibo - da seiva da árvore “para produzir um                    
veneno contra seus inimigos” (p. 498, nota 50). 
377  Ibid. 
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Seiva começa, se assim quisermos, pelo canto shipibo transcrito em língua nativa. A             378

planta ( nichi ) no canto, cipó/liana ingrediente da  ayahuasca , é também planta mãe e mestra -               

ou, o que é mais complexo, planta que tem mãe ( plantas con madres ; como em  cocamama ou                 

ayahuascamama  e, por extensão, pachamama ). As noções de  madres , mestres e donos são             

recorrentes nas tentativas de tradução das cosmologias ameríndias - e essas [entidades]            

ensinam inclusive sobre outras plantas. Na América Indígena, pois, o convívio (ritualizado)            379

com as plantas é um modo de  fazer parentesco: para as teorias ameríndias, o parentesco não é                 

herança dada, mas fato construído  - o que tem uma série de implicações cosmológicas.  [XLII]  380

A passagem crucial, no alargamento dos agenciamentos rituais ameríndios, é          

justamente a teoria do parentesco - a que vimos ressoar na enunciação cosmopolítica dos              

Krenak sobre o Rio Doce: “o rio é nosso parente”. Daí que seja relevante haver em  Seiva                 

veneno ou fruto  uma epígrafe que diz “onça é meu parente”, e que ela ressoe na dinâmica dos                  

poemas; que a poeta diga “Serei planta”, mas diga também ter visto os próprios braços como                

galhos de um velho carvalho. Fazendo tender uma teoria do parentesco ocidental para uma              

teoria do parentesco ameríndia, a seu modo, os agenciamentos de enunciação em  Seiva             

tornam-se, de fato, cosmológicos. 

Afinal, se as narrativas evolucionistas trataram o universo amazônico como se           

dispusesse em planície um estado primitivo e selvagem, em tudo  anterior ao Neolítico,             

habitado por mentes que não saíram sequer do Paleolítico - incapazes mesmo de desenvolver a               

agricultura -, é porque replicaram uma cosmologia kantiana e não atentaram à topologia do              

parentesco. E toda a qualificação da biodiversidade, alinhada às recentes descobertas           

arqueológicas de que a floresta nunca foi mata intocada, antes resultado de um agenciamento              

complexo entre todas as formas de vida que agem constantemente administrando a reprodução             

e modificando o fluxo de sementes -  Amazônia antropogênica , dizem agora - ganha assim um               

indispensável substrato cosmológico.  

378  Sobre isso, diz Cesarino: “Cada língua encerra um mundo, uma construção de pensamento, uma estética e                 
uma produção ritual. Se somarmos a isso o fato de que esses mundos são bastante distintos daqueles que deram                   
origem às formas ocidentais de pensamento, então percebemos a distância a ser percorrida para que haja uma                 
compreensão mais efetiva dos referenciais intelectuais e criativos” (2013a, p. 7). 
379  Cf. JAUREGUI et al, 2011.  Sobre a maestria, cf. Belaunde, 2016; Fausto, 2008; Costa, 2017; Cesarino, 2010,                  
2013b, 2018a. 
380 VIVEIROS DE CASTRO, 2002, p. 423; VILAÇA, 2002. 
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Este tem sido também o sentido dos estudos de largo alcance levados a cabo pelo               

etnólogo Carlos Fausto e pelo arqueólogo Eduardo Neves, que se perguntam: teria havido             

neolítico na Amazônia? Eles sugerem que a relação com a floresta se dá em um modo de                 

predação familiarizante , que não replica a taxonomia dos reinos e reinados.   381

* 

“Deus procura o que desapareceu” - “Onça é meu parente” - “nichi nichi bainguin”:              

neste inconsciente que incessantemente se move, uma vez mais a leitura das epígrafes em              

reverso parece acompanhar certa atualização das teorias de parentesco na Amazônia: da            

arqueologia à antropofagia ritual dos Tupinambá relida por Guimarães Rosa, o parentesco            

ampliado implica também um  modo de se relacionar com as plantas , que não se explica pelo                

conceito de  domesticação . 

“Onça é meu parente”: epítome do imaginário tupi associado à costa atlântica e ao              

primeiro encontro entre cosmologias, acompanha a predação familiarizante do animal; o           

potencial de metamorfose não coincide numa conversão do Tabu em Totem, pois não são              

totêmicas as cosmologias amazônicas.  

Em  Seiva , essa metafísica da predação é marcada em um poema:  

Estou sempre à espera de ver. 
Vou na frutaria de olhos muito abertos 
vez em quando meus ombros se fecham 
quando muito chama a ver. Temem o fogo 
que se alastra entre estalos nas estruturas. 
 
Preciso dissolver um pouco dos vigiantes olhos 
para encontrar todos os olhares que tenho por onde. 
É assim que vejo também a confusão. 
A confusão tem algumas coisas para me ensinar. 
Essa pouca relação é a nossa. 
Meu esteio é claro quando estou pisando 
meu chão diamantado de dentes 
de cada animal que comi para me tornar 
humana. E assim poder dizer. 
 
Mas eu sei 
sou tão pontual 
nasci para esperar 
os deuses não. 

381 FAUSTO & NEVES, 2018. Para uma revisão das teorias do parentesco nos últimos 20 anos, ver Soares-Pinto,                  
2018. Sobre a predação familiarizante, ver Fausto, 2002; e para uma discussão crítica, Shiratori, 2018, cap. 7. 
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Dia desses  
ganharei outra velocidade. 
Serei planta. 
E hei de continuar 
iluminada 
pela água. 

Em um mesmo poema, portanto, há a relação tensionada entre a antropogênese e a aquisição               

da linguagem (“cada animal que comi para me tornar/ humana. E assim poder dizer.), mas               

esse devir-humano (hesitante, na quebra do verso), processo de subjetivação que se efetua             

enquanto diz, logo volta na contramão. O poema desacelera, respira mais espaçado: “Dia             

desses/ ganharei outra velocidade./ Serei planta”.  

Se a humanidade - como propõe Agamben - é um estado de  exceção que implica a                

anulação da metamorfose no uso do corpo, incluindo a animalidade apenas para dela se              

apartar, aqui - à diferença do poema que diz, do passado, “em tantos jaguares aves/ em confins                 

já fui/ transformada” - a potência da metamorfose se anuncia reforçada como virtualidade por              

um afeto cinético: “ganharei outra velocidade./ Serei planta”. Outros poemas reiteram a            

dinâmica, entre o presente e o futuro: “Oferecer o próprio corpo a ser/ arbusto e água                

corrente”; “No futuro estou antes/ o norte é o fogo./ O sul, o diamante./ Entre os gravetos/                 

espeto o mútuo./ Entre todos/ sou cintilante”; “Tenho sido entregue/ às mais escuras/ das              

noites mudas./ Que posso eu/ no entre desses espinhos? Ando tão baixo/ quanto as formigas/               

mas se arbusto não sou/ por que tenho vivido/ eu coberta de espinhos?/ Da queda fez-se um                 

ninho/ maceradas folhas de sombra/ abrigam o meu corpo”.  

Elias Canetti, certa vez, defendeu que o ofício do poeta consiste em ser  guardião das               

metamorfoses. Teríamos aqui um exemplo a gosto. Mas o ritual, quando em ato, é menos               

grandiloquente do que parece: “a experiência dos deuses mora nas frutas”. Há guardiãs mais              

silenciosas. Possivelmente um compositor de alagoas, deveras incompreendido, não dizia algo           

tão diferente :  382

Açaí, guardiã 
zum de besouro, um ímã 
branca é a tez da manhã. 

* 

382  Sobre o suposto  nonsense do haicai a seguir, o compositor se explicou em entrevista a Charles Gavin:                  
youtube.com/watch?v=pFoKjjcLopE  
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Tudo passa então por uma  queda ao nível da superfície estilhaçada, logo pela água que               

ilumina, e logo pela “curiosa capacidade das plantas de iluminarem o cantar”:  poder ver o               

poder ver . Entre gravetos e espinhos, há “folhagens/ riscando, raspando, umedecendo”;           

“capins vibrando”, “cascalhos e léguas!”. Entre os animais enunciados, há jaguares, aves,            

peixe, cavalo, gatos, formigas e escorpião. E talvez possamos ver também, ao menos na forma               

do poema que percorre serpenteante a geografia a falar dos analistas de geometrias - “subindo               

escadarias e montanhas/ de empecilhos, aos solavancos/ na estrada abaixo/ do esquecimento”            

- alguns traços do animal mais importante aos povos da família linguística pano, ausente              

nominalmente em  Seiva : 

Dentro do vasto capítulo que a etnologia da América do Sul dedica à cobra, e mais                
específica ou exatamente à grande anaconda-sucuri (que as línguas Pano costumam           
fundir com sua variedade e menor tamanho, a jibóia terrestre), a especialidade Pano             
parece estar nos jogos de equivalência ou mais exatamente de mútuo englobamento            
entre a sucuri, a  ayahuasca , as visões que ela oferece - ou, falando mais propriamente,               
os seres que ela permite ver - e o próprio xamã. Como uma espécie de jogo de bonecas                  
russas, em que eventualmente dentro de uma boneca maior pudesse ser achada uma             
boneca menor, e em que cada elemento figurasse traduzido por um vocabulário ofídico             
[...]  383

Pois é com a “ajuda da sucuri- ayahuasca ” que xamãs - mais que visões - adquirem               

uma  “teoria da visão” , um “modo de exprimir” nos termos dela “as relações entre os mundos                

pelos quais ele transita”. Se faz sentido pensar alguma afinidade entre esta  teoria da visão e                384

a economia dos poemas de  Seiva , então o livro parece encenar uma interessante variação nas               

interseções de uma tradição da literatura nos trópicos e das matrizes rituais ameríndias; como              

se aqui, ao parentesco com a onça “anunciado” na epígrafe - substrato metafórico da              

antropofagia cultural - se seguisse um parentesco com as plantas enunciado nos poemas - o               

substrato metateórico das condições de visibilidade, que a poeta persegue desde o início:             

“como gostaria/ de poder ver o poder ver”; “curiosa capacidade das plantas de iluminarem o               

cantar”. Calavia Sáez diz ser “tentador pensar que o vínculo entre a sucuri e a  ayahuasca  -                 385

esse agente ecumênico do xamanismo regional - seja um dos fatores determinantes da             

preeminência da sucuri como predador principal no sistema simbólico de boa parte da Alta              

Amazônia”, sobrepondo-se à onça, o “animal xamânico por excelência em outras terras”. 

383  CALAVIA SÁEZ, 2006, p. 157-8. 
384  Ibid., itálico nosso. 
385 Lembrando novamente o que disse a poeta, em entrevista com Gianni Paula de Melo para a Revista                  
Continente: “Ver é o verbo do  Seiva veneno ou fruto , é o verbo articulador de tudo. Eu acho que esse ‘estar                     
sempre à espera de ver’ se relaciona com o estar disponível para aquilo que vem a se comunicar, entende?”  
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A  ayahuasca , então - esta bebida preparada por indivíduos “sem microscópios           

eletrônicos nem formação em bioquímica”, que “escolhem folhas de um arbusto - entre as              

cerca de oitenta mil espécies amazônicas de plantas superiores - contendo um  determinado             

hormônio cerebral ” às quais combinam uma substância encontrada num cipó “ que bloqueia a             

ação de determinada enzima do aparelho digestivo ” - estaria mais próxima, em nosso             386

vocabulário, de uma teoria ( theorein ) que de um enteógeno ( entheos )  [XLIII] : 

La analogía científica tiende a hacer del chamanismo una forma de investigación, lo             
que quizás sea su traducción menos injusta; pero es preciso notar que ella está en las                
antípodas de una experimentación con “principios activos”, dirigida al aislamiento y la            
determinación de sus propiedades en un contexto controlado – incluso si este control             
se reduce al ayuno frecuentemente prescrito en los  laboratorios de la selva. El uso              
indígena de la ayahuasca se dirige, precisamente, a poner en relación una serie de              
agentes – incluyendo sustancias alucinógenas, embriagantes o curativas – entendidas          
como  sujetos , no como materias con propiedades. La orientación moral de la            
ayahuasca, es decir su uso curativo o agresivo, depende mucho menos de las             
inclinaciones del practicante, y de su grado de respeto a las buenas normas, que de la                
voluntad de las propias plantas [...]  387

Portanto, se há aí uma teoria da visão, ela se caracteriza por uma série de               

entrelaçamentos, a exemplo da forma mesma do cipó, usado junto às “maceradas folhas” para              

fazer as bebidas com as quais se aprende a ver; e para fazer redes nas quais se dorme e sonha,                    

entrando em contato com outros mundos; e para fazer cestarias, em que se transportam frutos;               

e para fazer bolsas que acoplam as crianças durante passeios e jornadas na mata... 

(Talvez pudéssemos propor aqui uma pequena torção ameríndia - suplementar - à            

resposta dada por Derrida à questão  che cos'è la poesia ? Ele fala do poema como um sonoro                 

ouriço em travessia, próximo à terra, enrolado em si mesmo, eriçado de espinhos - e suplica:                

“Sobretudo, não permita que se reconduza o ouriço ao circo ou ao carrossel da  poiesis ”.               388

Flechas para fora. Num canto ritual maxakali, por sua vez, se disse: “õnyãm ‘ãto kopa mõyõn”                

- “o ouriço dorme dentro do feixe de cipós”. ) 389

* 

Sobre suas experiências com a  ayahuasca , Júlia diz: 

Por um lado, a  ayahuasca expande a consciência, então você vai ver as coisas de               
outros modos. Mas entendo que ela age, sobretudo, num processo de integração. A             

386 NARBY, 2018, p. 18-9, em itálico no original. 
387 CALAVIA SAEZ, 2014, itálicos no original. 
388 DERRIDA, 2001. 
389 Registrado e traduzido por Sandro Campos, apud BICALHO, 2007. 
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ayahuasca  pode mostrar, com um uso bem-cuidado, a própria integridade, sabe? Ela            
mostra onde é que você é você, onde é que você habita em si mesmo. E isso pode ser                   
por vias muito físicas, pois dizem que ela alinha teus  chakras , deixa todos eles com a                
mesma vibração. De certa forma, pra mim, a escrita sempre foi o cerne, comecei a               
escrever com nove anos de idade, isso sempre esteve pulsando e sempre vai estar.              
Então, a  ayahuasca me fez coincidir com esse caminho que já estava aí e me tirou um                 
pouco dos restos de pensamento coletivo, porque sinto que uma coisa que me impede              
de escrever algo claro é quando estou pensando como a pessoa que pensa ao meu               
redor ou próximo de mim. Entendo que preciso silenciar, como no verso que diz              
“preciso dissolver um pouco dos vigilantes olhos”, uma necessidade de ouvir mais o             
interno a partir de um diálogo com o fora, mas sem muito blá-blá-blá semântico,              
crítico ou teórico.  

Vimos que nos ritos de iniciação pano, o “dissolver um pouco dos vigiantes olhos”              

existe de fato, quando se pingam gotas do sumo de plantas - ou de misturas de folhas - nos                   

olhos das crianças, para acurar a visão. Sobre o “dissolver”, Lévi-Strauss escreve:  

não perdemos de vista que o verbo “dissolver” não implica de maneira nenhuma (e              
mesmo exclui) a destruição das partes constitutivas do corpo submetidas à ação de um              
outro corpo. A solução de um sólido num líquido modifica o arranjo das moléculas do               
primeiro, [e] ela representa também, muitas vezes, um meio eficaz de colocá-las de             
reserva para recuperá-las segundo a necessidade e para melhor estudar suas           
propriedades. [...]  390

Estudar as propriedades do olhar: há um longo poema de Júlia  -  “ Caverna ” -,              391

anterior a  Seiva veneno ou fruto , que parece ensaiar uma relação com a “caça ao olhar” vista                 

por Júlia na dicção de Ana C., e que também antecipa a seu modo a abertura de  Seiva - que                    

falará das "rachaduras/ no concreto existindo deus: a imaginação": 

O amor é uma armadilha ao contrário. 
No dia em que te conheci, foram os olhos as forquilhas 

                                                    que te alçaram. 
Para entender a memória é preciso entender o que são os olhos. 
Para entender o que são os olhos 
o que me leva pelos lugares do que foi 
não é a vontade de neles estar. 
Mas lembrar que não estar neles é hoje estar contigo. 
Te acalma a mão sobre a rocha? 
E embora nestes sítios ainda 
estalo. Quando passo. O que caço, 
me caça. É o amor que vem ou já passou? 
Se for o vento, há em mim quem venha só. 
Sou estrangeira, não sou ninguém. 
Aprendiz que sou mais é do temor 
limo até alastrar 
a língua 

390  LÉVI-STRAUSS, 2012, p. 289. 
391 Publicado no livro  Anamorfoses , organizado por Ana Cristina Joaquim. Na bibliografia, Hansen, 2014. 
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por cima falo 
falo 
sobre os tremendos ossos dos pés 
até perceber que não há como esquadrinhar a 
angústia - que falar dela é como pegar numa bic e 
rasurar por cima de uma tabelinha até esconder o grosso - 

 e guardo nos bolsos 
 
o silêncio agora 
é como se tivesse um ladrilho tão gelado 
a fenda de quando intento fugir 
é pela fascinação pela cria que uma fenda deu entre os meus seios 
e se eu me reconheço caverna, casa cativa 
por que não seria eu a fenda que alimenta 
uma fenda que se cria 
o lugar por onde passa a luz 
da tua violência. 
Sou a fenda por onde passa a luz da tua violência. 
É a minha armadilha: forquilha que te olha 
No fundo, tudo que gosto é de veneno e de desapodrecer 
ao veneno puro deste ventre sirvo 
este corpo é para isto  
serve ao vento de veneno puro, purifica 
E se encontras todos os caminhos fechados 
é porque lá não estás. 
Então quando você vir a fenda de mim 
levante me olhe 
o suficiente e lance: 
p---edra. 

* 

- imagens, procedimentos -  

No belo ensaio “Iluminações profanas (poetas, profetas, drogados)” - retomado por           

Diana Klinger em suas considerações sobre inspiração e autoria -, José Miguel Wisnik             

ressalta,  d a “experiência alucinógena”, uma “perda do domínio discursivo”, que conduz a um             

“naufrágio da sintaxe”: “ cai a rede dos dêiticos [...]  e o  ego , não engrenado com o tempo, não                  

o dirige”. Por isso, em alguns casos - nos experimentos de Baudelaire, Michaux e Benjamin,               

por exemplo - o uso dos alucinógenos estaria relacionado a uma “aventura especulativa”.   392

392 WISNIK, 1988.  Sobre Baudelaire, ver também o que diz Julia Kristeva: “Baudelaire, que se afeiçoava às                 
sinestesias, comentou de modo brilhante essas oscilações do  signo na  sensação e, através dela, na               
dessubjetivação - sob efeito do haxixe, do vinho ou simplesmente, por assim dizer, do ato sublimatório chamado                 
de ‘inspiração’. Por exemplo: ‘Seu olhar se fixa numa árvore [...] o que seria, no cérebro de um poeta                   
[subentendido: medíocre], apenas uma comparação muito natural, torna-se, no seu, uma realidade. Primeiro você              
dá à árvore as suas paixões, seu desejo e sua melancolia; os gemidos e as oscilações dela tornam-se seus, e logo                     
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Em  Quando as imagens tomam posição , Didi-Huberman pensa também esse potencial           

especulativo, recordando que Michaux acreditava haver mesmo  um “caráter ‘instrutivo’ do           

psicotrópico”: “Ele vê mais depressa que nós, designando o que nós ainda não             

compreendemos” . Porém, a experiência com psicotrópicos só será “instrutiva” - diz           393

Didi-Huberman - sob uma condição: a de que seja “pensada, escrita, poetizada:  remontada ,             

em suma” . Esse teria sido o aprendizado de Benjamin “no prisma de suas experiências com               394

a droga”: as “iluminações profanas” se perdem “sem a  construção das suas imagens no              

tempo ” , e essa  construção não se faz sem uma mediação técnica.  Aqui, sua leitura está               395

próxima às reflexões de Chklóvski, enfatizando a primazia dos procedimentos sobre as            

imagens.  396

As reflexões de Benjamin a partir do haxixe teriam-no levado a “uma nova concepção              

da estética articulada sobre o fenômeno da  embriaguez das formas , embriaguez           

experimentada diretamente nas coisas mais concretas, mais banais, de nosso mundo           

circundante”. Esta seria então “uma hiperestesia, hiperacuidade do sujeito frente ao mundo            

visível e sensível”, e nela, tudo  

parece se passar entre dimensões ou movimentos associados entre si num modo            
tipicamente cinematográfico: um movimento centrípeto, voraz e focalizador da  massa ,          
de um primeiro plano, considerado como um abismo de olhar [...]; o movimento             
marcante da  divisão , do quadro, do corte [...]; e, enfim, a multiplicação, a digressão              
rápida ou a  passagem  incessante.  397

(Lembremos que quando Júlia falava do verbo ver como “articulador de tudo” em  Seiva              

veneno ou fruto , mencionava que este poderia ser também um “ver cinematográfico”.) 

Didi-Huberman associa a composição ao estabelecimento da  duração em um          

texto/poema, que passa a funcionar assim como imagem de pensamento . Nos perguntamos,            

então: o poema cristaliza essa imagem iluminada em um “suplemento de escrita”; condensa as              

virtualidades em sua economia de vidência ? Ou, antes, aponta para a composição do corpo,              398

para o agenciamento que dá a ver a imagem? A conclusão proposta por ele é interessante:                

você é a árvore’. Eu não escrevo metáforas, eu lhes transmito metamorfoses, insiste substancialmente              
Baudelaire.” (2017, p. 56-7) 
393  MICHAUX apud DIDI-HUBERMAN, 2017, p. 213. 
394 DIDI-HUBERMAN, op. cit., p. 213 
395  Ibid., p. 223-4, itálico no original. 
396  Ibid. ,  p. 68-9. 
397  Ibid., p. 211, itálicos no original. 
398  Ibid., p. 240-1. 
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“esta construção joga dialeticamente sobre dois tabuleiros:  dis -põe as coisas para melhor            

expor as relações”. A montagem - a  composição - seria a atividade em que a imaginação se                 

converte em técnica artesanal de “produzir pensamento no ritmo incessante das  diferenças e             

das  relações ”.   399

* 

Ver o que o canto ensina a ver é o título de um texto apresentado por Júlia de Carvalho                   

Hansen no congresso da American Portuguese Studies Association, em 2016 - em uma mesa              

cujo tema era “ uncommon communities ”. O texto fala de sua relação com o reino vegetal e                

com a  ayahuasca , e é nele que cita os estudos da etnóloga Christina Callicott sobre os Ícaros                 

(cantos rituais) e a “comunicação entre-espécies no Oeste Amazônico” , à luz de estudos             400

contemporâneos em biossemiótica. Os cantos - diz Callicott - são aprendidos pelos shipibo             

através do estabelecimento de uma relação rigorosa e prolongada com as plantas, de modo que               

o mestre-das-plantas transmite as melodias ao neófito. 

O título da apresentação de Júlia na APSA foi extraído do primeiro verso do poema               

mais curto de  Seiva , já citado: “Quero ver o que o canto ensina a ver/ curiosa capacidade das                  

plantas de iluminarem o cantar/ e assim fazerem o que não sabem fazer: cantar”. Nesse caso,                

chama atenção que a relação com o vegetal  deixe um traço no poema justamente enquanto               

relação, em uma “topologia virtual”. [XLIV] Há um caráter de descoberta, de  estudo  ou de              

curiosidade na dicção, perante um outro agenciamento dos sentidos - que se mostra já desde o                

primeiro poema: “voltar a estudar”; “como gostaria/ de poder ver o poder ver”. 

Caberia ainda deixar um pouco de lado a determinação da  ayahuasca e considerar a              

importância do tabaco para os rituais xamanísticos, como vimos no mito comentado por             

Belaunde: no artigo de Risério sobre a poética xamanística, Viveiros de Castro é citado para               

ressaltar que  entre os Araweté, “o tabaco é o emblema, o instrumento de fabricação e de                

operação do xamã”.  Seiva veneno ou fruto , no primeiro poema, diz: “começar a fumar/ seu               

próprio dom e ritmo”, e a certa altura diz dos “mágicos/ afinando as cordas vocais” através                

“da fumaça, do tabaco” - em uma dicção que lembra os traços descritivos de Perlongher. Se                

quisermos, podemos também imaginar o tabaco no poema que diz “a brasa lenta/ acendemos/              

399    Ibid.,  p. 224,  itálicos no original. . 
400  Texto publicado em português pouco após o de Júlia (números 71 e 57, de julho e janeiro, respectivamente),                   
na mesma série  Caderno de leituras , da Chão da Feira, onde a poeta é também editora. 
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desfazemos/ em cinzas essa cultura”.  Alguns estudos recentes têm defendido que a difusão do              

xamanismo de  ayahuasca na Amazônia ocidental é relativamente recente - datada do ciclo da              

borracha -, ao passo que os usos xamanísticos do tabaco seriam imemoriais.  401

Portanto, sugerir que as plantas cantam  no poema, além de pôr em movimento uma              

outra noção de  agência - uma das características da multiposicionalidade vinculada nas            

poéticas xamanísticas, que Pedro Cesarino sugere serem capazes de “perturbar o nosso            

conjunto de referências” -, implica também que tais operações “não tem o autor (enquanto              

proprietário individual) como figura principal, mas figuras como os donos ou mestres (de             

saberes constituídos como resultados de feixes de relações), centrais para a compreensão das             

cosmologias xamanísticas amazônicas”. Cesarino diz não ser por acaso que tais figuras            

“costumam ser o ponto ou a posição a partir da qual se torna possível visualizar as paisagens                 

cosmológicas de cantos-eventos polifônicos”.   402

Tal multiposicionalidade, que ele sugere ser próxima à noção de polifonia de Bakhtin,             

seria marcada pelas “cisões entre enunciador e locutor”, junto à “ênfase no discurso direto e               

nos decorrentes embutimentos enunciativos, em geral visíveis através da proliferação de           

hearsays (ou reportativos), e no recurso sistemático aos dêiticos”. Tendo em conta que essas              403

características estão associadas à experiência de uma multimodalidade no ritual -           

acompanhada por cantos, grafismos corporais e danças -, interessa pensar  se (e se sim,  como )               

elas, vinculadas a um modo de enunciação que demanda certa disposição coletiva dos corpos,              

reverberam na proposta de leitura de  Seiva  como um objeto ritual. 

* 

Se atentarmos apenas às imagens, encontraremos semelhanças que contribuem para          

uma aproximação entre os poemas do último Piva e os de Hansen: poderíamos começar por               

considerar uma ressonância entre o Piva “aluno / das árvores” e testemunha das “epifanias da               

seiva”, com seus “Olhos de metabolismo floral” e “Pelos direitos não- / humanos do planeta”,               

ou ainda seu manifesto pelo “Sindicato da Natureza” de 1989; e a presença da  Seiva , das                

401  Cf. Gow, 2015; Freedman, 2015; Calavia Sáez, 2014. 
402  CESARINO, 2018, p. 244. Diz ele: “Os donos ameríndios não são soberanos ou representantes; não exercem                 
poderes por contrato e tampouco valem como exemplares de alguma totalidade. Eles são propriamente esse feixe                
de relações integralmente implicados em si mesmos [...]. Não é por acaso que os donos/mestres costumam ser o                  
ponto ou a posição a partir da qual se torna possível visualizar as paisagens cosmológicas de cantos-eventos                 
polifônicos [...]”. (Ibid., p. 244-5) 
403  Ibid. 
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árvores, dos olhos transfigurados, da consciência das plantas ou a “convocação” a defender os              

rios e nascentes em Júlia: “É preciso dar lanças aos que combatem/ protegendo as pedras/ que                

dão água”. As imagens são mesmo próximas: “seiva / ensinou meu coração a ficar / em estado                 

de raio” (Piva); “o lugar/ onde o trovão diz/ EU é o meu peito/ alargado” (Hansen). Também                 

com Perlongher: se para ele a mareação do olhar é uma consequência da beberagem de               

ayahuasca ,  Seiva diz: “Preciso dissolver um pouco dos vigiantes olhos/ para encontrar todos             

os olhares que tenho por onde”, e  Ciclones fala da “água ferruginosa dos seus olhos”. Josely                

V. Baptista falava das “lascas de um espelho quebrado em mil pedaços”, Perlongher escreveu              

a “ superfície partida como um espelho pelo  payé” , e o primeiro poema de  Seiva  põe toda                

superfície “estilhaçada no caleidoscópio”. 

A poesia de Piva costuma ser associada ao surrealismo; a de Perlongher, ao             

neobarroco - ou a uma variação platina do mesmo, que ele chamava “neobarroso”, para              

distingui-la do aspecto “solar” dos trópicos. Júlia - em sua participação na FLIP de 2018 -                

disse acreditar que sua poesia (ela não falava exatamente de  Seiva veneno ou fruto ) foi               

inicialmente melhor recebida em Portugal que no Brasil, e atribuiu isso a uma afinidade deste               

país com uma tradição surrealista.  Mas, para além dessa possível afinidade parcial de             404

pensamento, interessa pensar como os poemas de  Seiva põem em ato outra imagem do              

xamanismo. Ao expor uma relação com esse “outro” por via de suas práticas especulativas,              

mais que de imagens - onde caberia sua aproximação a Piva -,  Seiva permite deslocar o debate                 

para um âmbito menor:  menos “o artista como etnógrafo” (que, na crítica de Foster, idealiza               

uma diferença intransponível), mais a arte como procedimento; o que dá a ver outras relações               

possíveis - não diretamente com “o outro”, mas com o que faz desse outro um outro em                 

relação a “nós”. 

O “xamanismo”, aqui, não é então um procedimento simbólico essencial (e temático)            

dos coletivos indígenas ou uma origem extática da Poesia que caberia atualizar, mas uma série               

de relações com as plantas, com a cosmologia, com a reprodução, com a administração dos               

fluxos da vida. E o modo como os poemas de Seiva veneno ou fruto jogam com os pronomes e                   

404 Fernanda Drummond ressaltou essa afinidade em sua leitura (2017). Em contrapartida, digamos, Júlia editora               
está envolvida na publicação de Mario Cesariny pela  Chão da feira . Vale notar também que no prólogo ao livro                   
Caribe Transplatino , ao comentar os termos neobarroco e neobarroso, Perlongher diz que “[a]lgum dia seria               
preciso reconstruir (como faz Lezama em relação ao barroco áureo) os desdobramentos do surrealismo em sua                
implantação latino-americana, como serviu nestas costas bravias (pelo menos na Argentina e em Cuba) para               
radicalizar a empresa de desrealização dos estilos oficiais - o realismo e suas derivações, como a 'poesia social'.”                  
(1991, p. 20) 

155 



23/05/2019 dissertação com sumário - Documentos Google

https://docs.google.com/document/d/1F-21h7cOOv5cY3XNC9v5WYFmD5iRrXlmlu79SuvFXmw/edit 157/234

 

dêiticos - “desfazemos em cinzas essa cultura”; “por aqui todos sabem que os deuses vêm da                

América do Sul” - convoca quem lê a repensar suas relações. Assim, em vez de tomar como                 

ponto de partida a necessidade de alterar as relações de poder em “nossa sociedade”, de pensar                

o  comum a partir de um diagnóstico resignado da distância entre classes/etnias ou da              

impotência diante de uma fragmentação do  socius na contemporaneidade, a poesia de Júlia             

trata o mundo pelo avesso: parte da composição da vida no cotidiano. Não é simplesmente               

uma passagem do universal ao particular: é uma perspectiva situada, que permite pensar a              

contiguidade dos mundos em relação a suas perspectivas; pois, explorando as condições de             

visibilidade, trata não exatamente de “visões de mundo”, mas de configurações relacionais. 

Assim, tendo passado por algumas leituras sobre as relações entre poesia e            

xamanismo, podemos considerar o que diz Celia Pedrosa: 

A relação entre poesia e xamanismo diz respeito, antes de mais nada, a um trânsito               
entre escrita, voz e visão marcado pelo “desregramento dos sentidos”, como definiu            
Rimbaud os efeitos estéticos de uma articulação transgressiva da experiência do           
pensamento com a experiência do sensível. Tal trânsito aponta para a possibilidade e a              
necessidade – também como já propunha o poeta francês que Josely cita bastante e              
que nomeia o texto de J. Rothenberg sobre etnopoesia – de possíveis outros modos de               
iluminação, para além dos limites estreitos da racionalidade iluminista e de sua            
oposição simplória a uma irracionalidade tida como originariamente livre e          
libertadora. Vinculados simultaneamente a transe e a ritual, esse trânsito e essa            
iluminação apontam para a  coexistência do desregramento com a ordenação, para a            
imbricação do corpo individual com o corpo coletivo , um e outro contaminados.  405

A partir dessas observações, notamos que nos poemas mencionados de Piva e            

Perlongher há uma ausência do “eu” e do “nós”. Os poemas de  Ciclones e  Aguas aéreas                

promovem uma subjetivação de outras “entidades naturais”, mas quase não vemos neles - na              

enunciação - um sujeito implicado e instável. São, muitas vezes, descritivos, e não se              

prolongam em uma reflexão sobre o comum. Já em  Seiva veneno ou fruto , como vimos,               

poucos são os poemas em que o “eu” não está - a guiar o estudo e o percurso. Teríamos,                   

portanto, três modos de pensar a diluição da subjetividade e o uso dos pronomes. Em               

Ciclones , os poemas cantam a iniciação de um  ele , objetivado; o  eu se desdobra em muitas                

vozes e citações, mas quando aparece como emissor, é sempre em um lugar superior de               

enunciação, sábio (“eu sou o cavalo de Exu”, “Eu atravessei manguezais”, “Eu sou             

tecnopagão”, “Eu sou o Tambor do Xamã”, “Eu sou a viagem de ácido”). Em  Aguas aéreas , o                 

eu some no fluxo, em uma dessubjetivação que traz ao primeiro plano a passagem de cenas na                 

405 PEDROSA, 2018, itálicos nossos. 
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retina, como propôs Josely. E em  Seiva , o  eu é mais reflexivo, interroga as condições de                

visibilidade, estuda o processo: os poemas parecem menos atrelados à metáfora (como em             

Piva, na leitura de Pécora) que aos vínculos ensaiados por uma subjetivação em curso, onde se                

recompõe a partir dessa dinâmica contígua das relações experimentadas e - ao mesmo tempo -               

de uma avaliação dos encontros e dos modos de relacionar  na língua (“voltar a estudar, não                

sei/ mais compor meus poemas”); há aí um espaço “entre mim e a vida” um jogo entre                 

envolvimento e distanciamento, característico do perspectivismo - enquanto modulação de          

afetos e pontos de vista. Desse modo, poderíamos sugerir que se os poemas de Piva são                

enunciados como que por um narrador de um universo simbólico que se quer nominalmente              

xamânico e libertário; os de Perlongher enunciam uma fenomenologia barroca das           

micro-percepções rituais, sem associá-la diretamente a uma reflexão sobre o coletivo ; e os             406

de Júlia são enunciados por uma subjetividade estudiosa de seu próprio universo possível. 

Não queremos, com isso, contrastar a impureza/impropriedade simbólica cara aos          

(neo)xamanismos (seu caráter “não dogmático e integrador”, analisado por Chaumeil e citado            

por Perlongher) a uma suposta autenticidade de xamanismos puros - de modo nenhum.             

Hansen, tal como Piva e Perlongher, fala mesmo deste ponto de vista mesclado dos rituais que                

frequenta - “que trabalham numa tão híbrida quanto rigorosa associação das tradições            

shipibo-konibo e quéchua-lamista” . Tal configuração, de todo modo, não oblitera um tipo            407

de reorganização corporal - um desregramento [regrado] dos sentidos, que envolve reclusão,            

jejum, restrições de vários tipos: se relacionar, conviver - quiçá aprender - com as plantas,               

tê-las como intercessoras. Ao fazer poemas atravessados por elas, em um agenciamento de             

enunciação em meio aos tropismos, como não reduzir as epistemologias ameríndias às            

questões próprias da modernidade? Nessas diferenças de estilo, de modos de relação na             

linguagem, que são também diferenças teóricas, vemos algo dos debates internos à teoria             

antropológica acerca das potencialidades da etnografia. Aprender a aprender.  408

406 Fora dos poemas, entretanto, ele dizia que “el Daime tiene una relación de inversión en relación a Occidente                   
[...] La cultura negra o indígena en vez de estar a la defensiva, están en la ofensiva [...] es una inversión total de                       
las coordenadas de dominación” (apud SAN JUAN, 2012) 
407  HANSEN, 2017. 
408 No mesmo texto, Júlia diz: “Em linhas bem gerais, eu diria que nos usos rituais de plantas de poder                    
encontramos aquilo que Gregory Bateson passou a vida a nomear: que tudo existe em relação”. Pode-se ver                 
também duas outras leituras de Bateson que enfatizam um  aprender a aprender , por Marcio Goldman (2012,                
2015b) e Amir Geiger (2016). 
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A composição de  Seiva veneno ou fruto - uma vez afirmada sua relação com os rituais                

shipibo e quíchua-lamista (e também com os huni kuin, citados por ela na FLIP) - parece                

afinal  não  querer ser nominalmente xamanística ou xamânica; e essa é uma posição que              

podemos considerar respeitável. O livro está circunscrito (epígrafe e colofão) por indícios ou             

traços xamanísticos que o ambientam, mas isso não nos solicita a estabelecer uma relação              

direta - tampouco uma relação metafórica. Quando fala publicamente sobre suas experiências            

ou sobre estudos recentes a isso relacionados, a poeta não o faz para reivindicar uma               

linhagem, mas para pensar vínculos no presente. De nossa parte leitora, não queremos             

contribuir então para que o xamanismo seja tido como um “elemento” constitutivo de sua              

poética, entre outros; muito menos um “tema”. Pondo-nos aquém deste campo semântico - por              

demais associado a expectativas exóticas ou virtuosas -, nos interessamos pelas relações e             

vínculos para os quais os poemas apontam. Esses vínculos - entre corpo, terra e cosmos -,                

acompanhados por uma relação intensiva com as plantas e as modulações do ponto de vista,               

são a ênfase de nossa leitura. E que esse modo de produzir vínculos sejam também               

constitutivo do que se chama xamanismo, indica apenas que talvez estejamos, por outros             

meios, em diálogo com este - não enquanto tema, mas enquanto prática.  

Isso poderia, talvez, nos levar a outros modos de pensar um diálogo possível, para              

além de um emblema que remete a um imaginário fechado de uma alteridade compacta. O que                

guia nossa leitura teórica, nesse sentido, é a atenção à composição do corpo, do pensamento e                

do poema, atravessados todos por outras forças e agências. Se isso é também o que guia o                 

“complexo xamânico-reprodutivo” , para além de um indivíduo excepcional capaz de ver o            409

que os outros não veem - o xamã iniciado e mestre -, tal abordagem nos interessa                

especialmente por extrair essas práticas de um momento de exceção - nas antípodas do              

cotidiano -, e situá-las em um modo de vida, que ultrapassa o momento do ritual, envolvendo                

a administração diária dos fluxos e da reprodução da vida.  

Lá como cá, são procedimentos ensaiados para se orientar no pensamento, para situar             

o presente em relação aos acontecimentos, para procurar novas maneiras de ver, para testar              

relações possíveis, para afastar o que diminui a potência de agir. Portanto, não há motivo de                

esperar que os procedimentos formais sejam semelhantes, ou que as cosmologias coincidam;            

nem há razões para forçar analogias entre as mitologias de parte a parte. Lá, o ritual encontra                 

409  Cf. BELAUNDE, 2008, p. 145. 
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seu teor de inteligibilidade em um outro regime de historicidade (mitológico, que põe em jogo               

outra metafísica e outra cosmologia), tendo como indispensáveis outros aspectos “formais” do            

ritual (a abarcar todo o complexo xamânico-reprodutivo): pintura do corpo, beberagem de            

ayahuasca , cantos-imagem articulados através de paralelismo sugerindo caminhos,        

permeabilidade do corpo. Seu regime de visibilidade vai de par com esse regime de              

subjetivação, e com a iterabilidade ou indução/condução das visões, de modo que essa             

replicação do cosmos na pessoa manifesta-se, por exemplo, em palavras torcidas (como nos             

Marubo, estudados por Cesarino) ou palavras quebradas (nos Araweté, por Guilherme           

Heurich). Aqui, não faria sentido o poema reproduzi-lo. Os poemas de  Seiva jogam com os               

mitos do “nosso” regime de historicidade - e é aí que reside sua agência: é justamente o  nós                  

que está posto em questão, no envio ritualizado que expõe um atrito na interseção do coletivo,                

irrepresentável, de abrangência e alcance impossíveis de pressupor. 

Assim, ao mesmo tempo em que se enuncia de um “entre-lugar”,  Seiva veneno ou              

fruto  desestabiliza a ambos os regimes - dado que a perspectiva que temos dos mundos               

ameríndios é baseada em expectativas marcadas por oposições intransponíveis. As condições           

de visibilidade que são exploradas nos poemas de  Seiva nos levam a uma experiência/conceito              

de corpo que, se não é o mesmo dos povos Pano, tampouco é o nosso - o corpo-uno da pessoa                    

que abre um livro e lê um poema. Leia-se em voz alta “ Si soy el temblor / o lugar onde o                    

trovão diz/ EU é o meu peito/ alargado” - há uma hesitação entre o som e o sentido de si;                    410

alargamento do sujeito no poema. Estamos  no ritual, e aqui, em vez de ser uma xamã que                 

induz a visualização e a orientação no intercâmbio de pontos de vista, é o poema, que progride                 

constelando afetos e vínculos de que somente um corpo permeável [ dis-posto ] é capaz. 

Não buscamos, então, um paralelo com as formas poéticas de algum xamanismo            

específico, shipibo, huni kuin ou lamista. É sobretudo esse caráter de procedimento ensaiado e              

aberto que nos permite pensar - para além das derivações metafísicas - um outro aspecto de                

Seiva , que diz respeito aos gestos e a uma micropolítica dos afetos. Diana Klinger sugere que,                

ao pensarmos a escrita como ritual, em um movimento de desterritorialização e            

reterritorialização, sejamos levados a seguir as atitudes e posturas que daí decorrem.  Seiva se              

encerra, como vimos, chamando/convocando a "Da palavra sair, habitar outros mundos", i.e.,            

410 Neste que é o único momento hispanohablante do livro, somos levados a pensar no  Temblor de cielo , de                   
Vicente Huidobro, que fala também de um peito alargado: isso reforçaria uma inscrição sul-americana do ritual. 
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ocupar outras perspectivas, abrindo a imaginação a outros horizontes possíveis, e a outras             

alianças (políticas) possíveis . Seja isso lido como uma convocação a abandonar as leituras e a               

literatura em busca de uma experiência singular, um êxodo do universo simbólico, uma             

passagem da palavra à ação ; ou, seja lido como um chamado para a partida a outros mundos                 411

tendo a palavra como potência motriz -  os dois casos talvez sejam, paradoxalmente,             

simultâneos -, o que importa é que o poema opera como um feixe de relações;  em ambos os                  

casos trata-se de optar por  não  atualizar esses outros mundos (no livro) - um acontecimento               

que tende para a diferença, mas que não neutraliza a diferença. E aí já estamos em uma                 412

saída  do livro - é o último poema: “Ser Seiva, veneno ou fruto” .  

O que está em jogo, afinal, é um modo de implicar o corpo na leitura, como ressaltam                 

as leituras de Ana C. - e quiçá sentir o sangue entre os dentes, ou ouvir as plantas no poema,                    

ou sentir a expressão do trovão no peito alargado. [XLV] Assim sendo, os procedimentos             

ensaiados não desejam apenas gerar estranhamento e mobilizar posições na macropolítica;           

sugerem modos de se orientar no presente que podem (ou não) ser levados para o cotidiano,                

como propõem Barbara Arisi e Oscar Calavia Sáez em sua teoria dos rituais amazônicos. {XLVI] 

* 

- micropolíticas da voz e do gesto - 

Para além da “semântica integrativa” e da “sinergia dentro do livro” apontadas por             

Júlia em entrevistas - e que podem ser pensadas em  Seiva veneno ou fruto a partir da                 413

recursividade ritual, da mediação vegetal e do olhar ativo -, a leitura dos afetos passa também                

por avaliar os venenos, afastar-se do tóxico. Se a poeta nos diz logo no segundo poema que “a                  

explicação é a origem do buraco negro em que estamos”, se a obsessão hermenêutica é               

origem/causa de um mal, é porque envenena, intoxica as relações, restaura sempre um             

significado global, impede a busca de alternativas: “não quero fazer parte do desespero mental              

coletivo, isso é regra da minha existência e será”, diz ela numa das entrevistas. E como fazer                 

isso, senão através de uma avaliação dos afetos?  

Ana C. certa vez falou da importância de um “questionamento da distância ENTRE as              

propostas que norteiam a prática política e as relações cotidianas”, ao que adicionou um              

411 Nesse sentido, ver a leitura de Luiz Guilherme Barbosa, 2016. 
412 Cf. VIVEIROS DE CASTRO, 2016. 
413 MELO, 2017, MACIEL, 2017. 

160 



23/05/2019 dissertação com sumário - Documentos Google

https://docs.google.com/document/d/1F-21h7cOOv5cY3XNC9v5WYFmD5iRrXlmlu79SuvFXmw/edit 162/234

 

asterisco: “ou: entre afeto e estratégia”. Salta à atenção a escassez de humanos em  Seiva ,               414

mas não há nenhum indício de misantropia e os dêiticos convocam quem lê a se somar à sua                  

perspectiva de estudo. Parece, antes, que a poeta diga algo relacionado à boa distância: “uma               

distância que não quebre o afeto”, cuidadosa, como pensava Barthes. Ou a que Lévi-Strauss              415

via nos mitos ameríndios em que o sol e a lua viajavam juntos em uma canoa, mas não                  

podiam se aproximar demais para não eliminar os dias ou as noites. Ou ainda a boa distância                 

que Fernand Deligny buscava para poder estabelecer um espaço de convívio com crianças que              

não falavam, diagnosticadas como autistas: uma jangada composta por troncos espaçados, em            

que a água passe e o movimento continue, destacando a importância dos laços e do “modo de                 

amarração”: “É preciso que o liame seja suficientemente frouxo e que ele não se solte.”   416

Poderíamos ver em  Seiva , talvez, uma lógica nietzscheana das qualidades sensíveis:           

“R de ressentimento esburacando a minha língua”; desejo de não compor o corpo             

(poético/ético) com esse afeto. 

Um poema diz também da importância de medir os gestos :  

Foi-se o tempo 
em que confundi ação 
com a fúria do movimento. 
Arrancava lascas dos pratos 
quando os punha a secar sem jeito 
com o que é celestial. 
 
A calma 
ou o agora que tudo concede 
lento, tão lento 
tudo cresce e permite 
sentir a espessura da língua 
como pedra de sal entre os dentes. 
(...) 

Outro poema dirá de deslocamentos e transtornos passados, e de uma certa paciência             

adquirida, que se quer condensada em um tom que afasta os gestos brutos: 

Nós somos o fogo 
somos também o telhado 
em tantos jaguares aves 
em confins já fui 
transformada. E tive rumo. 

414  Apud GARRAMUÑO, 2012, p. 172. 
415 BARTHES, 2003, p. 260. 
416 DELIGNY, 2013. 
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Hoje não estou transtornada. 
Nem tenho que quebrar 
linhas pois sou aquele 
que não cessa: o selvagem 
Ó selvagem comedor de linhas! 
Que a nossa canção se faça suficiente 
manta de lã luminosa 
E sem porquê utilizada. Amada! 
Amam-se as peças & os ancestrais 
se gastam. E se gestam. 
Onde deus fez a morada. 

Sermos o fogo e também o telhado, afinal, implica saber que tudo pode desabar sobre               

nossas cabeças. Prudência. Nas poucas vezes que o pronome  nós é enunciado em  Seiva ,              

portanto, parece dizer a necessidade de um ralentamento: “lentamente/ nos pomos a acender/ a              

brasa lenta”; “somos também o telhado”; “Que a nossa canção se faça suficiente”;             

“cantofalamos/ nos sonhos pisando/ na lâmina e descansando/ na lama dos pensamentos/            

meditados, dos atos/ percebidos ou atormentados (...)”. Pois a buscar outros rumos futuros,             

importa admitir antes de mais nada “nosso despreparo”, sabendo imprescindível o humor para             

lidar com os fragmentos, e não se levar tão a sério, que o pessimismo nada resolve:  

O futuro? Tem orelhas 
mas é surdo. E é manco. 
Se arrasta, sem espanto 
mais alheio do que lúcido 
com o nosso despreparo. 
 
Se fosse um deus amava o humano, mas como não existe 
o futuro tem de amansar seus ventos, marcando as peles, 
as montanhas. Sendo um gênio, não é um exército 
de cronogramas, nem de antecipações. 
 
Tem firmeza de flor. E é 
invisível, reconhecido 
por seus efeitos de brisa 
furacão. Nunca adiado. 
 
Não tem nada a ensinar 
no entanto é um mestre 
dizem os esgrimistas 
os observadores de saltos 
os gatos também 
aprendem certos truques com ele. 
 
E se ama os despreparados 
lhe sabem tanto os que fazem 
quanto os que esperam. 
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Os otimistas valem mais 
valem quanto? 
Cem bifurcações, 
sucessivas gerações 
de bem-aventurados 
que topam em pedras 
cicatrizam e correm 
bem alimentados 
com fome de mais 
alimento. 
 
São seus sinais 
os imprevistos, os cavalos 
os pontos cardeais 
os cinco sentidos 
e os sete buracos da cabeça. 

Há ainda um poema que mescla as temporalidades, e joga com um de nossos supostos               

mitos de fundação, que configura em ritos diários certa composição sociopolítica: 

A senha é cordial. Dê corda.  
A trança do atrito entre 
o músculo e as cavidades 
faz uma respiração. 
 
A senha é: seja cordial  
em teus diálogos  
convença teus antepassados  
a fazerem uma revolução  
de acordo no acontecido. 
 
A própria vida 
& o inexplicado 
além de luzir 
intricados 
permanecerão. 
 

O diálogo, então, não é apenas entre nós, mas também de cada um de nós com nossa                 

herança e história. Haveríamos de pensar aqui o valor do adjetivo cordial. Enunciado em              

língua portuguesa e em território brasileiro, não deixa de suscitar um peso semântico e              

político bastante marcado, o das  Raízes de Sérgio Buarque de Holanda, com um teor              

eminentemente problemático enquanto característica da brasilidade. Por extensão, inserido em          

uma tradição de interpretações da nacionalidade, leva a pensar também no mito da democracia              

racial. Vindo de uma poeta que antes publicou um livro intitulado  alforria blues ou Poemas do                

Destino do Mar , e com tudo o que dissemos até aqui, esse poema guarda muitas               
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possibilidades. Sobretudo porque a revolução é “de acordo no acontecido”: novamente, parece            

haver aí algo d' A casa dos Nietzscheanos , um  amor fati . Não resignação, nem apagamento da               

história, mas uma posição ativa diante do contemporâneo, onde os tempos passados e futuros              

confluem, em sístole e diástole. E ainda não sabemos as palavras que “abrem portas/ nas               

orações que ainda não foram compostas”.  417

* 

- sístole / diástole - 

Podemos assim retomar o percurso: o convívio de Júlia com o que sugerimos serem              

duas matrizes de pensamento (a infância entre 20.000 livros e 25.000 espécies de plantas), em               

Seiva , se desdobra, passando pelo “voltar a estudar”: um estudo - performativo, em prática -               

dos rituais (“minha vida foi parar em outra galáxia/ e eu escrevo para resgatá-la”), que logo                

mostra-se também um  estudo de diferentes modos de relacionamento com as plantas, em uma              

enunciação aberta e processual, que co-loca [respira] em tensão e atrito duas matrizes poéticas              

(“etnoepistemológicas”).  

Em diástole, poderíamos ver uma tradição (etno)poética moderna e visionária ( etno           

porque não universal, mas também porque etnográfica, implicada em uma atitude de            

estranhamento do que é familiar); passando -  grossíssimo modo , pois não é nosso objetivo              

mapear influências aqui - pelo estudo para se fazer  voyant em Rimbaud (o poeta, ladrão do                

fogo em seu barco ébrio), pela relação tensa com a natureza em Baudelaire (o poeta buscando                

suas correspondências e avaliando paraísos artificiais), pela invenção de um corpo-sem-órgãos           

a partir da dicção-dictamno em Artaud (o poeta buscando extrair os venenos, e as palavras               

para orações futuras), pelo surrealismo etnográfico (e o interesse pelas sociedades           

extra-ocidentais como fontes cosmológicas), pela relação simbiótica ou telúrica com a           

natureza em Leonardo Fróes (e o poeta buscando a “despersonalização”), pela lírica altiva em              

Hilda Hilst (e a poeta buscando uma comunicação metafísica ao mesmo tempo sagrada e              

417  Sobre o capítulo "O homem cordial" (de  Raízes do Brasil ), que costuma ser lido com ênfase nas relações entre                    
público e privado por parte do funcionalismo patrimonial de Estado, note-se que seu argumento central é uma                 
"aversão ao ritualismo" que caracterizaria a vida social nos trópicos, pensada à luz da modulação popular do                 
catolicismo - que cultuaria uma relação amical e doméstica com Deus e com um Cristo que "desce do altar para                    
sambar com o povo". A frouxidão de rigor nos ritos, a "pouca devoção dos brasileiros e até das brasileiras" e a                     
"religiosidade de superfície", em oposição à "religião palaciana", poderiam ser vistas como o "traço mais               
específico do espírito brasileiro". O texto sustenta a tese da "aversão ao ritualismo" contrastando-a à afinidade                
entre o cerimonial xintoísta e o "terreno da conduta social" no Japão. Caberia reimaginar esses argumentos                
tomando por base afirmativa outros parâmetros e conceitos de socialidade ritual; afro-ameríndios, por exemplo. 
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profana) - e passando também pelas aproximações mais diretamente atravessadas por traços            

ameríndios, como os escritos humorosos de Artaud a partir do  peyote ou as reconstituições              

“totêmicas” de “Poemas ameríndios” por Herberto Helder.   418

E em sístole, a poética dos rituais da Amazônia ocidental (shipibo/ huni kuin/             

quíchua-lamista), que - para além de quaisquer exercícios experimentais de reconstituição           

performática dos rituais em texto, como faz a etnopoética - está presente em  Seiva no modo de                 

configuração dos trânsitos espaço-temporais e num modo de relação com as plantas, mais             

próximo de alguns pressupostos da etnobotânica shipibo e de sua fitofarmacologia do que dos              

conceitos ocidentais de Natureza. Assim, antes de uma relação simbiótica ou telúrica, em um              

continuum indiferenciado, temos nos poemas de  Seiva  uma disposição de imagens e ritmos             

que expõe essas  relações ; onde o pensamento (que não “pensa por si próprio”), o corpo (que                

se desorganiza e se abre) e a  composição  (que se mostra em percurso desde o início) são                 

expostos como agenciamentos: como “um corpo em perpétua negociação com uma força de             

outro tempo” , numa instável economia dos afetos, tensão irresolvida e nunca pacificada, em             419

seus tropismos e mudanças de perspectiva. Uma enunciação que é dialogada e negociada com              

as plantas e seu parentesco, com o tabaco que fuma o ritmo e dissolve a cultura, com as visões                   

que as plantas ensinam a ver, com seus galhos e estalidos, com sua nervura do real.  

Se há, portanto, duas matrizes, elas são reviradas: a primeira seria a de uma poética do                

texto tendendo para a performance dos rituais (ameríndios, mas não só); e a segunda seria a de                 

uma poética dos rituais tendendo para um modo ritual de escrita, agenciando, a cada leitura,               

algumas das aberturas promovidas pelos rituais  in situ : a permeabilidade do corpo, a             

percepção dos vínculos, a maestria das plantas. Com isso, podemos ver aqui a confluência de               

duas das maneiras de aproximação ao ritual pensadas por certa teoria da literatura             

contemporânea: o resgate da dimensão ritual pela poesia contemporânea (apontado por           

Luciana di Leone), enfatizando os toques e os contatos que perpassam os poemas; e a prática                

da escrita como ritual (sugerida por Diana Klinger), estética da existência, que suspende o              

mundo para construir outro território afetivo; ambas performadas num modo de enunciação            

que se expõe, e que ao se expor aponta para as relações que o constituem. 

418 Sobre Rimbaud, ver “ Opus alchymicum ” de Giorgio Agamben (2018, p. 137-66). Sobre Artaud, ver “ A                
invenção do dictamno ”, capítulo do livro de Jean-Michel Rey (2002, pp. 145-74). 
419 A expressão é de Jean-Michel Rey (2002, p. 88), escrevendo sobre Artaud. 
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Uma vez estilhaçadas as superfícies no caleidoscópio - já no primeiro poema -, essa              

relação entre as duas matrizes se reconfigura incessantemente a cada giro no caleidoscópio, a              

cada passagem de folha, a cada poema, com diferentes dinâmicas de movimento e             

profundidade, desde o “lento, tão lento” até o vertiginoso, desde o metahistoriográfico (a             

perspectiva das árvores sobre a civilização) até o molecular (as plantas mediando uma ligação              

sanguínea com o trovão), desde o profético (os pontos de vista d’“o futuro”, e d’“o escuro”)                

até o mais cotidiano (como secar os pratos). Tudo é atravessado pela seiva, certo; mas esse                

modo de  pensar a seiva está próximo a um modo ameríndio, ali onde “todos sabem que os                 

deuses vêm da América do Sul”. 

Ao sugerir essa densidade epistemológica (a partir de uma matriz ritual ameríndia),            

seguimos então as primeiras leituras de  Seiva por Priscilla Campos (“Sobre a terra que te               

domina”) e Luciana di Leone (“La naturaleza que viene”), que ressaltaram os vínculos entre              

corpo, terra e cosmos propostos pelos poemas; o modo como eles tensionam as noções de               

corpo e de natureza. Esses vínculos talvez nos permitam repensar alguns aspectos da teoria da               

literatura, pois propõem um agenciamento  cosmológico da palavra. (Por isso,  Seiva veneno ou             

fruto  nos solicita desviar de uma leitura  sociológica ou  cultural - a menos que ampliemos a                

socialidade à agência dessas outras forças que excedem o humano: entidades, espíritos, etc.)  

Se  Seiva pode ser um livro-ritual, se há um ritual do livro, um ritual de escrita que se                  

atualiza em ritual de leitura e que não se reduz ao intra-textual - mas também não o renega,                  

pois antes expõe esse movimento em sístole e diástole (“Da palavra sair/ habitar outros              

mundos”) -, parece portanto interessante recorrer à “teoria shipibo dos livros” e ressaltar esse              

agenciamento que conflui escritas e grafismos; como fizeram Pierre Déléage a partir da             

polissemia linguística e Luisa Elvira Belaunde a partir da matriz epistemológica das plantas:             

afinal, repetindo, elas “são semelhantes aos livros, suas folhas talos e raízes levam escritos              

desenhos em suas superfícies; e vice-versa, os livros são semelhantes às plantas”. Tropismos,             

então: sangue/seiva, poemas/floemas. É também curiosa, nesse sentido, uma observação de           

Peter Gow sobre a teoria estética dos Yiné com que conviveu nos anos 80: eles não se                 

interessavam nem um pouco pela arte figurativa dos brancos, mas tinham curiosidade pela             

escrita ; as letras lhes pareciam ser os padrões dos brancos; ou ao menos parecia ser a elas que                  

os brancos davam importância e zelo - tanto quanto eles por seus padrões gráficos.  420

420  GOW, 1999. 
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Como vimos de passagem, a reconfiguração da antropologia da arte proposta por            

Alfred Gell, aqui pensada em suas derivas sulamericanas, implica abrir mão da pressuposição             

ocidental de que as artes pertençam ao campo da “cultura” (em oposição à “natureza” e à                

“sobrenatureza”). Em vez disso, o estudo deveria perguntar, a cada vez, quais são as forças               

que constituem a  socialidade . Em afinidade a Gell, somos levados a pensar que o livro ( Seiva )                

opera uma difusão da agência das plantas; se as plantas iluminam o cantar e esse cantar deixa                 

seus traços no poema; se é possível alterar as velocidades do corpo, abrigando-o com folhas,               

aproximando-o do arbusto; “Serei planta”, “ser seiva”, etc. Mas essa metamorfose é também             

uma travessia do perigo; experiência  veneno ou fruto - e aqui voltamos à leitura que               

Didi-Huberman fez das experiências de Walter Benjamin com certas drogas e de sua reflexão              

decorrente disso: a escrita e o poema  dis-põem  as palavras para melhor  expor   as relações .   421

É apenas na leitura (sem considerarmos a ideia de uma obra fechada, mas antes o               

poema como uma administração dos afetos, uma proposta de traçar vínculos e relações que              

pode ser experienciada, jurisprudencialmente, a cada leitura) que nos expomos a essas            

relações possíveis e virtuais, através da enunciação, da respiração alterando as velocidades do             

pensamento e do corpo, podendo sentir os vínculos “no deslocar do sangue”. Por isso, enfim,               

Seiva  não emula ou mimetiza um ritual alheio a si; ele enuncia o ritual que propõe, não outro.                  

E essa enunciação - esse agenciamento coletivo de enunciação que faz o livro - permite               

imaginarmos que não é apenas a voz da poeta que encontramos, a voz humana e reconhecível;                

ela é também o que excede e atravessa o corpo como campo de forças: as moléculas, a                 

replicação do cosmos no corpo. Giramos em círculos.  Seiva  e o deslocar do sangue: escrita do                

corpo, escrita do cosmos. 

* 

-   poemas, pronomes,  considerações - 
  

Sugerimos que parte dos estudos literários que busca um diálogo com a etnologia             

contemporânea o faz por via de uma retomada do tema da antropofagia tupi, respaldada em               

uma suposta tradição nacional que se encontra nas artes metropolitanas a partir da “semana de               

22”, com Oswald e Mário de Andrade. Interessava pensar se - e, se sim, por quê - esse tipo de                    

421 Em seu conhecido artigo sobre o surrealismo, W. Benjamin escreveu que  “ a investigação mais apaixonada da                 
embriaguez produzida pelo haxixe ensina-nos muito menos sobre o pensamento (que é um narcótico eminente)               
do que a iluminação profana do pensamento pode ensinar-nos sobre a embriaguez do haxixe”. (1987, p. 33) 
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aproximação temática reduziria o potencial do diálogo desejado.  Se o imaginário tupi remete             

aos escritos de viajantes e aos primeiros encontros coloniais na costa do Atlântico - datados do                

século XVI -, a etnologia contemporânea baseou algumas de suas reflexões teóricas mais             

instigantes dos últimos vinte anos nos modos de vida de coletivos amazônicos cujos estudos              

só se consolidaram no período que acompanha, em contramão, a construção da rodovia             

Transamazônica durante o Plano de Integração Nacional, na passagem dos anos 1960-1970:            

uma disparidade de aproximados 400 anos, portanto. Se é certo que tais estudos recentes              

também envolvem a presença marcante de grupos tupi (coetâneos), agora estes estão            

agenciados a outras linhas de força teóricas, alheias à irrupção do Novo Mundo.  

Sem muitos riscos, parece possível afirmar que a “abertura ao outro”, a incorporação             

da diferença e a domesticação do estrangeiro são características constitutivas de muitos modos             

ameríndios de existência ao largo do continente, como atesta amplamente a etnologia - o que               

justifica a permanência do interesse na temática ritual antropofágica como matriz de reflexões.             

Porém, remetê-las a uma suposta cultura ou “brasilidade” - ainda que pensadas como             

linhas-de-fuga da “ideologia oficial”, buscando com isso enfatizar a diferença cultural sobre a             

identidade - não foi do interesse deste estudo, uma vez que os pressupostos deste conceito de                

cultura são problematizados por essa  mesma etnologia - ou antes, pelo que os ameríndios              

dizem a ela.  

Tentamos, então, aceitar as sugestões de prudência, em busca de um maior rigor             

etnológico. Isso nos levou a notar - de modo um pouco leviano, certamente - que há hoje                 

diversos estudos celebrando a contemporaneidade de um “pensamento ameríndio” mais ou           

menos genérico, e dele se servindo para sugerir outros pontos de partida - pós-coloniais - em                

uma genealogia alternativa da tradição literária nacional. Não questionamos sua importância e            

potencial interesse político de reparação histórica, mas é notável que tais estudos parecem             

curiosamente reiterar e visibilizar a existência de um descompasso teórico mais geral entre a              

etnologia e as outras “humanidades” que partilham de afinidades sociológicas: um           

descompasso metodológico, relacionado ao recorte geopolítico de partida, e que reifica um            

certo nacionalismo teórico, mesmo sem querer - pois se ampara no historicismo. Poderíamos             

considerar esse descompasso como uma questão de imaginação cosmográfica, e pensamos que            

deva ser considerado com maior cuidado caso queiramos potencializar um diálogo com a             

etnologia. [XLVII] 
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Desde outro ponto de vista, vale lembrar que - não raro - o termo usado por                

interlocutores ameríndios para qualificar “os brancos” é traduzido como  inimigo . E é            

igualmente desejável que não se veja nessa inimizade um problema moral: ela é um grau de                

afinidade, e os brancos são um inimigo  entre outros tantos: inimigos são necessários e mesmo               

desejáveis, dizia Pierre Clastres. Se os brancos são ainda hoje um problema  maior para os               

ameríndios, é porque desarticulam as afinidades elementares do parentesco - ou, em termos de              

Spinoza, porque decompõem  muitas das suas relações constitutivas (metafísicas, físicas e           

microfísicas): reduzem a quantidade de deuses a Um, destroem árvores, poluem rios, matam             

peixes, escavam o ouro canibal, espalham a fumaça do metal e - por fim - envenenam seu                 

sangue com epidemias. O critério da inimizade, então, não é moral; diríamos mesmo             

estrutural, relacional: como uma  Ética demonstrada à maneira de um geômetra           

não-euclideano.  

As boas visitas - as que sabem respeitar a boa distância, imagina-se - podem              

eventualmente ser incluídas nas redes de parentesco, e assim ganhar um qualificativo mais             

ameno. Mas a dissidência constitui o grupo cognato - e a tão lamentada fragmentação coletiva               

do mundo contemporâneo, incensada pelas perspectivas que supõem um dia ter havido algum             

consenso político, não poderia ser mais estranha à diplomacia intercomunitária ameríndia nas            

terras baixas sul-americanas. Era essa, já, a configuração relacional que motivava as alianças             

subjacentes às guerras quinhentistas entre portugueses e franceses ; há muito tempo nas            422

águas da Guanabara. 

* 

Os coletivos - sabemos, se vivemos - não cessam de se decompor e recompor: a               

desagregação/dissolução é uma  constante , um  comum. Não é difícil vislumbrar aqui uma            

afinidade com as releituras do problema da  comunidade feitas por Bataille, Blanchot, Nancy,             

Agamben e Esposito. Se do ponto de vista das subjetividades atreladas às histórias étnicas no               

continente europeu, após duas grandes guerras e políticas oficiais de extermínio, o problema             

da comunidade precisou de ser repensado a partir das ruínas, também do ponto de vista das                

subjetividades dissidentes das historiografias nacionais sul-americanas, após décadas de         

ditaduras militares e políticas oficiais de extermínio, a coesão social não é menos fraturada,              

em um processo de reconstituição ainda em curso, com impasses notáveis na segunda década              

422 Cf. ALMEIDA, 2010. 
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do século XXI. Nos dois lados do Atlântico, portanto, o amplo debate filosófico e ético sobre                

os problemas fundacionais de um  comum se faz sob o ponto de vista da vulnerabilidade, da                

insuficiência, da incompletude ontológica do sujeito. 

A pergunta de base é amplamente conhecida: após a derrota de projetos políticos que              

se queriam emancipatórios e internacionalistas, como evitar o desamparo, a solidão           

existencial, o individualismo - sendo o indivíduo esse “resultado abstrato de uma            

decomposição”? Seria interessante, tendo isso em vista, pensarmos o que acontece com o             423

debate sobre o comum do ponto de vista das subjetividades ameríndias, situadas fora das              

historiografias nacionais, mas não alheias a políticas continuadas de extermínio. Suas           

experiências de decomposição são marcadas por índices de mortalidade - após os chamados             

“encontros” - que quase sempre ultrapassam os 50%.  

Poderíamos com isso repensar o “nexo profundo e enigmático” entre hospitalidade e            

hostilidade na origem da tradição ocidental - sugerido por Esposito a partir de Nietzsche -,               

para a qual o indivíduo seria sempre dividual, cindido. No caso do parentesco ameríndio, a               424

comunidade - sempre provisória - se constitui a partir do contágio: sua “imunização” se faz               

em acordo tácito de distanciamento - ritualizado - com o inimigo, que compõe virtualmente              

esse comum; não como polo negativo, mas como espelho. Imanência do inimigo. Isso vale              

tanto no plano intercomunitário como na relação cosmológica: pensar a vida partilhada a             

partir da afinidade virtual com outros habitantes do cosmos significa pensar a comunicação de              

seres que têm “em comum” apenas aquilo que os separa e os difere: mundos/perspectivas;              

corpos/etogramas. A diplomacia, pois, passa por saber alargar - estrategicamente - os            425

vínculos dos corpos e dos pronomes em agenciamentos coletivos de enunciação. Nesse ponto,             

os estudos literários que recorrem à simbologia antropofágica costumam ficar restritos a uma             

concepção de sociedade - e de alteridade - um tanto fechada, imune às composições que               

excedem os coletivos humanistas. 

De partida, h á aí uma diferença importante, a se pensar: a constatação de uma  falta               

constitutiva da condição humana - partilhada pelos filósofos -, resulta em uma sofrida             

dificuldade de comunicação . Isso destoa bastante da incompletude ontológica que configura           

423  NANCY, 2000, p. 15. 
424 ESPOSITO,  2010 p. 154-5. 
425  Viveiros de Castro (2015) usa os termos “síntese disjuntiva” ou “disjunção inclusiva”. 
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os modos de associação ameríndios, onde há abundância de comunicação e necessidade de             

filtrá-la, conforme nos diz a etnologia. As relações que ali se estabelecem projetam uma              

“ontologia integralmente relacional” : não há um referente universal ou uma perspectiva da            426

totalidade, um mundo acabado. O ponto de vista de um corpo composto não é o ponto de                 427

vista de um indivíduo decomposto; e assim a configuração posicional dos corpos é distinta de               

uma dialética entre interior e exterior, pois o cosmos está repleto de dinâmicas que são               

“multiplicidades imediatamente relacionais” , apreendidas diferentemente por cada       428

corpo/perspectiva a partir de uma mitologia em que a composição dos corpos não define              

contornos intransponíveis: o que é sangue para um humano pode virar seiva veneno ou fruto,               

mel para os deuses e cerveja para a onça; daí o multi-naturalismo. Não há uma falta                

constitutiva, pois o que compõe um corpo não é entendido como propriedade: os fluxos que               

atravessam e animam a vida transitam em uma cosmografia aberta à refeição de vínculos. 

* 

Algo que logo salta à vista de quem percorre a literatura etnológica é sua dificuldade               

para convencionalizar de modo duradouro um termo que dê conta dos modos de associação              

estudados: em pouco mais de um século, a etnologia já falou em tribos, sociedades primitivas,               

comunidades nativas, nações indígenas, povos indígenas ou originários, etnias. O vínculo           

gregário é assim pensado a partir do empréstimo de categorias filosófico-políticas da tradição             

Estatal, em um vocabulário muitas vezes compartilhado com a sociologia.  

Na gênese do debate sobre o perspectivismo ameríndio, entretanto, encontra-se uma           

outra maneira de pensar esse comum a partir das auto-denominações desses coletivos - que              

passam por um uso um tanto permeável e variado dos pronomes; sobretudo, da primeira              

pessoa do plural. Como já dito, os chamados “etnônimos” - Yanomami, Araweté, Kaxinawá,             

Yaminawá, etc. - costumam ser nomes dados por inimigos, muitas vezes convencionalizados e             

estabilizados a partir do encontro com as sociedades nacionais. Já as auto-denominações            429

costumam ser traduzidas como “gente”, “gente de verdade”, “pessoas”. As etnografias, porém,            

mostram uma grande variação pragmática nos usos cotidianos do “nós” pelos coletivos            

426  VIVEIROS DE CASTRO, 2002, p. 385 
427 O título da etnografia de Marco Antonio Gonçalves com os Pirahã é emblemático nesse sentido ( O mundo                  
inacabado).  Cf. também Overing (1990) para os Piaroa; Langdon (2013) para os Siona; Cesarino (2014, 2015a,                
2015b) para os Marubo; Colpron (2013) para os Shipibo. 
428  VIVEIROS DE CASTRO, 2015, p. 67. 
429  Cf. Viveiros de Castro, 1996; Calavia Sáez, 2002, 2016; Grupioni, 2011. 
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ameríndios, indicando uma arquitetura aberta da socialidade, que tanto pode se restringir ao             

grupo cognato imediato quanto incluir seres que sequer são humanos. Por esse caráter aberto              

da gramática composicional, a etnologia passou a estudar mais as cosmologias. A relação com              

o “sobrenatural” precisa de ser pensada, portanto, em termos relacionais. 

Se as narrativas historiográficas nacionalistas não cessam de diagnosticar - e tantas            

vezes lamentar e condenar - o contemporâneo como uma fragmentação social despolitizante, e             

se por outro lado há esforços de repensar a vida em comum a partir das ruínas, os modos de                   

subjetivação postos em prática pelos coletivos ameríndios talvez possam ao menos nos sugerir             

outras possibilidades de pensar os vínculos entre os corpos, o tempo e o espaço. Pois é sempre                 

tentador projetar nos povos indígenas a coesão que já não temos, o exemplo de vínculos               

sólidos, a lição de resiliência. Mas quiçá isso reitere o exotismo e impeça diálogos mais               

interessantes. Poderíamos ver nessa ambiguidade dos usos do pronome coletivo uma           

reinvenção contínua de alianças e o ensaio de outras formas de viver junto? Embora              

vinculadas a uma configuração metafísica distinta daquela que baseia as reflexões filosóficas            

sobre as possibilidades de uma comunidade hoje - pois suas mitologias de fundo apontam para               

uma socialidade que contrasta com o suposto desencantamento do mundo urbano -, as             

maneiras como essas coletividades modulam o comum em seus rituais permitem pensar o             

vínculo entre corpos não a partir do desamparo humanista, mas em uma ontologia relacional              

que sequer começa pelo humano. Teríamos assim uma perspectiva sobre o comum desde os              

polos imóveis de nossa cosmologia - a natureza física “morta”, ou a sobrenatureza metafísica              

“secularizada”.  

Mas não haveria, afinal, grande novidade em postular um reencantamento do mundo            

depois do surrealismo. Quanto a isso, vale lembrar o ceticismo de Adorno diante de Rilke; a                

saber: a tentativa de dar voz às coisas não canta a vitória da coisificação? O fracasso do                 

simbólico já foi dito de muitas formas. Às práticas e ao uso, voltamos então: mas isso  se faz                  

através de uma tomada de consciência? A poesia como veículo de conscientização? Ou é antes               

um dispositivo ritual que permite  sentir que a diferença entre vínculos atuais e potenciais é               

uma diferença de intensidade - uma diferença de potencial no uso de cada corpo? (- e de cada                  

palavra? -) O  fazer ver estudado pelos poemas, nesse caso, é sinestésico. Alucinação,             

iluminação profana, lucidez: pode o texto oferecer a si mesmo como deriva e ao mesmo tempo                

como alquimista, revelando a vida sob as folhas? 
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* 

Perguntada certa vez o que espera de um poema, Júlia de Carvalho Hansen respondeu:              

“Que eu não o entenda porque não falo a sua língua, e que nisso tenha uma sedução louca que                   

me faça fugir com ele como quem encontrou – finalmente – o seu circo”. Habitar o poema                 

como um antropólogo iniciante que chega ao  mundo outro dos nativos: a sugestão de Marília               

Librandi. Tornar-se nativo da literatura. Um antropólogo: “aquele que pensa como seu            430

objeto:  bricolage sobre  bricolage. ” E um nativo não lê como um acadêmico, diz Diana              431

Klinger. Pensar o poema - ter o poema como matéria de pensamento - é então experimentar                

outro pensamento, e ao menos nisso seu estudo se aproxima da antropologia:  

Antes de buscar uma reflexão sobre o outro, é preciso buscar a reflexão do outro e,                
então, experimentarmo-nos nos outros, sabendo que tais posições - eu e outro, sujeito             
e objeto, humano e não-humano - são instáveis, precárias e podem ser intercambiadas.            

 432

Em vez de enquadrá-lo em categorias analíticas pré-determinadas de uma cultura,           

portanto, tentar pensá-lo em sua cosmologia composta, em sua maneira de articular natureza e              

cultura, em seu plano de composição, em sua agência sobre quem lê: atitude que nos leva a                 

suspender a teoria, e assim a leitura nos leva a uma rearticulação da cosmografia, como               

propõe Alexandre Nodari.   433

Talvez a Universidade - historicamente - tenha sido ou querido ser uma das linhas de               

força desse mundo imune a deuses e pronomes cosmológicos: casa do pensamento laico,             

ciências e sumas ateológicas. Talvez essa situação tenha mudado bastante no último século.             434

E a teoria da literatura? Aqui não somos antes - quando não candidatas a boas leitoras, na                 

objetividade distanciada - um punhado de pessoas leigas nos mundos das palavras alheias,             

dispostas à reiniciação, contrassignatárias devotadas ao  texto do outro , entre rendição e            

correspondência - como queria Derrida ?  435

430  LIBRANDI-ROCHA, 2009. 
431  VIVEIROS DE CASTRO, 2008, p. 122. 
432  SZTUTMAN, 2008, p.14. 
433 Diz Nodari: “não se trata de traduzir a perspectiva nativa sobre o mundo, mas o mundo do qual parte essa                     
perspectiva” (2015b). 
434 Lucien Febvre, em seu famoso estudo sobre a incredulidade no séc. XVI, resssalta como os ritos universitários                  
estavam ali imersos em uma cosmologia cristã; longe da secularização, portanto (2009, p. 299). Mais               
recentemente, há 20 anos, Peter Berger, em seu prefácio a um livro intitulado  The desecularization of the world ,                  
sugeriu que a hipótese da secularização foi/é um engano. Sobre empiria, especulação e ritual no debate                
ciência-religião, remetemos, uma vez mais, a Bruno Latour (2004). 
435 DERRIDA, 2016, pp. 103-18.  
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O problema de fundo que implicamos na abertura do ensaio foi o posto por Marielle               

Macé: a dificuldade de dizer  nós .  Pois não é sequer possível pressupor que estejamos - “nós”,                

quem escreve e quem lê - no mesmo lugar, ocupando o mesmo ponto de vista. Há sempre                 

algumas intersecções, mas mesmo em teoria da literatura não há pressupostos suficientes para             

dar garantia de um comum. Se podemos realmente acreditar que “jamais fomos modernos”,             

como quer Bruno Latour, todavia temos que nos debater com a modernidade - essa narrativa               

amparada por um exército [ a narrative backed up with an army ], como a definiu Dipesh               

Chakrabarty -, compreendendo nossa contemporaneidade como “força de reativação das          436

tensões irresolvidas que marcaram a arte e o pensamento modernos enquanto experiências de             

enfrentamento da temporalidade”, nos termos de Celia Pedrosa. Fica por definir  quem faz             437

parte dessa guerra, se é que há algum interesse em fazer parte de uma guerra de narrativas,                 

com tantas outras mais candentes. Mas se não parece muito correto colocar poemas a              

combater em uma guerra de narrativas, talvez eles também estejam inevitavelmente           

implicados nesta - e noutras.  

De todo modo, seria importante lembrar que para Latour e Chakrabarty a purificação é              

artifício de um projeto civilizatório, e se estamos a diagnosticar dia após dia alguns problemas               

deste, poderíamos começar por assumir que um mundo imune a “deuses” é um mundo muito               

pouco compartilhado pelas habitantes do planeta - e tributário de uma historiografia um tanto              

restritiva. Aqui, afinal, escrevemos a partir de um livro que em seus agradecimentos conjuga -               

alegremente - uma saudação a Oyá e outra ao poeta conhecido por anunciar a fuga dos deuses                 

e o desamparo: “Eparrei! Os 800 exemplares saúdam Hölderlin”; diz o colofão de  Seiva              

veneno ou fruto . 

* 

(Talvez, aliás, os deuses se retirem porque ninguém mais dá um presente à sua              
presença: não há mais sacrifício, não há mais oblação, senão por costume e por              
imitação. Temos outras coisas a fazer: escrever, por exemplo, calcular, comerciar,           
legislar. Privada de presentes, a presença se retira.)  438

A ausência dos deuses, diz Jean-Luc Nancy, é a  condição da literatura e da filosofia,               

“o entre-dois que legitima tanto uma quanto a outra, irreversivelmente ateológicas”. O que             

falta às duas é “esse enlaçamento, esse abraço, o corpo a corpo sagrado do homem com o                 

436  Num texto sugestivamente intitulado “The Time of History and the Times of Gods” (1997). 
437  PEDROSA, 2013. 
438  NANCY, 2016, p. 29. 
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deus, ou seja, com o animal, a planta, o raio e o rochedo”. Ambas,  porém , “têm ofício de                  

cuidar do entre-dois: de manter-lhe o corpo aberto, de deixar-lhe a chance dessa abertura.”   439

Caberia, entretanto, perguntar: não há mais sacrifício? Agora mesmo - no futuro            

próximo em que se abandona o escrito - publica-se a edição comemorativa dos 40 anos de                

Uma literatura nos trópicos , de Silviano Santiago, e  um suplemento nos traz antecipadamente             

um vídeo com sua voz e imagem  atualizando a multiplicação do  entre-dois :  

Entre o sacrifício e o jogo,  
entre a prisão e a transgressão,  
entre a submissão ao código e a agressão,  
entre a obediência e a rebelião,  
entre a assimilação e a expressão,  
ali, nesse lugar aparentemente vazio, seu templo e seu lugar de clandestinidade,  
ali se realiza o ritual antropófago da literatura latino-americana. 

 O vídeo termina com Santiago reiterando a data: “março de 1971”. A mesma que               

consta no livro comemorado, publicado 7 anos mais tarde. A mesma da apresentação oral do               

ensaio no Canadá, já mencionada. Jorge Wolff, porém, nos diz que entre o que foi escrito em                 

71 e o que foi publicado em 78 (assinado 1971) houve edições, alguns cortes, a julgar pela                 

versão inglesa, publicada em 1973: “entre neocolonialismo e radicalismo”, “entre a biblioteca            

e o campo de batalha”. No corpo do texto, antes do parágrafo lido, também alterações. Em                

1971, Santiago dizia: o “escritor latino-americano nos ensina que, se a Revolução ocorre, o              

será em difíceis, laboriosas circunstâncias”. Já no “1971” editado, o escritor latino-americano            

ensina que “é preciso liberar a imagem de uma América Latina sorridente e feliz, o carnaval e                 

a  fiesta , colônia de férias para turismo cultural”. Wolff comenta então estas “miúdas             

metamorfoses” do ensaio: o abandono de certas dicotomias que perdem força quando o campo              

de batalha da sonhada “macro-revolução” cede lugar à biblioteca, ao corpo e à rua, “sob a                

forma de micro-revoluções cotidianas e plurais” - um campo remodelado. Sacrifícios, então,            440

não mais pela revolução. Mas ritual da literatura latino-americana, ainda - “entre o sacrifício e               

o jogo”. Atualizados os paradoxos do neocolonialismo e do turismo espiritual.  

Pois bem, no mundo de  Seiva veneno ou fruto “todos sabem que os deuses vêm da                

América do Sul”. Isso poderia nos levar a pensar, com Octavio Paz, que poetas constroem               

suas próprias mitologias. E parar por aí. Se não dermos importância ao dêitico, se não nos                

439  Ibid., p. 34. 
440  WOLFF, 2016, p. 46-7.  
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perguntarmos se estamos no mesmo “aqui” do poema, o verso torna-se apenas (talvez) uma              

curiosidade da mitologia da poeta. Pensamos, entretanto, que aí esteja - nos pronomes e              

dêiticos - uma das assinaturas mais importantes de  Seiva veneno ou fruto : a convocação de               

uma aliança. Não uma questão de crença, com que a leitora precise se identificar ou se evadir,                 

caso não tenha deuses da América do Sul em seu panteão. Talvez seja mais uma questão de                 

disposição à abertura. E se tudo, a esse momento, parece por demais grandioso e metafísico,               

logo mais outro poema nos dirá: “Se está em algum lugar/ a experiência dos deuses/ mora nas                 

frutas”. Imanência, Spinoza; assim desde o começo: “no concreto existindo deus!/ a            

imaginação!”; “não se conhece natureza”. Pequenos rituais coextensivos ao dia; pois também            

cotidianos, não épicos, são os deuses que se deslocam em  Seiva veneno ou fruto - “e Deus                 

procura o que desapareceu”, diz a epígrafe do Eclesiastes (uma ideia do  estudo ).  441

Lendo as leituras que Júlia faz de suas contemporâneas, talvez possamos sugerir que             

este seja mesmo um traço de sua maneira de pensar: a relação entre os poemas e a cosmologia.                  

Ou: de uma maneira de pensar a escuta, que não é só sua. No texto de orelha que assinou para                    

A munição compro depois , de Carla Diacov, comentou o verso que fala de uma “palestra da                

fogueira”, ressaltando que “a poeta escuta o incêndio e a fagulha palestrantes no que é vital e                 

consegue traduzir essas comunicações para nossa linguagem precária, humana, reversível e           

falha” - como se “pegasse algo ao mesmo tempo sagrado e mundano e colocasse dentro da                

nossa boca: agora engole”. É uma “espécie de jogo”; com a “aglomeração randômica das              

coisas”: “É tudo tão precioso (raro e trivial) como qualquer coisa. E o aleatório não nos faz                 

perder as joias, pelo contrário, é preciso dar voz aos deuses que moram no shufffle”. Tudo                

canta. Também   na resenha que publicou sobre  Ladainha , de Bruna Beber: 

Consoantes são tambores, as vogais formam silvos e assim o som continua sendo o              
código que fecha e abre os sentidos. Os ritmos em "Ladainha" revelam e escondem              
coisas como um canto ritual faz. 

Porém, seus poemas dizem que não é nada demais a magia, ela não é um grande gesto                 
de atravessamento pra outro lugar, pois o mágico está no trivial e o axé em cada coisa                 
que existe.  

* 

441 Aqui, somos levados a pensar que  Seiva veneno ou fruto discorda de Jean-Luc Nancy quando este diz:                  
“Poesia: cálculo material de passagem ateia. (Ler hoje Hölderlin é também arrancá-lo da imagética romântica               
que, forçosamente, é a sua, e da qual ‘os deuses’ são uma parte.)” (2016, p. 133) 
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Estando dito que a consistência do coletivo - do ponto de vista das teorias ameríndias               

-, quando extrapola as relações conviviais de parentesco, se encena antes de mais nada em               

dêiticos e pronomes, há uma grande importância em saber como nos sentimos diante desses              

versos de  Seiva veneno ou fruto que dizem “aqui”, “desfazemos”, “todos sabem”. E então, ao               

redor, há os que diagnosticam a fragmentação do tecido social. Compartilhamos desse            

diagnóstico? Ele não pressupõe uma coesão prévia, algo que possa ter sido sólido, para que               

possa hoje haver fragmentos? E se não partilhamos desse enquadramento do contemporâneo,            

se toleramos, se reconhecemos - ou mesmo conhecemos, pouco importa - deuses que vêm da               

América do Sul, como diferenciar as linhas de coletivização e diferenciação?  

Os problemas éticos mais gerais das propostas de diálogo com a etnologia sobressaem             

quando há uma objetivação do “índio” enquanto tema - tema que figura nas páginas              

acadêmicas já imediatamente carregado de séculos de culpa e má consciência, às voltas com              

um justo historicismo reparador. Mas esta é, justamente, uma visão  histórica sobre os             

coletivos ameríndios, que reproduz antes de mais nada os marcos de sua própria história: a               

cena de origem do encontro colonial. Se, em contrapartida, pensarmos desde um ponto de              

vista etnográfico, com interesse nos estilos de criatividade desses coletivos, começamos por            

deslocar o sentido de tal história, subscrevê-la ao mito. E os mitos - quando vivos - se                 

atualizam nos rituais e no parentesco. Como a história... 

Esta última abertura que ensaiamos foi colocada - em  Aqui América Latina: uma             

especulação -  pela pergunta de Josefina Ludmer: “como pensar sem os relatos historicistas?”             

Considerando a História como etno-história, provincializando a História, visibilizam-se essas          

outras histórias que não se restringem apenas a exemplos alternativos de “organização social”;             

nos abrem a outras cosmologias, pondo em evidência que nenhuma cosmologia é universal -              

em busca de uma política da multiplicidade. 

O esforço recente da antropologia de pensar o pensamento para além do humano –              

como em  How Forests Think, onde Eduardo Kohn sugere “provincializar a linguagem” para             

viabilizar o acesso a índices e ícones emitidos pelos outros viventes - evidencia uma              442

indagação acerca da presença das alteridades pela via do corpo e do ponto de vista. [XLVIII]               

442  KOHN, 2013, p. 38. Júlia de Carvalho Hansen, no texto de orelha para  carvão : : capim  - livro de poemas de                       
Guilherme Gontijo Flores, publicado pela Editora 34, em 2018 -, escreve que “buscar alteridade no pensamento                
para além de um ponto de vista humano é uma questão ética em um mundo a cada dia mais poluído e minado                      
pela exploração do capital”. 
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Importa, então, manter esses mundos desconhecidos como virtualidades, não os explicar, não            

os submeter ao ponto de vista do mesmo. E em  Seiva veneno ou fruto lemos logo que “a                  

explicação é a origem do buraco negro em que estamos”: uma recusa da hermenêutica que se                

mostrará mais preocupada com relações possíveis que com a efetividade da razão. 

Se uma característica marcante do pensamento dos coletivos estudados pela etnologia           

é sua abertura composicional à cosmologia, para além de um pensamento sociológico e             

gramatical restritivo aos humanos, isso implica uma reflexão não menos cuidadosa e            

complexa sobre a etologia, a botânica, a zoologia, a astronomia - como já ressaltava              

Lévi-Strauss n’ O Pensamento Selvagem . [XLIX] Ao expor esses estilos de composição e modos            

de vida em que “Natureza” e “Sobrenatureza” são ativas na socialidade, a antropologia passa a               

falar em categorias metafísicas, epistemologias, ontologias. Por esse motivo, tem-se apontado           

uma “virada ontológica” em seus debates. Não a retomada de um questionamento a respeito              443

dos fundamentos últimos do ser, mas a exposição mesma de sua impossibilidade; a afirmação              

de um perspectivismo ontológico e epistemológico - e uma proposta metodológica que            

implica um comparatismo (sem síntese) entre jogos de linguagem diferentes.  [L] 

Pensar as práticas desses coletivos como inespecíficas é também uma tentativa de            

pensar com elas, entendendo-as como atuais e dinâmicas, não como práticas simbólicas            

arcaicas, primitivas, ideais, essenciais. Já o fato de entendê-los como  coletivos indica um             444

distanciamento de certa antropologia contemporânea em relação aos referenciais análogos que           

- ao longo da história da antropologia - acompanhavam as designações de tribos, povos, etnias               

e mesmo nações; conceitos quase sempre alinhados a uma teleologia historicista, que tem seu              

ápice na estrutura organizacional do Estado. A dimensão ética desse diálogo, então, se afasta              

das noções de pertencimento e identidade nacional, sendo mais afim aos debates            

contemporâneos sobre o comum, pensado a partir da singularidade e não da analogia ou da               

identificação. As alianças (como as que os poemas sugerem, em sua espacialidade            

heterotópica), se não se direcionam a um embate contra o Estado, ao menos buscam se afastar                

de uma enunciação que  coincida em um pensamento-de-Estado, entendido por Deleuze e            

Guattari como uma perspectiva do todo (a começar pelo monolinguismo - ao qual se articulam               

as inscrições microfísicas normativas). 

443  Cf. Holbraad & Pedersen, 2016; Viveiros de Castro, 2015b; Kohn, 2015; Vilaça, 2015; Lagrou, 2018. 
444 Cf. Bravo, 2012. Aqui, caberia reler “O artista como etnógrafo”, de H. Foster, à luz do debate contemporâneo. 
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Como articular, então, a autocrítica das categorias filosóficas que embasam o debate            

teórico das ciências humanas e os objetivos políticos desses coletivos, sem reduzir a             

complexidade de suas práticas de subjetivação a analogias simples, em serviço aos dilemas da              

modernidade?  Como ensaiar diálogos e alianças parciais? Um estudo das composições, nesse            

sentido, é um estudo que tenta pensar a coexistência - provisória e sempre problemática - de                

posições de enunciação díspares e de pontos de vista diferentes. A começar pelo que              

entendemos como um ponto de vista. E para isso, consideramos interessante pensar o conceito              

de cosmopolítica - proposto por Isabelle Stengers e relido por Marisol de la Cadena -, ao qual                 

dedicamos algumas notas, buscando  possíveis ressonâncias entre a enunciação dos poemas de            

Seiva veneno ou fruto e a atuação dos coletivos ameríndios nas Américas do século XXI;               

ressonâncias que apontam para dissonâncias entre a política dos poemas e a partilha do              

sensível.  [LI]  

Também por isso, o diálogo que propusemos neste ensaio é sobretudo com variações             

teóricas da etnologia, não com o que pensam esta ou aquela pessoa integrantes - e               

supostamente representantes - de um coletivo ameríndio específico. A integridade de um            

coletivo é sempre inviável. Não fazemos portanto um  elogio à mediação - como se fosse               

possível, no fundo, um acesso direto à alteridade, seja ela a de uma pessoa cognata ou de outra                  

muito distante. Cada pessoa  modula uma relação singular com o pensamento, com o corpo,              

com o espaço, com o tempo. A tradução é a regra, o equívoco é o que tensiona  qualquer                  

relação e o que move o seu campo de forças - isso a que chamamos “comunicação” ou                 

“intersubjetividade” (que, para Agamben, é uma “quimera dos modernos”). E é operando            

torções em nossa linguagem conceitual que reciclamos a teoria. 

Parece evidente, pois, que somando todas essas minorias espalhadas pelos continentes,           

e vislumbrando as diferenças de pontos de vista sobre o contemporâneo que aí se encontram,               

poderíamos ao menos deixar um pouco de lado as interpelações das narrativas universalistas             

que pretendem dar conta de um mundo globalizado supostamente homogêneo - e imaginar             

outros horizontes políticos. Afinal, também é notável - ao menos nas discussões teóricas - a               

ressonância cada vez menor de discursos que pressupõem uma comunidade afetiva nacional.            

Para nos restringirmos apenas aos meios que valorizam a arte por seu potencial             

crítico-militante, é fácil perceber que, para muitas das pessoas nascidas de 1970 em diante              

(escolhendo um marco arbitrário, mas não tanto), expressões como “nosso modernismo”,           
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“nosso Drummond” ou “nosso Chico Buarque” não necessariamente mobilizam a ideia de que             

haja aí um patrimônio coletivo a defender e valorizar. Esse afeto não será recriado se imposto                

de cima, em nome de um valor coletivo inegável; ele é relacional, e os discursos críticos têm                 

de ressoar anseios críticos para serem propagados; são revalorizados à medida em que             

ressoam tal relação crítica-militante, ou tal sensibilidade crítica, que é inseparável de uma             

sensibilidade de entonação, de ritmo, etc.  

A isso, somam-se ainda as cada vez maiores críticas coletivas de movimentos sociais,             

pondo em xeque a suposta universalidade daquele valor humano - que não apenas dizia              

respeito a um tipo de experiência de mundo que não ressoava as suas, mas por vezes as                 

menosprezava. A universalidade coletiva, então, não é um pressuposto. Diante disso, alguns            

lamentam uma fragmentação ‘pós-moderna’. Outros censuram o desejo de representação          

identitária, enfatizando a importância de questionar as projeções psicológicas. Não estamos           

interessados, aqui, em restituir causalidades para essa divergência crescente, ou “perda de            

referências comuns”. Diagnósticos não faltam: o fortalecimento das tecnologias, uma          

mudança geracional, um crescimento demográfico sem precedentes. Ou a ascensão de outros            

modos de fazer coletividades que não passam primeiramente por um cânone - grandes             

festivais, grandes prêmios, grandes editoras - nem por períodos de maior confluência política,             

de anseios existenciais mais compartilhados: a resistência aos golpes militares, a articulação            

da redemocratização; dos quais se extraíram referências artísticas que tiveram força política e,             

em certas teorias, se imaginaram quase unânimes.  

A busca um tanto desesperada das causas, quando vem acompanhar o julgamento            

moral de que a desagregação das referências “comuns” é um problema político lamentável e              

serve unicamente às estratégia de dominação, parece apenas uma postura reativa. [LII] E é             

perfeitamente possível imaginar que tais referências nunca tenham sido tão comuns quanto se             

pensa; que a pluralidade de perspectivas em disputa no contemporâneo seja resultado da             

visibilidade de outras redes, outras perspectivas - ou, em outros termos, de uma mudança na               

partilha do sensível. Evidentemente, aos poucos, convencionalizam-se outros parâmetros,         

outros cânones, outros eixos. Mas isso seria apenas mais um diagnóstico, cujas implicações,             
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em todo seu alcance, estão aos poucos começando a ser pensadas. De todo modo, é em meio a                  

esses debates que  Seiva veneno ou fruto  vem ao mundo - e a poeta não se desvincula deles.  445

Já está dito, então, que nada do que ensaiamos aqui manifesta um interesse pelos              

“índios” enquanto  temas ou  matrizes de uma suposta cultura nacional híbrida da qual             

participam com uma “contribuição”. Pois nos parece que esse tipo de consideração só faz              

sentido em uma imagem do pensamento que Deleuze e Guattari diziam ser de Estado -               

tributária de uma metafísica que subsume as diferenças em um todo. A antropofagia ameríndia              

não é uma dialética que sintetiza os antagonismos em linha universal. Nossa perspectiva,             

portanto,  não é uma tentativa de ressaltar os coletivos ameríndios como “nossos            

antepassados”, nem subscreve o paternalista e terrível “nossos índios”: o “nós” desses            

enunciados é o “nós” do ponto de vista do Estado-Nação, com suas fundações e origens - e é                  

precisamente esse o problema: a imaginação cartográfica e cosmográfica. Yanomami são           

Yanomami, não brasileiros. A nação em que estão hoje - se é que estão - é uma circunstância.                 

  446

Em afinidade a isso, talvez, os codinomes/subdivisões da etnologia ameríndia são           

etnologia  americanista , etnologia das  terras baixas da América do Sul , etnologia  amazônica ,            

etnologia  mesoamericana , etc. Não há, enfim, como subscrever uma aliança teórica entre            

ameríndios e Estado sem considerar com cautela as estratégias de autonomia e inclusão             

mobilizadas pelas partes envolvidas. Sabendo disso, certa etnologia se afasta explicitamente           

desse vínculo teórico imediato; e interessa então pensar em relação a quem estamos -  nós - em                 

aliança. A aliança não é uma relação de filiação, nem de propriedade, mas de afinidade               

potencial; composição de classe. E se a nação é uma comunidade imaginada da qual              

recusamos os pressupostos, ela não é, certamente, a comunidade que desejamos imaginar com             

Seiva veneno ou fruto . Os poemas  e os pronomes ameríndios, a seu modo, nos levam a                

perguntar incessantemente pela abrangência do “nós”. Não será um “nós da literatura            

brasileira”. [LIII]  

445 A observação poderia ser estendida ao  onde : o livro foi publicado pela Chão da feira, um projeto editorial que                    
diz buscar uma "reafirmação de esperança política" sem fatalidade, interessado em "linhas de fuga do consenso                
através do que a ele resiste"; e que edita também a série  Caderno de Leituras , onde afirma uma "busca de saúde";                     
e a revista  Gratuita , que afirma a literatura como algo que se inscreve no círculo das trocas com uma solicitação                    
de resposta, mas sem medida utilitária; "dádiva improvável que se inscreve na incessante reinvenção do comum". 
446 E se porventura se reivindicam venezuelanos ou brancos, há que se entender a modulação da identidade em                  
seus próprios termos teóricos, como propõe J. Kelly Luciani num ensaio - não à toa - intitulado  Sobre a                   
antimestiçagem  (2016). Para outras críticas etnográficas da mestiçagem, ver Gow (1991), Goldman (2015a). 
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Porém, por outro lado, tampouco nos interessaram os critérios de indianidade e as             

abordagens em termos de etnicidade, que circunscrevem as práticas  contemporâneas de tais            

coletivos em uma duração histórica imunizada, cuja suposta autenticidade é impossível de            

determinar. Ao fazer isso, consideram os coletivos como sistemas coesos e fechados,  levando             

a pensar a paisagem ameríndia como um “mosaico de etnias com territórios”. Como já              447

apontamos, se a etnologia passou a falar em cosmologias em vez de sociedades, é por essas                

fronteiras não serem tão marcantes na imaginação dos vínculos. Exceto, justamente, para            

questões estratégicas de  demarcação : às vezes convém falar a língua do Estado.  [LIV] 

Evitando a imagem da Amazônia como “habitat de pequenos grupos dispersos e            

isolados, autônomos e autocontidos, igualitários e tecnologicamente ascéticos” , podemos         448

minimamente imaginar coletivos de pessoas que não quiseram fazer parte do mundo que se              

impunha - i.e., evitaram como puderam o que os estrangeiros consideravam ser a “guerra              

justa” - e traçaram linhas-de-fuga e redes de alianças para viver do modo que desejavam, na                

medida do possível. Os coletivos - pensados a partir de seus pronomes, e não como essências,                

origens, natividades, anterioridades - seriam assim exemplos de afirmativas dissidentes;          

alguns buscando alternativas de vida por dentro do Estado (atuando contra os anseios             

unificadores deste), outros em relações ambíguas e conflituosas com o “povo da mercadoria”             

(para evocarmos a expressão pela qual nos chama Kopenawa), outros no "isolamento            

voluntário", que é obviamente relativo. Dissidentes ambíguos e contraditórios: como “nós”,           

talvez ; esse “nós” condicional convocado nos poemas de  Seiva veneno ou fruto : os que              

“desfazemos em cinzas essa cultura”, os que sabem que “os deuses vêm da América do Sul”. 

Tendo como pano de fundo esses problemas, chegamos a um esboço do que tentamos              

sugerir como uma reflexão importante em  Seiva veneno ou fruto acerca da política do poema:               

a conjunção complexa entre quem está (incluído) no  nós e quem está (pressuposto) no              

agenciamento de enunciação. Parte-se do mínimo: pensa-se o “nós” - o coletivo, a             

comunidade, a política - desde sua constituição mínima de relações. Mas não a partir de um                

indivíduo isolado: “nem os mortos estão sozinhos”, nos diz um poema de  Seiva . Antes,              

sabemos que qualquer enunciação já é feita por um agenciamento, e que sua imagem do               

pensamento é sempre relacional: “entre mim e a vida/ havia quem acreditasse/ que aquilo que               

447  Cf. CALAVIA SÁEZ, 2012. 
448  VIVEIROS DE CASTRO, 2002, p. 323. 
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pensa/ pensa por si próprio”. Enquanto expressão singular de um ponto de vista coletivo - que                

jamais é unicamente individual, pois se ampara em relações linguísticas nas quais a pessoa da               

enunciação está mais próxima ao conceito de impessoal, vinculada a um “nós” indeterminado             

-, a maleabilidade dos pronomes nos poemas é propulsora de atritos, possibilita ressonâncias e              

encontros baseados em outros modos de partilha do espaço e do tempo.  

A conjunção entre o coletivo e seu agenciamento (ritual) propulsor implica - ao             

mesmo tempo - ressonância e dissonância, pois os enunciados dos poemas não corroboram ou              

não coincidem perfeitamente em algumas das condições de possibilidade da enunciação. O            

domínio da língua, o tipo de sociabilidade e educação universitária - tudo isso que envolve a                

constituição da  cultura que ampara a Poesia enquanto “instituição” é ativamente questionado            

por essa mesma poética: e isto é um gesto  hipo -crítico apenas se esperarmos, dos poemas,               

respostas. Parece interessante, enfim, tentar habitar o paradoxo e pensar o poema como esse              

espaço crítico entre jogos de linguagem diferentes, como uma prática que torce a linguagem -               

a linguagem da comunidade de que fala O. Paz - e o aparato conceitual que dá base à sua                   

existência, abrindo, em sua gramática ritual, outras possibilidades de vínculo e conexão. 

* 

A etnologia tenta pensar  a antropologia  a partir de outros referenciais. Mudam as             

teorias: nos estudos de rituais ameríndios, já não vemos tanto as categorias de “sagrado” ou               

“divindades”, “religião” ou “crença”, e intensifica-se uma tentativa de tradução dos regimes            

(socio)cosmológicos em sua singularidade e em sua capacidade de produzir conceitos que            

contra-efetuem os conceitos - herdados pela antropologia - da tradição filosófica letrada.            

Outras teorias da conversão, outras teorias do corpo, outras teorias de apreensão do sentido, a               

partir das configurações posicionais da pessoa no cosmos.  

Tentamos aqui, a partir de uma breve releitura de aproximações aos sentidos            

ameríndios nas últimas décadas, ver como têm mudado rapidamente esses referenciais,           

tomados por poetas - direta ou indiretamente - para dar conta de suas próprias práticas de                

escrita, em paralelo às mudanças teóricas na etnologia. São estudos ainda em evidente             

expansão: Els Lagrou propôs recentemente a ideia de uma “estética relacional ameríndia”, em             

diálogo com uma noção que foi recentemente ressaltada pela crítica de poesia para enfatizar a               
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proeminência do endereçamento e do convívio nas práticas contemporâneas. Pedro          449

Cesarino, com os conceitos de multimodalidade e multiposicionalidade, contrastou os          

cantos-eventos ameríndios e suas traduções em poema, colocando questões aos pressupostos           

dos estudos de poesia e sugerindo que talvez haja uma incompatibilidade entre a configuração              

posicional dos rituais e a forma-poema autônoma. [LIV]  Parece haver, assim, um interessante            

potencial de diálogo para estudos de poesia contemporânea que ressaltam um alargamento da             

forma ou que enfatizam sua dimensão ritual, seus envios e contatos, apontando para uma rede               

de relações ampliada. Se o poema  acontece entre duas pessoas, há sempre diversas outras              

relações implicadas. Podemos então nos valer dos questionamentos conceituais de lado a lado,             

em meio à perlaboração das heranças modernas e da formalização crítica do presente, sem              

com isso desembocar em propostas redentoras - tendo em vista, antes, uma relação instável e               

aberta com o outro e com a linguagem, entre as incessantes recomposições da subjetividade e               

o difícil convívio do pensamento e das perspectivas: interseções provisórias, à deriva dos             

pertencimentos  (- e é interessante observar nisso o mesmo paradoxo que Cesar Aira observa              

no termo Arte Contemporânea: “o que ele designa, apesar de sua enorme variedade, possui              

traços comuns, uma certa atmosfera comum, que é a coincidência em um momento histórico              

que renega ludicamente a História para se dispersar como um presente permanente”. )  450

Vimos que alguns estudos de poesia contemporânea apontaram para o poema como            

espaço-tempo que instaura suas cenas pronominais, ensaiando outras possibilidades de          

convívio entre as formas de vida. O “nós” pode ser também um pronome cosmológico? O               

poema, em seu agenciamento de relações, pode dar voz a um outro ponto de vista               

cosmológico - o da  ayahuasca , por exemplo -, que captura o corpo leitor em sua rede e faz                  

ouvir outras gramáticas? Em  Seiva veneno ou fruto , vimos que se isso acontece, passa também               

por uma mudança nas composições de parentesco e afinidade, para além da consanguinidade;             

um parentesco estendido para além do grupo cognato, ultrapassando “espécies” e “reinos”            

afins - e agenciando até mesmo “fenômenos meteorológicos”. Aí, uma diferença entre            

analogismo (com sua fenomenologia administrada pela consciência) e perspectivismo (com          

sua ênfase nas composições). O positivismo classificatório da taxonomia biológica é           

suplantado por interseções e passagens, que recompõem a língua e o  sentido  do corpo.  

449  Cf. ANDRADE et al, 2018, pp. 107-13 e 128-40. 
450 AIRA, 2018. 

184 



23/05/2019 dissertação com sumário - Documentos Google

https://docs.google.com/document/d/1F-21h7cOOv5cY3XNC9v5WYFmD5iRrXlmlu79SuvFXmw/edit 186/234

 

Os pontos de vista em  Seiva veneno ou fruto , portanto, podem ser muitos: a poeta -                

canal, floema - varia as vozes e passes no fluxo de uma cadeia que pode ir dos Tupi aos                   

Shipibo, do silêncio ao futuro. No ritual de leitura, somos levados a especular uma              

recursividade, que conduz à indefinição da composição: quem enuncia? Essa discussão, que            

traz consigo Aristóteles e Platões, assume outras formas nas paragens etnográficas em que os              

deuses vêm da América do Sul. Em vez de dizer que cada poeta compõe sua própria mitologia                 

e promove um sincretismo simbólico, preferimos então sugerir que o ritual ensaia uma             

aliança. Mas quem é o agente do ritual? A intencionalidade da autora? A “consciência das               

plantas” que a poeta procura no vento? O livro mesmo, enquanto agenciamento coletivo de              

enunciação? Ou nós, quando lemos e caçamos seu estudo em movimento caleidoscópico? 

É certo - mas vale dizer - que o livro não compõe uma aliança entre sua comunidade                 

leitora (urbana ou rural, neste país ou noutro país) e os povos indígenas. Pode -               

eventualmente, para algumas leituras - sugeri-la, a partir de posições convergentes frente às             

exigências sociopolíticas. Mas talvez seja possível dizer, sim, que o livro compõe, em seu uso               

da língua portuguesa, uma voz atravessada por traços cosmológicos afins aos encontrados nos             

usos rituais da palavra e do grafismo por coletivos ameríndios - traços que, por sua vez,                

remetem à disseminação da agência dessa força metafísica das “plantas mestras”; força que se              

enuncia por meio de rituais: força  nichi  que inicia o livro.  

Restaria pensar, enfim, se a relação entre a caça (“quem caça mais o olho do outro?”),                

o ritual e a escrita, em  Seiva veneno ou fruto , não faz um movimento de antropologia reversa:                 

se xamãs fizeram uso do objeto-livro para ensaiar seus rituais na amazônia, podem “os rituais”               

fazer uso do livro para ensaiar seus aliados? Pois o que está em questão na leitura é também o                   

valor conceitual dominante. Um corpo, uma vida - o que a poeta parece nos lembrar - é                 

sempre uma rede de relações. E se há alguma dinâmica no verso prosaico que diz “Procuro no                 

vento/ a consciência das plantas”, a leitura já está capturada em outro agenciamento dos              

sentidos; o pronome se abre à cosmologia e compõe outras ligações entre os corpos. A               

distinção natureza/cultura está submetida a uma crítica prática: recomposta.  

Vimos a importância dos rituais para o estabelecimento de alianças e redes de apoio. É               

neles que se joga, a cada vez, a eficácia de capturar a visão e promover uma outra perspectiva                  

- cosmológica, sociológica, (cosmo)política: a sugestão - mais que o estabelecimento ou a             

estabilização - de vínculos provisórios, com os antepassados e as heranças, com as plantas e               
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os coletivos, com os visitantes, com os consumidores, com as instituições. Quando esse estudo              

ainda não tinha sido pensado, ouvimos uma pergunta que esquecemos num caderno e a tempo               

reencontramos: que rituais são possíveis hoje?  Seiva veneno ou fruto , enquanto ritual de             

composição, nos sugeriu esse estudo. Essa é uma das maneiras de fechá-lo: da palavra sair, e                

voltar ao que ressoa dos traços secos nas folhas.   
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[Notas] 

 

I. Em uma dessas publicações, Pedro Cesarino escreve que “o estudo das artes verbais ameríndias começa               
a entrar, gradativamente, em outra órbita de conexões teóricas: é como se elas aos poucos deixassem de                 
servir apenas às pesquisas dedicadas especificamente às questões sociológicas e históricas dos povos             
ameríndios e revelassem um potencial conceitual à parte, passível de produzir reflexões que extrapolam              
esse âmbito mais restrito da etnografia das terras baixas.” (2018, p. 221) 

II. Ver, p. ex., a menção da francesa Marielle Macé, em entrevista (2018). O potencial do conceito de                 
“perspectivismo ameríndio” para repensar os estudos da animalidade na literatura se fez sentir a partir               
das publicações de Gabriel Giorgi ( Formas comuns ) e Maria Esther Maciel ( Literatura e animalidade ).              
Seu rendimento tem sido explorado em diversos estudos sobre a obra de Guimarães Rosa (p. ex. Ana                 
Carolina  Cernicchiaro, Ana Paula Pizzi), Júlio Cortázar (Cernicchiaro), Maria Gabriela Llansol (Sergio            
Medeiros), Wilson Harris (Jamille Pinheiro Dias), Hilda Hilst (Júlia de Souza), Murilo Mendes (Lucas              
Santos) Jorge Luis Borges (Sabrina Alvernaz), etc. Além disso, seus escritos também tem tido boa               
recepção no campo dos estudos de tradução, com estudos de Helena Martins, Álvaro Faleiros e Jamille                
Pinheiro Dias. 

III. Luciana di Leone, durante sua intervenção em encontro público com a poeta Marília Garcia, questionou               
a insistência no uso do termo procedimento, entendido “enquanto técnica aplicada ao texto por um               
sujeito ou autor, consciente e racional”, sugerindo que para poéticas que se encenam permanente em               
processo - em obras, em ruínas -, talvez trate-se de um outro tipo de atividade. O evento aconteceu em                   
abril de 2017, como parte da série de diálogos intitulada  Cultura Brasileira Hoje , sediada na Casa de                 
Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. Uma transcrição pode ser encontrada no v.3 dos  ebooks da série, org.                  
por Flora Sussekind e Tania Dias, publicado em 2018 pela Fundação Casa de Rui Barbosa, pp. 398-9.  

IV. Sobre uma terra rica em composto e  húmus , cf. a  Terrapolis imaginada por Donna Haraway: “Terrapolis                
is rich in world, inoculated against post-humanism but rich in com-post, inoculated against human              
exceptionalism but rich in humus, ripe for multispecies storytelling. This Terrapolis is not the home               
world for the human as homo, that ever parabolic, re- and detumescing self-image of the same, but for                  
the human that is transmogrified in etymological IndoEuropean sleight of tongue into guman, that              
worker of and in the soil” (2013).  

Sobre a involução, cf.  Vinciane Despret: " momentos de involução são aqueles que transbordam             
amplamente o quadro estrito da sobrevivência e da reprodução: são aqueles que marcam os momentos               
de improviso, de esperteza, de experimentações criadoras de novos laços e de novos relacionamentos .              
Nesta perspectiva, a história dos seres vivos não se parece mais com uma árvore em que cada ramo se                   
separa dos outros de forma clara e definitiva, mas, antes, uma rede estreita de laços que tecem relações                  
constantes, e que remodelam os seres nessas relações. É uma ecologia curiosa e afetiva, uma ecologia                
em que os seres exploram devires inéditos, em que se afetam incessantemente uns aos outros, numa                
coreografia feita de cooptação, improvisações arriscadas e arranjos, de repulsa, de afinidades e rupturas,              
de entrelaçamentos, de organismos que constantemente inventam e improvisam novas formas de viver             
com ou ao lado de outros organismos" (2016). 

V. Diz Deleuze: “O essencial são os intercessores. A criação são os intercessores. Sem eles não há obra.                 
Podem ser pessoas – para um filósofo, artistas ou cientistas; para um cientista, filósofos ou artistas –                 
mas também coisas,  plantas , até animais, como em Castañeda. Fictícios ou reais, animados ou              
inanimados, é preciso fabricar seus próprios intercessores. É uma série. Se não formamos uma série,               
mesmo que completamente imaginária, estamos perdidos. Eu preciso de meus intercessores para me             
exprimir, e eles jamais se exprimiriam sem mim: sempre se trabalha em vários, mesmo quando isso não                 
se vê.” (2013, p.160,  itálico nosso) 

VI. Atentamos para isso em continuidade às observações de Luciana di Leone sobre distintos modos de               
olhar  na poesia - ressaltando que instrumentos óticos e ervas podem “influir na perspectiva” (2008b) - e                 
sobre as implicações de privilegiar a consciência no pensamento da poesia: “ao mesmo tempo que a                
representação se coloca no centro, estas concepções inclinam a balança para o lado do sujeito               

187 



23/05/2019 dissertação com sumário - Documentos Google

https://docs.google.com/document/d/1F-21h7cOOv5cY3XNC9v5WYFmD5iRrXlmlu79SuvFXmw/edit 189/234

 

consciente, é ele quem dá forma, comanda e organiza essa representação. São concepções alicerçadas,              
evidentemente, ainda, na confiança do sujeito cartesiano, cuja capacidade principal, aquela que lhe dá              
existência é a do pensamento, a da razão.” (2016, p. 66) 

VII. Italo Moriconi aponta uma interessante variação metodológica entre a abordagem etnográfica de Carlos             
Alberto Messeder Pereira (em  Retrato de época , estudo sobre a poesia marginal dos anos 70) e a de                  
Luciana di Leone (em  Poesia e escolhas afetivas , sobre os afetos na poesia contemporânea), que daria a                 
ver um certo “ceticismo pós-etnográfico”. Embora nosso estudo não tenha semelhanças com nenhum             
dos dois no que diz respeito a um trabalho de campo que investiga redes de relações entre poetas, nos                   
interessa pensar essa variação à luz das observações de Marielle Macé (2018) sobre diferentes usos das                
teorias de Pierre Bourdieu na leitura de poesia, apontando para uma possível passagem do interesse no                
“campo” literário (mais sociológica) a uma dinâmica interna aos poemas (mais antropológica): “[...] il              
faut fréquenter des poèmes, beaucoup de poèmes. D’autant que ce qui n’est peut‑être pas suffisamment               
perçu du côté des sciences sociales, c’est à quel point l’univers littéraire est un univers de divergences…                 
La sociologie littéraire (la sociologie de la valeur littéraire) étudie bien sûr des phénomènes de conflits,                
des divergences de positions et de prises de position dans ‘le champ’. Mais je parle d’autre chose: des                  
univers de sens soutenus par les choix formels. Ce qu’il faut voir, c’est à quel point la poésie de l’un                    
peut contester la poésie de l’autre. Car à mes yeux, tout engagement dans la forme soutient une certaine                  
idée de vie, un régime d’existence et de coexistence. [...] Chaque pratique du poème engage des univers                 
de valeurs. La sociologie du champ saisit un certain type de pluriel, celui des positions et des prises de                   
position dans le champ. Mais je pense qu’il faut mesurer à quel point la littérature est intrinsèquement                 
diverse, conflictuelle, sérieusement plurielle. Elle est aussi diverse que la sociologie ou l’anthropologie.             
Il faut considérer ce pluriel avec sérieux. Et je pense que c’est une prise de conscience qui n’est pas tout                    
à fait accomplie du côté des chercheurs en sciences sociales, qui gagneraient peut‑être à prendre la                
mesure de la pluralité réelle des enjeux de l’esthétique. Qui fait qu’on ne devrait pas dire trop longtemps                  
‘le rythme’, ou ‘le récit’”.  

Parece haver aí a sugestão de renovar uma certa autonomia estratégica do poema. Teríamos, com isso,                
três modos de leitura diferentes. Di Leone não busca renovar uma autonomia, e tampouco subsume os                
poemas no campo (como o  Retrato de época ): é o caráter  transitivo da composição dos poemas                
escolhidos que interessa, e é a transitividade que promove esse “regime de existência e de coexistência”                
mencionado por Macé, pois o plano de imanência do poema não é fechado em si mesmo. Por essa via,                   
ela já distinguia sua leitura de Ana Cristina Cesar da leitura feita por Annita Costa Malufe (2006), em                  
livro anterior a  Poesia e escolhas afetivas (cf. di Leone, 2008, p. 83-5).  Em nossa leitura de  Seiva                  
veneno ou fruto , embora as redes de relações traçadas não sejam tão diretamente dialógicas (e por isso                 
“etnografáveis”) quanto as destes estudos citados por Moriconi, valemo-nos de tais reflexões para             
pensar um alargamento da composição. E se pensar a dimensão ritual implica abranger os “contatos”               
que a tornam possível, como sugere di Leone, interessará ver também as diferenças em relação às                
composições de outros poetas que se valeram de contatos semelhantes - o que faremos adiante com                
Roberto Piva e Néstor Perlongher. Nesse caso, as diferenças passarão pelo que Moriconi chama de               
“ceticismo pós-etnográfico”, mas agora no ponto de vista da etnologia (ver, p. ex., Albert, 1997).  

VIII. No caso dos estudos ameríndios, a postura metodológica de Lévi-Strauss nas  Mitológicas , enfatizando             
as transformações estruturais dos mitos em um recorte pan-americanista (para além das fronteiras             
nacionais), e também a forma caleidoscópica da tetralogia, sincrônica, sem origem nem fim (propondo              
um “mito da mitologia”), ressoam tanto os procedimentos surrealistas de  collage quanto a poética              
transformacional das narrativas ameríndias. Embora não tenha voltado sua atenção aos rituais, as             
abordagens contemporẫneas valem-se amplamente de suas reflexões sobre a topologia das cosmografias            
ameríndias. Viveiros de Castro, no prólogo à  Inconstância da alma selvagem , afirma que sua obra não                
passa de uma nota de pé de página às  Mitológicas . As leituras de Calavia Sáez (2002) também ressoam                  
essa postura metodológica. O mesmo se encontra nos estudos de Els Lagrou sobre as artes gráficas. 

No caso dos estudos afro-diaspóricos, é o trânsito dos rituais que, desde o início, configura a                
metodologia. O recorte transatlântico de Bastide - com o olhar fotográfico de Pierre Verger - antecipou                
uma das principais linhas de força dos estudos contemporâneos, fortalecendo também os debates sobre              
as heranças do período escravocrata após a abolição. Ver, por exemplo, o artigo de Fernanda Peixoto                
sobre o “candomblé (barroco) de Roger Bastide”, onde discute sua interpretação do Candomblé a partir               
de uma aproximação entre o barroco e o surrealismo (em  A viagem como vocação: itinerários,               
parcerias e formas de conhecimento) . Os estudos de Edimilson de Almeida Pereira sobre as poéticas               
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afro-diaspóricas são amplamente apoiados em seu caráter ritual e praxiológico. E os estudos de Luis               
Nicolau Parés sobre  A Formação do Candomblé valeram-se amplamente dos rituais como método de              
acesso às transformações históricas, pois o trânsito das divindades e o caráter aberto e compósito das                
cosmologias de matriz Jeje ressoam também na organização dos terreiros, que reconfigura as fronteiras              
em uma outra cosmografia. 

Para uma perspectiva da  relação afroindígena , com estudos que cruzam a bibliografia de ambos os               
“campos”, pode-se ver os artigos da seção especial no v. 23 da revista  cadernos de campo , do                 
PPGAS/USP, e também o dossiê (Contra)Mestiçagens Ameríndias e Afro-americanas, no v. 9, n. 2, da               
Revista de Antropologia da UFSCAR, ambos com apresentação de Marcio Goldman. Para estudos sob              
um recorte epistemológico afrolatinoamericano, ver o livro  organizado por Viviana Gelado e María             
Veronica Secreto ( Afrolatinoamérica : estudos comparados. Rio de Janeiro: Mauad, 2016). 

IX. Diz Macé (et al, 2018): “Si je me tourne vers des poètes, c’est parce que non seulement ils me semblent                    
particulièrement attentifs à cette pluralité fondamentale des formes prises par l’existence, au fait d’être              
et de différer, mais surtout parce qu’ils pensent cette pluralité des modes d’être, et qu’ils s’interrogent                
sur le sens de leur côtoiement; en un certain sens, ils conçoivent la vie comme ce qui, précisément,                  
s’égale au pluriel des manières d’être ou des façons de s’altérer… Je crois qu’il y a des écrivains dont                   
l’écriture consiste non seulement à investir ce terrain des manières d’être (qui est, encore une fois,                
celui‑là même des sciences sociales, qui s’intéressent à la variété de l’expérience humaine et pensent               
cette variété comme une variété de formes), mais à en faire l’objet même de leur intention poétique, de                  
leur passion pour les différences, et de leur engagement dans les formes. Ils regardent la vie comme une                  
institution de formes, de seuils, comme la création permanente de modalités, de styles d’être, et ils                
savent rendre compte de cela. Mais ils peuvent diverger beaucoup dans la façon dont ils interprètent ce                 
pluriel. En cela, ils offrent bien plus que le constat d’un pluriel de formes de vie: ils offrent une véritable                    
pensée de l’engagement de la vie dans des formes. Ce que l’on peut trouver dans la poésie, ici, ce n’est                    
pas du tout un « supplément d’âme » par rapport aux sciences sociales, c’est une entrée en matière très                   
concrète, très matérielle, dans le problème du sens des formes, de la valeur de leur pluriel. Le sens que                   
tel ou tel écrivain est prêt à donner au formel de la vie, c’est « l’idée de vie » qu’il engage. Et si la                        
question moderne est bien celle du pluriel des formes de vie (question ontologique, mais aussi morale,                
écologique, politique, puisque l’irréductible multitude des formes de vie est in fine la chance et la                
charge de la vie démocratique), l’essentiel n’est pas seulement d’affûter les moyens de décrire ce pluriel,                
mais de comprendre quelles significations on est prêt (ou pas prêt) à donner à la coexistence des formes                  
de vie, à leurs relations, à leur entrée en tension.” 

X. Caberia perguntar se a longa investigação de Foucault acerca das relações entre filosofia e práticas               
espirituais - que ele chamou de "estéticas da existência", cuidado de si ou tecnologias de si - não poderia                   
ser lida como uma investigação da espiritualidade do ponto de vista do corpo, i.e, das práticas  rituais .                 
São muitos os comentários sobre rituais no curso sobre  A hermenêutica do sujeito , de 1981-2, por                
exemplo; e já antes, em sua aula inaugural no Collège de France, em 1970 -  A ordem do discurso  - ele                     
anunciava a importância que dava aos rituais: “O que é afinal um sistema de ensino senão uma                 
ritualização da palavra?”; ou: “Os discursos religiosos, judiciários, terapêuticos e, em parte também,             
políticos, não podem ser dissociados dessa prática de um ritual que determina para os sujeitos que                
falam, ao mesmo tempo, propriedades singulares e papéis preestabelecidos”; ou: “a verdade se deslocou              
do ato ritualizado, eficaz e justo, de enunciação, para o próprio enunciado: para seu sentido, sua forma,                 
seu objeto, sua relação a sua referência” (2014,  passim ). N’ A vontade de saber , de 1976, dizia: “a                 
confissão é um ritual de discurso onde o sujeito que fala coincide com o sujeito do enunciado; é,                  
também, um ritual que se desenrola numa relação de poder, pois não se confessa sem a presença ao                  
menos virtual de um parceiro, que não é simplesmente o interlocutor, mas a instância que requer a                 
confissão, impõe-na, avalia-a e intervém para julgar, punir, perdoar, consolar, reconciliar; um ritual onde              
a verdade é autenticada pelos obstáculos e as resistências que teve de suprimir para poder manifestar-se;                
em fim, um ritual onde a enunciação em si, independentemente de suas consequências externas, produz               
em quem a articula modificações intrínsecas: inocenta-o, resgata-o, purifica-o, livra-o de suas faltas,             
libera-o, promete-lhe a salvação.” (1988, p. 60) 

XI. Mil Platôs foi publicado em 1980 e dialoga com estudos publicados pouco antes, como  Le Cercle des                 
Feux  [1976]  de Jacques Lizot,  “Archéologie de la violence. La guerre dans les sociétés primitives”  e                
“Malheur du guerrier sauvage” [1977]  de Pierre Clastres . Para além dos americanistas (Lévi-Strauss             
incluso), dialogam com estudos clássicos de Evans-Pritchard, Meyer-Fortes, Bateson, Leach, entre           
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outros. O interesse segue: em  Crítica e Clínica , publicado em 1993, Deleuze dialoga com  De rêve à la                  
loi chez les Aborigénes :  mythes, rites et organisation sociale em Australie , de Barbara Glowczewski,              
estudo acompanhado por Guattari durante uma década e prefaciado por ele, quando publicado em 1991. 

XII. Vale ressaltar que em um dos tomos do vol. 2 da revista  Gratuita , publicada em 2015 pela Chão da Feira                    
- da qual a responsável pelo editorial de poesia é Júlia de Carvalho Hansen, também uma das                 
organizadoras do volume - foram republicadas (acrescidas de apresentação) três traduções feitas por             
Pedro Cesarino dos cantos  iniki , exemplares dessa poética: os cantos do espírito do gavião-preto,              
colhidos em 2005 com o pajé marubo Armando Mariano Cherõpapa. Posteriormente, Cesarino            
organizou um volume dedicado a tais traduções (2016), e continua a publicá-las (2018). O mais               
interessante, enfim, é que a versão impressa da revista foi acompanhada por um cd com leituras dos                 
textos, e os únicos lidos por Júlia são as traduções de Cesarino. A gravação pode ser escutada em:                  
soundcloud.com/edicoeschaodafeira/cantos-do-espirito-do-gaviao-preto  
 

XIII. Em 1992, Viveiros de Castro escreve: “Meu problema atual [...] poderia ser resumido nisto: como reler                
As estruturas elementares do parentesco à luz do universo simbólico mapeado pelas  Mythologiques ";             
Em 2009 (traduzido em 2015), reescreve: "o desafio que me proponho desde algum tempo é o de como                  
reler as  Mitológicas a partir de tudo o que  Mil platôs me ‘desaprendeu’ sobre a antropologia".                
Poderíamos dizer que uma das maneiras de compor esse ensaio foi pensando na possibilidade de               
reencenar (com Viveiros de Castro e  cia .) o movimento de  Escritas de si, escritas do outro através do                  
universo afetivo mapeado por  Literatura e Ética - o livro posterior de Diana Klinger - e do que este nos                    
“desaprendeu” sobre a literatura. 

XIV. A crítica dessa lógica de distinção - um “estado de exceção ontológico”, que ampara o racismo                
“científico”, entre outras coisas - nos leva a duvidar também da suposta cientificidade  do pensamento :               
de qualquer  imagem do pensamento que se pretenda proposicional. A importância de tentar suspender              
essa pretensão pode nos fazer atentar ao  modo pelo qual Eduardo Viveiros de Castro propôs o conceito                 
de  multinaturalismo : como uma provocação, um “solecismo ontológico”. Nesse sentido, seu           
procedimento é similar ao de Derrida (2011) com o conceito de  animot . Ambos buscam instaurar -                
através de uma disjunção - a multiplicidade de pontos de vista que estavam cristalizados e               
sobrecodificados, sob um conceito englobante que nosso inconsciente teórico já havia           
convencionalizado como um dado: a natureza, o animal. 

XV. Talvez haja, por fazer, uma reconstituição (uma genealogia, um inventário...) de um diálogo             
metodológico subterrâneo em diversas escritas de meados do século XX até hoje, sob a fórmula “dois                
regimes de …”: Deleuze falava de dois regimes de signos, de loucos, de imagem; Barthes, dois regimes                 
de leitura, de expressão, de desespero, de fotografia. Rancière, dois regimes da arte, de poética, de                
historicidade. Latour, dois regimes de invisibilidade. Explícito ou implícito, o mesmo poderia            
certamente ser encontrado em outras obras - Foucault e Althusser, por exemplo. Viveiros de Castro, por                
sua vez, sugere dois regimes de perspectiva. Em todos eles, para além de um dualismo expositivo, há                 
uma questão de diferença de intensidade. De certa maneira, a fórmula ecoa definições contemporâneas              
da antropologia: para Marilyn Strathern, o que faz a antropologia é relacionar relações; para Viveiros de                
Castro, a diferença funda a relação. Haveria, ao fim, duas maneiras de pensar a relação: na primeira, ela                  
é um agregado de termos; na segunda, ela é anterior aos termos. Na primeira, desemboca em Unidade,                 
conciliação dos diferentes pontos de vista, síntese (busca o máximo denominador comum); na segunda,              
permanece em multiplicidade, a síntese é disjuntiva (busca o mínimo múltiplo comum). Para essa              
diferença, ver Viveiros de Castro & Sztutman (2008, p. 92-3). 

XVI. Maurizio Lazzarato comenta esse tipo de enunciado, implicado em um processo de subjetivação: “As              
sínteses disjuntivas inclusivas das sociedades arcaicas (‘eu sou jaguar’) não são mais encontradas senão              
entre loucos, crianças, artistas e poetas (‘eu sou um outro’). A máquina de significação linguística opera                
e impõe ‘disjunções exclusivas’ (você é um homem, você é uma mulher etc.) que impedem devires,                
processos heterogêneos de subjetivação; reconhece apenas identidades definidas por essas significações           
(homem, criança, animal etc.). A estrutura da máquina de significação moderna combate as sínteses              
disjuntivas inclusivas, concentrando toda subjetividade e expressividade no homem ao reduzir o outro             
(natureza, objetos, cosmos) a um objeto” (2015, p. 70). 

XVII. N’ O arco e a lira , Octavio Paz escreve que a tradição oriental pensa "o corpo como metáfora ou                  
imagem do cosmos. Os centros sensíveis são nós de energia, confluências de correntes estelares,              
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sanguíneas, nervosas. Cada uma das posturas dos corpos abraçados é signo de um zodíaco regido pelo                
triplo ritmo da seiva, do sangue e da luz" (2012, p. 110). Todavia, com releituras contemporâneas do                 
estruturalismo pela etnologia ameríndia, talvez seja possível pensar essa relação corpo-cosmos por            
meios que não a metáfora, a analogia e a imagem. Paz, a certa altura, escreve que "[t]odo ritual é uma                    
representação" (p. 134). Outras teorias do ritual levam a outras perspectivas do corpo. Voltaremos a isso                
mais adiante. 

XVIII. Citamos a leitura de Silviano Santiago pois ela ressalta o ponto que nos interessa para o que se segue;                   
mas é notável que, em um texto que articula as reflexões de Derrida sobre a  diferença  e especulações                  
sobre a teoria ameríndia do parentesco - texto esse publicado como  post-scriptum a um livro sobre o                 
Grande Sertão: Veredas , onde cita teorias etnológicas de Claude Lévi-Strauss e Pierre Clastres -              
Santiago não tenha passado por Viveiros de Castro. Não apenas por este ser amplamente considerado               
um potencializador dos escritos e das problemáticas dos dois etnólogos citados (desde a década de 80,                
diga-se); mas por ter igualmente ensaiado uma leitura de “Meu tio, o iauaretê” do ponto de vista do                  
parentesco ameríndio. Ainda que esta leitura tenha sido feita inicialmente em entrevista a Luisa Elvira               
Belaunde e publicada na revista  Amazonía Peruana (de pouca circulação fora dos círculos etnológicos,              
portanto), foi retomada noutra entrevista a Renato Sztutman [onde começa por dizer: “ Planejo há              
tempos escrever um estudo sobre o conto de Guimarães Rosa, ‘Meu tio, o Iauaretê’ ” (2008, pp.                
246-48)], e ambas foram publicadas em livro da coleção  Encontros , pela editora Azougue : note-se que               
nesta mesma coleção há um livro de Silviano Santiago; no mesmo formato. A despeito de um                
improvável desconhecimento, então, vale colocar um trecho aqui, para uma possível leitura cruzada. Na              
primeira entrevista (ibid., p. 128), Viveiros de Castro caracteriza o conto de Rosa como um “espantoso                
exercício perspectivista”: 

a descrição minuciosa, clínica, microscópica, do devir-animal de um índio. Devir animal esse,             
de um índio, que é antes, e também, o devir-índio de um mestiço, sua retransfiguração étnica                
por via de uma metamorfose, uma  alteração , que promove ao mesmo tempo a desalienação              
metafísica e a abolição física do personagem - se é que podemos classificar o onceiro onçado, o                 
enunciador complexo do conto, de “personagem”, em qualquer sentido da palavra. Chamo a             
esse duplo e sombrio movimento, essa alteração divergente, de  diferOnça , fazendo assim uma             
homenagem antropofágica ao célebre conceito de Derrida. (Pode-se ler o “Meu tio, o Iauaretê”,              
diga-se de passagem, como uma transformação segundo múltiplos eixos e dimensões do            
Manifesto Antropófago).  

Não bastasse articular Guimarães Rosa, antropofagia e Derrida - tal qual Silviano Santiago -, é ainda                
notável o fato de Viveiros de Castro ter disponibilizado online, em 2004, um escrito intitulado  A onça e                  
a diferença . Não sendo mais um livro autoral inédito, o escrito fica hospedado sob o regime  Creative                 
commons , em uma plataforma  wiki - o projeto AmaZone - que buscou promover a multiplicidade               
autoral, recebendo contribuições de mais de uma dezena de etnólogos - a partir, justamente, do tema                
implicado no  post-scriptum de Santiago. É possível imaginar, pois, que há outras questões a meio               
caminho. Talvez possamos ver uma crítica indireta num artigo de Santiago (“O começo do fim”, de                
2008) que diz: “Em momento preciso do final do século 20, a Antropofagia recebeu contribuição               
alvissareira na pesquisa propriamente teórica. Ela anunciava o casamento do conceito da vanguarda             
histórica brasileira com figuras da teoria pós-estruturalista. (...) Hoje, os felizes e tardios casamentos              
teóricos − sacramentados sob o céu de Paris − se encontram bem assimilados pelos  gourmets               
europeizados do circuito e do círculo antropófago”. Embora as  Métaphysiques cannibales  de Viveiros             
de Castro tenham sido publicadas apenas em 2009, parecem o alvo perfeito das críticas, exceto pelo fato                 
de que o conceito ali não é exatamente o da “vanguarda histórica”, mas antes o de tupis                 
contemporâneos, com os quais Viveiros de Castro viveu. E à questão parisiense, ele mesmo já havia                
respondido (cf. 1999) - a ninguém menos que Stuart Hall, por quem a afeição de Santiago é explícita -                   
dizendo que foi Paris que esteve no Pará: i.e., que o pós-estruturalismo é mais ameríndio do que se                  
imagina. É esse causo que abre um interessante artigo de João Camillo Penna (2012), onde sugere haver                 
uma “polêmica surda” de Santiago com a etnologia, e coteja algumas premissas de ambos. O texto foi                 
apresentado num seminário em homenagem ao próprio Santiago, seis anos antes, o que nos faz imaginar                
que não há mesmo desconhecimento, mas divergência. A sugestão de Camillo Penna sobre a “polêmica               
surda” poderia ser ampliada em uma leitura focada no ensaio de Santiago sobre  A viagem de                
Lévi-Strauss aos trópicos , que extrai conclusões um tanto problemáticas sobre a totalidade do             
pensamento deste, incluindo-se aí suas concepções de identidade e diferença, a partir de um único livro                
“de juventude” ( Tristes trópicos ) - negligenciando portanto os 40 anos posteriores em que Lévi-Strauss              
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se debruçou sobre as  Mitológicas  ameríndias: ali, segundo Anne-Christine Taylor, houve uma "inflexão             
ameríndia" de sua "teoria do social" (2011), e também ali se consolidaria sua contribuição maior à                
etnologia ameríndia, dado que as obras anteriores (sobre as  Estruturas , a  Antropologia estrutural , o              
Totemismo , o  Pensamento Selvagem ) não privilegiavam esse recorte etnográfico. As  Mitológicas são,            
justamente, as obras de referência para as leituras de Viveiros de Castro, que o aproximam do                
pós-estruturalismo. E isso não é tudo. A questão tem ainda outras nuances teóricas no mínimo curiosas: 

Na biografia de Viveiros de Castro, consta que: 

1 - Leu as  Mythologiques de Lévi-Strauss numa disciplina de “Sociologia da literatura” dada por Luiz                
Costa Lima na PUC-Rio, com quem fez iniciação científica e grupo de pesquisa, enquanto cursava a                
graduação em ciências sociais. À época, Costa Lima elaborava sua tese -  Estruturalismo e teoria da                
literatura  - publicada em 1972.  

2 - Sua primeira publicação em livro, um apêndice de cinco páginas sobre “Mito e provérbio em                  
Guimarães Rosa”, encontra-se no livro posterior e complementar de Costa Lima -  A metamorfose do               
silêncio  -, do ano seguinte, 1973. Perto do fim de seu texto, diz:  

Tudo o que foi dito aqui pretendeu esboçar algumas hipóteses gerais sobre a relação              
paródia-objeto, bem como mostrar a aplicabilidade da fórmula canônica de Lévi-Strauss fora            
de seu domínio original. Nada, evidentemente, serviu para acrescentar algo à compreensão da             
obra de Guimarães Rosa. [...] 

(Pouco depois, Costa Lima abandonaria o estruturalismo.) 

3 - Pretendia seguir seus estudos em teoria da literatura, mas foi dissuadido pelo professor, que lhe                 
recomendou o curso de Antropologia no Museu Nacional.  

4 - Antes de se tornar etnólogo, pretendia pesquisar a contracultura na Zona Sul carioca dos anos 70: a                   
mesma em que Carlos Alberto Messeder Pereira, seu contemporâneo de Museu Nacional, estudou a              
poesia marginal, em tese publicada como  Retrato de época . Este livro faz referência algumas vezes, em                
notas, a um trabalho apresentado à época por Viveiros de Castro, intitulado “As palavras e as coisas”,                 
mimeografado - e possivelmente perdido no recente incêndio do Museu Nacional. Uma das notas é               
apresentada do seguinte modo: “Para uma discussão destas e de inúmeras outras questões relativas ao               
consumo de tóxicos, ver [...] ‘As palavras e as coisas’”.  

Parentes por intoxicação , não esqueçamos, é o título do post-scriptum de Silviano a seu livro sobre                
Guimarães Rosa. Oswald de Andrade alertava: “A floresta e a escola […]  sem perder de vista o Museu                  
Nacional ”. Haveria parentesco entre a raiz etimológica e a raiz etnológica do tóxico? Coincidências à               
parte, voltaremos a isso adiante.   

XIX. Sobre o projeto não realizado de Euclides da Cunha, ver o livro de Francisco Foot Hardman,  A vingança                  
da Hileia. Euclides da Cunha, a Amazônia e a literatura moderna , 2009. Somos tentados a vislumbrar                
aqui - com o  Inferno Verde , de Alberto Rangel [1908], com  La vorágine , de José Eustasio Rivera                 
[1924] - um “gênero cauchero”, posterior ao “gênero gauchesco” estudado por Josefina Ludmer, e que               
bem caberia em sua abordagem comparativa das literaturas latinoamericanas, para a qual incluiu textos              
indianistas dos Andes e textos anti-escravistas do Caribe, escritos no começo do século XX. Corpos               
usados para a guerra, para a economia e para o sexo; literaturas entre o uso e o dom. Embora não tenha                     
publicado livro com esta abordagem, Ludmer a expôs em texto sobre as "artimanhas do fraco" (1984),                
no prólogo à segunda edição d’”O gênero gauchesco” (em 2000), e também no seminário “Gauchos,               
índios y negros. Alianzas y voces en la literatura latinoamericana” (em 2012). 

XX. Sobre o imaginário associado ao  caucho , ver “Voces del seringal: discursos, lógicas, desgarramientos             
amazónicos”, terceiro capítulo do premiado livro de Ana Pizarro,  Amazonía. El río tiene voces.              
Imaginario y modernización (2011). Para um perspectiva da Alta Amazônia, ver o livro de Michael               
Taussig,   Xamanismo, colonialismo e o homem selvagem: um estudo sobre o terror e a cura  (1986). 

XXI. Marcio Goldman - ao defender o uso da expressão “religiões de matriz africana no Brasil”, em vez de                   
"religiões africanas no Brasil" ou "religiões afro-brasileiras” - sugere que “ o termo ‘matriz’ tem a               
vantagem de poder ser entendido, simultaneamente, em seu sentido de algo que ‘dá origem a alguma                
coisa’ - o que respeita, além de utilizar, o uso nativo, sempre preocupado em relacionar essas religiões                 
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com uma África que não acredito ser nem real, nem imaginária, nem simbólica, mas dotada de um                 
sentido existencial - e em seu sentido matemático ou topológico (‘matriz de transformações’), que              
aponta para o tipo de relação que acredito existir entre as diferentes atualizações dessas religiões e, ao                 
mesmo tempo, para o método transformacional que penso necessário para seu tratamento analítico”             
(2015). 

XXII. Uma palavra - a palavra-valise “cantofalam” - aponta já para uma relação com outras tradições poéticas,                
ligadas a outras mito-lógicas e implicadas em outros rituais; seja a tradição dos cantopoemas da poética                
afrodiaspórica do Congado, estudada por Edimilson de Almeida Pereira; seja a dos soprocantos da              
poética xamanística dos Marubo, estudada por Pedro Cesarino. Ambos sugerem, a partir disso, questões              
para a teoria da literatura, considerando a dimensão ritual de tais agenciamentos da palavra. 

XXIII. Entre Lévi-Strauss e Viveiros de Castro, caberia fazer um breve desvio por Pierre Clastres: su a ideia de                 
uma  lógica centrífuga é, certamente, parte dessa outra  imagem do pensamento para a qual a ideia                
Lévi-Straussiana do pensamento selvagem aponta: pois se "a verdadeira teoria política do estruturalismo             
é Clastres", como propôs Viveiros de Castro ( 2013, p. 264), lógica centrífuga é um modo político de                 
dizer a lógica das qualidades sensíveis.  O termo foi sugerido por Clastres para designar um dispositivo                
intuitivo e estratégico de pensamento que os coletivos ameríndios - os Yanomami  foram seu modelo -                
mobilizam incessantemente para antecipar e conjurar a emergência do Um, da unificação, da             
centralização do poder, do significante, do Estado. Ele não viveu o suficiente para transformar essa               
intuição em explicação. A ele, Deleuze e Guattari dedicaram uma das proposições de seu  Tratado de                
Nomadologia , onde fizeram uso de seus estudos para especular o pensamento das máquinas-de-guerra e              
relançar a questão: “Existe algum meio de subtrair o pensamento ao modelo de Estado”? (2012c, p. 45)                 
A positividade da guerra em Clastres e Deleuze/Guattari é distinta da agonística grega, titanomaquia,              
logomaquia: neles, a escrita como máquina-de-guerra, sem dialética, é a experimentação de            
linhas-de-fuga.  Para fazer o múltiplo é preciso subtrair-se ao todo, escrever a n-1.  A crítica do  logos –                  
conforme entendido pela tradição escolástica - não perde aqui sua força, nem se afasta do sensível: se o                  
combate ao privilégio da razão instrumental há de ser feito também por via da linguagem e do                 
pensamento, em Clastres é a própria lógica que faz fugir seu centro, que centrifuga a si mesma - ela não                    
reitera um logocentrismo. A assinatura de Clastres - seu gesto ensaístico - é a impossibilidade de falar                 
sobre um lógica centrífuga sem estar já  sob ela, por ela envolvido. Era essa, afinal, a “revolução                 
copernicana” da antropologia por ele vislumbrada: escrever  com o pensamento ameríndio, gesto que             
afasta o pensamento do Estado ao mesmo tempo em que o situa na cosmologia. Se a palavra centrífuga                  
remete à liquidificação, ao molecular, à diluição, é porque faz fugir a perspectiva centralizada. Quanto a                
isso, ver o comentário de Tânia Stolze Lima (2006, p. 213), lendo Clastres em continuidade ao                
perspectivismo: "a noção indígena [de ponto de vista] não é um operador lógico dos jogos hierárquicos                
entre partes e todos; não há ponto de vista do todo, portanto. É uma noção que faz fugir o espectador                    
absoluto. Ela é contra o Estado [Clastres], contra a forma Estado de pensamento [Deleuze e Guattari]”.                
Poderíamos ver aí, portanto, uma política da fuga, do sufixo, da conjuração que se antecipa à                
cristalização da palavra. Em busca de uma política da multiplicidade, a lógica centrífuga do              
“pensamento selvagem” é a constante crítica/crise do fundamento e da origem, acompanhada por uma              
constante atualização ritualizada de um espaço-tempo mítico anterior à cristalização das espécies.            
Clastres extraiu suas consequências sociopolíticas; coube à etnologia posterior a ele questionar o             
alcance de suas propostas e explorar seu potencial micropolítico e cosmopolítico, fazendo do             
movimento dispersivo da lógica do sensível uma  ontologia política do sensível .  Evidentemente, suas             
hipóteses polêmicas não foram aceitas acriticamente na etnologia contemporânea, muito menos são            
unânimes. Nos interessa, aqui, apenas registrar seu gesto e algumas reverberações dele. Entre os que               
situam seus estudos em aliança aos de Clastres e prolongam suas intuições, poderíamos mencionar              
Viveiros de Castro, Tânia Stolze Lima, Els Lagrou, Renato Sztutman e Marina Vanzolini. 

XXIV. Veronica Gago ressalta esse caráter coletivo dos afetos, a partir de Spinoza:  “ Según razona Spinoza en el                 
Tratado político , el cuerpo político, tal como lo vemos en el [E]stado, supone una dimensión material,                
afectiva, de hábitos comunes que determina el espacio de lo político-jurídico: ese movimiento o plano               
de composición es llamado ‘pre’ por las perspectivas ‘politicistas’ que niegan la productividad del              
conatus  colectivo desde su génesis. Dichas perspectivas (contractualistas, convencidas de que la            
estructura dinámica del cuerpo colectivo puede ser sustituida por un cuerpo moral de puros significados               
lingüísticos) atribuyen al nivel jurídico estatal una agencia configurante del todo colectivo. Al contrario,              
el esfuerzo posterior a la década de 60 por pensar la dimensión micropolítica revela el impulso por                 
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redeterminar en un sentido materialista (en el cual las palabras se articulan al dinamismo de las                
afecciones de un cuerpo) esta relación productiva entre génesis del cuerpo colectivo y dimensión              
jurídico-política.” (2014, pp. 299-300) 

XXV. Marisol de la Cadena usa o termo  “ ontological disagreement” em seus textos. A relação é com o                 
mésentente de Rancière, que foi traduzido ao português como “desentendimento”. Optamos por usar             
dissenso para a disputa política e desacordo quando referimos a conceitos. É também esse o sentido do                 
contraste proposto por Viveiros de Castro entre o mononaturalismo da metafísica moderna e o              
multinaturalismo das metafísicas ameríndias, tendo em vista um “solecismo ontológico” (2015). E esse             
é também um dos motivos pelos quais se fala em uma “virada ontológica” da antropologia               
contemporânea. O desacordo, agora, é um desacordo ontológico, que remete ao plano de composição              
desse mundo comum, pondo em cena novos agentes e uma outra imagem do pensamento. 

XXVI. A proposta de Rancière para identificar o eixo poético-político na apresentação da enunciação - e na                
maneira como essa apresentação distribui e divide os corpos e o sensível - pode ser lida à luz de uma                    
afirmação de Deleuze e Guattari  (2011b, p. 24) :  “Um tipo de enunciado só pode ser avaliado em função                  
de suas implicações pragmáticas, isto é, de sua relação com pressupostos implícitos, com atos imanentes               
ou transformações incorpóreas que ele exprime, e que vão introduzir novos recortes entre os corpos”. 

XXVII. Cf. o comentário de Michael Hardt em  Gilles Deleuze, um aprendizado em filosofia , 1996, p. 113, n. 7:                  
“A insistência de Deleuze na temática da expressão (Spinoza) constitui, em bases ontológicas, uma              
polêmica contra a semiologia. Um sistema de signos não reconhece o ser como uma dinâmica               
produtiva; não nos ajuda a compreender o ser por sua genealogia causal. A `causa ausente´, que sustenta                 
grande parte do discurso estruturalista e semiológico francês nos anos 60, nega uma fundação              
ontológica positiva. Em contrapartida, uma teoria da expressão procura tornar a causa presente,             
trazer-nos de volta a uma fundação ontológica ao tornar clara a genealogia do ser".  

Ver também Maurizio Lazzarato,  Signos, máquinas, subjetividades , 2015, pp. 60-1: “A concepção            
ampliada dessa dupla nos permite evitar os impasses do marxismo e do estruturalismo, pois a expressão                
e o conteúdo, em pressuposição recíproca e reversibilidade mútua, não mantém uma relação causal. [...]               
Através de um deslocamento metodológico fundamental, Guattari nos solicita uma compreensão da            
relação sujeito/objeto e da relação expressão/conteúdo `pelo meio’, para tornar manifesto e            
problematizar a `instância expressiva’, isto é, a enunciação. Desse modo, ele estabelece a base para uma                
nova pragmática, uma nova teoria da enunciação, na qual, paradoxalmente, a fonte da enunciação não é                
discursiva, mas existencial”. 

XXVIII. Cf. Silvia Federici.  Calibã e a bruxa , 2017, pp. 361-8. Oscar Calavia Sáez sugere uma leitura do                 
período à luz do perspectivismo:  “A bruxaria européia, na forma que adquire nos séculos XVI-XVII –                
trata-se, aliás, principalmente de uma reconstrução arqueológica da bruxaria das fontes clássicas - é um               
firme candidato a representante do perspectivismo europeu. O âmago da condição da bruxa(o) consistia              
em sua capacidade de transformar-se ou transformar outros em animais, adquirindo as capacidades             
próprias desse novo corpo – lobo, coruja, etc. - sabe-se, de resto, que essa capacidade está ligada                 
freqüentemente, como também acontece no caso ameríndio, ao uso de plantas psicoativas. Como             
sabemos, essa capacidade é ativamente reprimida; mas – sobretudo, e pelo contrário -, é negada, em                
nome de um monopólio do ponto de vista de Deus, único que vê as coisas como realmente são. As                   
transformações passam a ser entendidas primeiro (a partir de Santo Agostinho) como um simulacro              
diabólico; depois (após o cancelamento da  witchcraze do século XVII) como um conto de velhas; não                
sem que persista na margem a noção de que há transformações efetivas. (Já no século XIX, a licantropia                  
fornece alguns casos famosos que servem para a ascensão da psiquiatria no mundo judicial:              
perspectivismo como um tipo de loucura)” (2004). 

XXIX. Em nota, consta ser Joseph Hansen, de quem Ginzburg (1988, p. 215, nota 1) refere dois estudos:                 
“Ilusão mágica, Inquisição e Feitiçaria na Idade Média e o surgimento da grande caça às bruxas”                
[ Zauberwahn, Inquisition und Hexenprozess Im Mittelalter Und Die Entstehung Der Grossen           
Hexenverfolgung ], de 1900; e “Fontes e pesquisas sobre a história da feitiçaria e da caça às bruxas na                  
Idade Média” [ Quellen und Untersuchungen zur Geshichte des Hexenwahns und der Hexenverfolgung            
im Mittlelalter ], de 1901.  
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XXX. Ver o comentário de Nildo Avelino (2010): "como observou Foucault [...], ao invés de promoverem o                
fogo ininterrupto dos hereges, os Padres da Igreja articularam as fogueiras da ortodoxia com uma prática                
de dominação bem mais sofisticada e duradoura: promoveram a ortologia da razão. Até agora, a quase                
absoluta totalidade das críticas e das queixas, quase toda atenção foi direcionada exclusivamente contra              
a ortodoxia, o dogmatismo e a intolerância do pensamento; assim, quase ninguém ainda se ocupou do                
enorme processo ortológico ao qual o pensamento foi submetido por mais de oito séculos. Todavia, foi a                 
ortologia dos saberes o que permitiu a Igreja economizar petróleo. Porque sustentar indistintamente a              
ortodoxia, a censura, a proibição de certos conteúdos de saber, exigia frequentemente ações             
economicamente onerosas e politicamente perigosas: as fogueiras não só tinham um alto custo aos              
cofres da Igreja, como também seu ritual provocava, algumas vezes, a revolta popular toda vez que o                 
condenado sustentava uma postura corajosa frente os inquisidores (Giordano Bruno, por exemplo).            
Assim, a prática da ortodoxia continha muitos inconvenientes e provocava muitos atritos que minavam a               
própria autoridade da Igreja. Foi por esta razão que, ao longo dos anos, a prática da ortodoxia foi                  
diminuindo paulatinamente até chegar na sua abolição formal na modernidade. Mas isso só foi possível               
graças a esta outra prática sistemática e constante de ortologização dos saberes que consiste em não                
mais censurar, mas estabelecer um controle minucioso sobre os saberes para verificar se eles estão               
conformes a lógica e ao método justo. Não mais proibir, mas, uma vez normalizados e disciplinados,                
fazer o saber circular livremente, fazê-lo expressar-se, fazê-lo falar através da educação escolar e              
universitária. Percebe-se que se na ortodoxia a obediência imposta é exterior ao sujeito do              
conhecimento, na ortologia a obediência é exercida pelo próprio sujeito do conhecimento: é o próprio               
sujeito de conhecimento que, na medida que pensa e fala, estabelece sua própria obediência às regras da                 
lógica e do método; é o próprio sujeito que é e que exerce a polícia de seu próprio conhecimento; em                    
obediência à lógica, ele segrega, ele exclui e nega o que pode existir de ilógico e de absurdo em seu                    
próprio pensamento. Com isso, se a ortodoxia foi a disciplinarização dos corpos, a ortologia é a                
disciplinarização e a normalização dos saberes.” 

XXXI. Sobre esta reterritorialização espiritual, ver, p. ex., o conceito de transfluência proposto por Antonio              
Bispo dos Santos, 2018. Pode-se consultar também os estudos de Laura de Mello e Souza,  O diabo e a                   
Terra de Santa Cruz - feitiçaria e religiosidade popular no Brasil colonial , 1986 e  Inferno Atlântico .                
Demonologia e colonização - séculos XVI-XVII, 1993; Luis Nicolau Parés,  O rei, o pai e a morte. A                  
religião vodum na antiga Costa dos Escravos na África Ocidental , 2016 e  A formação do candomblé.                
História e ritual da nação Jeje na Bahia , 2018. Pode-se ver ainda o volume  Sorcery in the black                  
Atlantic , organizado por Parés e Roger Sansi. Para uma perspectiva sobre Bolívia e Colômbia, ver               
Michael Taussig,  O diabo e o fetichismo da mercadoria na América do Sul , 2010. Para uma perspectiva                 
do território como  terreiro , ver Luiz Antonio Simas e Luiz Rufino,  Fogo no mato , 2018. “ Terreiro                
grande” é o título de um samba de Wilson Moreira e Paulo Cesar Pinheiro, gravado no álbum “Wilson                  
Moreira e Baticun”, de 2011. 

XXXII. Quanto a isso, ver o comentário de Carlos Fausto (1999): "é a antropofagia dos grupos tupi-guarani da                 
costa brasileira quinhentista [...] que serve de mote à  Revista de Antropofagia em suas duas dentições,                
assim como servira, sob outra roupagem, ao indianismo romântico do Gonçalves Dias de             
'Y-Juca-Pirama'. O índio que inspirou nossos movimentos literários é aquele distante no tempo, figura              
do passado moldada conforme os intuitos da elite literária nacional. É bom lembrar que seja em meados                 
do século XIX, tempo dos românticos, seja no segundo quartel deste século [XX], tempo dos modernos                
antropófagos, havia inúmeros grupos indígenas, distantes no espaço, mas próximos no tempo. Estes,             
porém, haviam desaparecido da consciência das elites urbanas, ainda que o processo colonial interno              
não tivesse terminado. Se não me engano, a única referência a índios contemporâneos encontra-se na               
última edição da  Revista de Antropofagia : um comentário crítico ao contato de um grupo tupi do                
Maranhão pelo Serviço de Proteção aos Índios. No mais, fala-se de personagens consagrados pelos              
cronistas quinhentistas e seiscentistas [...]”. Segue Fausto: “Ao índio missionarizado e aculturado, os             
modernistas opuseram um índio nu, pré- e contra-catequese, antecipando uma mudança no modo da              
sociedade brasileira conceber sua relação com os primeiras habitantes do país. udança que ganharia              
ímpeto a partir dos anos 1950, quando o discurso assimilacionista então predominante começou a ceder               
terreno à ideia de preservação das culturas nativas. Ainda assim, o índio nu oswaldiano continua sendo                
uma figuração distante das realidades indígenas efetivas. A antropofagia como metáfora, no entanto,             
parece-me expressar uma compreensão profunda do canibalismo como operação prático conceitual".  
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No mesmo sentido, ver também o comentário de Calavia Saez (1998): "de fato, pareceria ingênuo               
esperar coincidências não superficiais entre a cosmologia de um povo caçador e guerreiro e o ideário de                 
um grupo de literatos: já estamos habituados a detectar invenções de tradições nos mais diversos               
nativismos. O notável do caso é que junto a uma ideologia que toma o indígena como emblema surjam                  
também experiências artísticas que de fato estabelecem uma ponte viva com as criações daquele". Ao               
final, Calavia Saez se refere especialmente ao  Macunaíma , de Mário de Andrade. 

XXXIII. Benedito Nunes, Luiz Costa Lima, Antonio Candido, Haroldo de Campos e Silviano Santiago são              
alguns dos nomes que escreveram textos célebres sobre/com a antropofagia de Oswald. Para leituras              
recentes menos vinculadas ao problema da nacionalidade, e mais próximas às questões etnológicas             
suscitadas nas últimas décadas, ver os livros de Gonzalo Aguilar (2010) e de Beatriz Azevedo (2016) e                 
o ensaio de Alexandre Nodari e Maria Carolina Amaral (2018), bem como a resenha de Nodari (2018)                 
ao livro de Azevedo, onde enfatiza a questão do pronome  nós . 

XXXIV. O termo “física do sensível” foi proposto por Emanuele Coccia (2010) e retomado por Diana Klinger                
(2017) em leitura da poesia de Marcelo Reis de Mello. Já o termo “física do pensamento” é parte do                   
título  que François Zourabichvili (2014) deu seu livro sobre Spinoza (no original,  Une physique de la                
pensée ). Por esse viés, talvez seja possível matizar a distância apontada por Santos-Granero (2012) entre               
as abordagens perspectivistas do pensamento ameríndio (de Viveiros de Castro, Vilaça e Lima) e as               
abordagens que enfatizam a construção do corpo (p. ex. Overing, 1999, 2006; Gil, 2003; Belaunde,               
2005, 2008), aproveitando ambas as leituras. Discutiremos essa diferença mais adiante. Para um             
questionamento à primazia do corpo no pensamento ameríndio, ver Santos-Granero (2006). 

XXXV. Sobre este “levar no corpo” a alteridade, Viveiros de Castro sugere o neologismo “encorporar” [para               
traduzir  to embody ], pois o tipo de operação implicado no perspectivismo se distinguiria da possessão               
(“encarnar”) associada aos rituais de matriz africana, não sendo tampouco uma incorporação (que             
pressupõe um corpo configurado com uma interioridade previamente delimitada) ou uma           
transsubstanciação (pelo mesmo motivo) (2002, p. 374, nota 7). Sobre a  preensão , trata-se de um               
conceito de Alfred North Whitehead que Viveiros de Castro passou a usar para suplementar a predação,                
ampliando seu sentido para além da caça. Sobre a teoria da  agência , a referência incontornável é  Arte e                  
agência , de Alfred Gell, recém traduzido ao português e bastante importante nos estudos que aqui               
seguimos, sobretudo nos de Els Lagrou, mas também nos de Pedro Cesarino - que, não por acaso,                 
escreveu o texto de orelha à edição publicada pela UBU. 

XXXVI. Em 2016, ganhou atenção outro filme; este, uma ficção baseada em relatos:  El abrazo de la serpiente ,                 
dirigido por Ciro Guerra - primeiro filme colombiano a concorrer ao Oscar na categoria de “melhor                
filme estrangeiro” -, envolve também um “último xamã”, agora na Amazônia colombiana. O filme se               
passa em dois momentos, 1903 e 1941, aos olhos das relações entre o xamã, um etnólogo alemão e um                   
etnobotânico estadunidense, os dois últimos interessados em uma planta curandeira (chamada  yakruna ,            
no filme; sonoridade que remete a  chacrona , arbusto alucinógeno utilizado no preparo da  ayahuasca ; e               
também à  yãkoana , bebida dos Yanomami). O filme remonta ao ciclo da borracha e à atuação de                 
missionários cristãos, apontando para os desencontros cosmológicos advindos da aproximação          
apressada. 

XXXVII. Quanto a isso, é válido considerar também o comentário de Pedro Cesarino a uma incursão de                
Didi-Huberman na etnologia, em sua análise do “ritual da serpente” registrado por Aby Warburg entre               
os hopis, ameríndios do norte, no início do século XX. Cesarino aponta para um risco de  "retroalimentar                 
o círculo vicioso das imagens modernas do primitivo”. Diz ele : “Na narrativa de Didi-Huberman,              
historiador da arte contemporâneo, persistem determinados pressupostos comuns não apenas a Warburg,            
mas também ao Hegel da Estética e a tantos outros modernos. Vemos, por exemplo, como o animal é                  
sempre algo que se contrapõe ao homem, como se fossem dois entes apartados por suas distintas                
províncias ontológicas – natureza e cultura. Vemos, também, como é sempre a imagem de um homem,                
do risco e da violência impostos a um corpo masculino adulto, que se privilegia. Constatamos, ainda,                
como a tensão homem-animal é posta sempre nos termos de uma anterioridade, de um apelo primitivo                
que o homem moderno reconhece e analisa através de sua razão emancipadora. Notamos, por fim, que                
as aproximações entre humanos e animais não poderiam ser concebidas senão nos termos de uma               
ficção, de uma espécie de sono da razão que, em Didi-Huberman ou em Hegel, se mostraria                
especificamente nas artes e rituais da Antiguidade e de sociedades não ocidentais”. Embora tal leitura               
possa ser matizada - pois Didi-Huberman faz leituras etnológicas um tanto mais instigantes e menos               
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estereotipadas em seu livro sobre o  Atlas de Warburg -, ela é útil para pensarmos a diferença em relação                   
à perspectiva de Agamben, quando este trata da díade humanidade/animalidade. Um contraponto            
poderia ser ensaiado a partir do polo natureza/cultura, onde as leituras que Agamben faz de Lévi-Strauss                
- em  Infância e História  e em  O sacramento da linguagem  - soam mais evolucionistas que as de                  
Didi-Huberman no  Atlas , por exemplo.  Mas as críticas recorrentes de Agamben à antropogênese e à               
“máquina antropológica ocidental” fazem dele, aqui, um interlocutor mais propício; ao menos no que              
tange à configuração cosmológica vigente nos rituais ameríndios. 

XXXVIII. Nesse sentido, ver as considerações de Susan Buck-Morss em “Estética e anestética” (2012) e também o                
estudo de Didi-Huberman (2017, p. 210-16) sobre Benjamin e Bertolt Brecht. Após analisar os cadernos               
de guerra de Brecht e traçar diferenças entre as concepções pedagógicas deste último e as de Benjamin,                 
Didi-Huberman encaminha para uma reflexão sobre a articulação pedagógica entre pensamento e            
escrita, atentando à transitividade - ou transmissão - da experiência. Para ele, as experimentações de               
Benjamin com drogas, entre 1927 e 1934, buscavam alternativas à “ vertigem  negativa” da Primeira              
Guerra, e ao “processo de aniquilamento” ali desencadeado: seu pensamento se via implicado em uma               
tentativa de dialetizar “a embriaguez com as questões políticas fundamentais da política e da              
revolução”. Contra um “puro saber ótico e instrumental”, seria preciso retomar então o caráter coletivo               
da embriaguez, pensando  “como as condições subjetivas e solitárias de captação pela imagem             
(alienação) podem transformar-se em condições objetivas e coletivas de uma capacidade de            
desalienação” . 

XXXIX. A tese de Veronese (2015) ressalta que o trecho “Poesia = xamanismo = técnicas arcaicas do êxtase” é                  
evidente apropriação da definição de xamanismo encontrada já no título [do livro de] Eliade [, mas há                 
ainda um trecho do livro que propõe a fórmula]: ‘xamanismo = técnica do êxtase.’ [...]. Convém notar                 
que a ‘equação poética’ de Piva, incluindo o termo ‘Poesia’ previamente à definição de ‘xamanismo’ de                
Eliade, parece recobrar a inspiração que teria levado Jerome Rothenberg a intitular sua primeira              
antologia poética  Technicians of the Sacred ” - título também referenciado a Eliade. Em nota, Veronese               
diz ainda: “ vale notar que o movimento de inserção do ‘conceito’ de poesia nesta formulação de Mircea                 
Eliade parece se repetir frente às palavras de outro estudioso do xamanismo, Ioan Lewis, que, relendo                
Eliade em  Êxtase Religioso (1971), a certa altura diz: ‘segundo Mircea Eliade, os traços diagnosticáveis               
do xamanismo, no sentido ártico clássico, são bastante específicos. O xamã é um sacerdote inspirado               
que, em transe extático, ascende aos céus em ‘viagens’ [...]. Comparando esta citação de Lewis com o                 
depoimento em Ciclones (‘Xamã: sacerdote-poeta inspirado que, em transe extático, percorre o            
inframundo, florestas, mares, montanhas & sobe aos céus em ‘viagens’), percebe-se a inclusão de              
‘poeta’, por parte de Piva, na formulação original do ‘xamã’ enquanto apenas ‘sacerdote’ (além da               
continuação, na qual a formulação do ‘transe extático”’ ao final, é idêntica, inclusive com o uso de aspas                  
em ‘viagens’).” (ibid. p. 244, nota 154) 

XL. Cf. as observações de Michael Löwy e Robert Sayre, em  Revolta e melancolia. O romantismo na                
contracorrente da modernidade , 2015, p. 43-4:  “Dado que a sensibilidade romântica representa uma             
revolta contra a civilização criada pelo capitalismo, ela é portadora de um impulso anticapitalista. […]               
O romantismo é uma crítica moderna da modernidade. […] De fato, na óptica romântica essa crítica está                 
vinculada à experiência de uma perda; no real moderno uma coisa preciosa foi perdida, tanto no nível do                  
indivíduo quanto no da humanidade. A visão romântica caracteriza-se pela convicção dolorosa e             
melancólica de que o presente carece de certos valores humanos essenciais, que foram alienados. Senso               
agudo de alienação, então, frequentemente vivido como exílio.  [...]  Há um desejo ardente de reencontrar               
o lar, retornar à pátria, no sentido espiritual, e é precisamente a nostalgia que está no âmago da atitude                   
romântica. […] O passado que é objeto dessa nostalgia pode ser inteiramente mitológico ou lendário,               
como na referência ao Éden, à Idade de Ouro, ou à Atlântida perdida. Contudo, mesmo nos inúmeros                 
casos em que é bem real, sempre haverá uma idealização desse passado. A visão romântica toma um                 
momento do passado real, no qual as características funestas da modernidade ainda não existiam e os                
valores humanos sufocados por ela ainda existiam, e transformam-no em utopia, moldam-no como             
encarnação das aspirações românticas […] a imagem de um futuro sonhado, além do mundo atual,               
inscreve-se na evocação de uma era pré-capitalista.” 

XLI. Deleuze sugere que a  Ética de Spinoza é um estudo das composições - e começa ressaltando, de sua                  
interpretação bíblica, a subtração da proibição:  “Não comerás do fruto…”: Adão, o angustiado, o              
ignorante, entende estas palavras como a expressão de um interdito... Trata-se de um fruto, que, como                
tal, envenenará Adão se este o comer... É o caso do encontro entre dois corpos cujas relações                 
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características não se compõem: o fruto agirá como um veneno ”  (2002, p. 28).  O modelo  trófico de                 
Spinoza, portanto, é nada mais que o encontro entre dois corpos  compostos . Ao decompor o sangue, o                 
veneno age segundo uma lei que determina que as partes do sangue entrem “sob uma nova conexão que                  
se compõe com a do veneno. A decomposição é a apenas o inverso de uma composição” (2017, p. 262).                   
O mesmo ocorre na alimentação, que "força as partes do corpo do qual ele se alimenta a entrarem sob                   
uma nova conexão que convenha com a sua, mas que supõe a destruição da conexão na qual este corpo                   
existia anteriormente” (p. 232-3). O que se trata de evitar assume diferentes formas - “mau encontro,                
indigestão, envenenamento, intoxicação, decomposição de relação” (2002, p. 28) -, mas o caso é sempre               
“análogo ao de um veneno” (2017, p. 276). A  Ética , portanto, ensina a “buscar o que é e o que não é                      
veneno em uma situação” (2008, p. 129). Em  Spinoza una física del pensamiento , François              
Zourabichvili assinala que como a conveniência entre dois corpos “nunca é total, nem sequer com quem                
identificamos como nossos ‘semelhantes’, o acordo das proporções é sempre questão de dosagem, de              
prudência, ou de consumo razoável” (2014, p. 58). Essa ênfase leva a uma ampliação e a uma                 
reavaliação do conceito de alimento: “menos como uma prótese natural que chega a formar parte,  post                
accomodatio , da composição do corpo, [e mais] como um combustível que permite a esse corpo exercer                
suas aptidões e atuar, como se a morte significasse a cessação progressiva da atividade” (p. 78-9). A                 
alimentação pode ser pensada, portanto, “como impulso de um certo tipo habitual de encadeamento              
dinâmico através do corpo” (p. 80-2), e a “alimentação afetiva pela qual um corpo se mantém em forma                  
é, em primeiro lugar, a afirmação dessa forma”. O corpo é seu próprio exercício: “alimentar-se é                
produzir efeitos”, e “uma forma não é separável das transformações incessantes, composições,            
decomposições, recomposições [...]”. (p. 99-100)  

Nesse sentido, podemos compreender que Spinoza pense a melancolia como um déficit geral de              
alimentação, paliável por um reequilíbrio: há uma relação entre saúde e sabedoria, entre a  recriação da                
composição e a  recreação via afetos alegres. Com isso dito, podemos então pensar seu interesse pela                
embriaguez, implicada em uma avaliação dos limites dentro dos quais um corpo pode ser movido  sem                
ser decomposto (p. 50): durante o período ébrio, “na medida em que uma desaceleração dos espíritos é                 
possível” - diz Zourabichvili -, “essa mudança é apenas temporária, e se explica por um movimento dos                 
espíritos tão inabitual em intensidade que instaura muito provisoriamente, com o resto do corpo, uma               
nova proporção de repouso e movimento”. Porém, “o remédio é insustentável no tempo”: “Depois de               
tudo, se os vapores do vinho pudessem compor-se verdadeiramente com o corpo existente, haveria razão               
para pensar que adveio um novo indivíduo - um novo composto - por transformação do velho, mas se a                   
própria absorção tem como limite a enfermidade, é porque o vinho e o corpo não encontram em si                  
mesmos suficiente interseção ou elementos comuns para convir-se mutuamente. Então o alcoolismo            
aparece menos como transformação que como uma lenta decadência até a morte... a mudança de               
identidade é ilusória: buscar a salvação em sua repetição, ou abandonar-se a ela, é passar uma                
temporada na antecâmara da morte” (p. 50-1). 

Uma teoria movida pelos afetos, portanto, deve levar em conta seus efeitos sobre o corpo: “à espera de                  
ser conhecida adequadamente ou utilizada para fins úteis ou nocivos, uma afecção é um afeto se e                 
somente se tem um impacto sobre a potência de agir do corpo. O conceito central que permite delimitar                  
a natureza e a esfera de extensão de um afeto é o de  potentia agendi  do corpo. O afeto não tem                     
existência absoluta e independente da potência de agir; ele não é simplesmente relativo a uma causa ou                 
a seus efeitos, mas qualifica um tipo de efeitos particulares.” - como propõe Chantal Jaquet (2011, p.                 
129). Ela ressalta que a “afecção inicia uma  mudança de perspectiva , uma reorientação do  conatus para                
a alegria”: isso não indica um aumento na potência de agir, mas a favorece, “obstando os afetos tristes”                  
e fazendo recuar a impotência (p. 144). E ainda: “um afeto pode ter uma incidência diferente e efeitos                  
que variam segundo o ângulo de análise preferencialmente físico, mental ou psicofísico sob o qual ele é                 
concebido”: “o corpo e a mente são apreendidos ao mesmo tempo sem ter necessariamente  o mesmo                
tempo . Sua sincronia não tem nada de linear e não assume a forma sistemática e mecânica de uma                  
replicação ao idêntico. A locução “et simul” [usada por Spinoza] pode portanto revestir ao menos três                
significações diferentes: [...] ela pode reenviar ao corpo e à mente ao mesmo tempo; principalmente ao                
corpo; principalmente à mente” (p. 180-1).  

Deleuze ressalta que “todos os corpos têm alguma coisa de comum, quanto mais não seja a extensão, o                  
movimento e o repouso. Os corpos que não convêm e que são contrários não deixam de ter alguma coisa                   
de comum, isto é, uma similitude de composição muito geral que põe em jogo a Natureza inteira sob o                   
atributo da extensão”. E para Spinoza, a formação de ideias adequadas se faz através das noções                
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comuns. Por isso, Deleuze acrescenta que, ao considerarmos a “ordem de formação” dessas noções,              
“devemos partir das noções menos universais; pois as mais universais, que se aplicam a corpos que são                 
contrários ao nosso, não encontram  princípio indutor  algum nas afecções que experimentamos” (2017,             
p. 315-6). A consciência de um afeto, enfim, é o próprio afeto, no que este tem de comum e também de                     
separável, distinguível. E esse processo só pareceria “estranho” ou “simplesmente verbal” - diz             
Zourabichvili - se esquecêssemos que “a noção comum nunca se aplica de fora a um caso de ideia e                   
afecção sem ser simultaneamente extraída de dentro, dado que ali está o princípio de sua gênese” (2014,                 
p. 204). 

XLII. Entre os Wajãpi - como nos conta Joana Cabral de Oliveira - abrir um jardim é um ato perigoso; é                    
necessário apropriar-se de uma parte da floresta que antes estava sob domínio de outros donos ou                
mestres; desse modo, a fronteira entre jardim e floresta permanece fluida; e mesmo as espécies               
plantadas e reproduzidas nos jardins não são propriedade de quem as plantou; permanecem também sob               
vigília de seus espíritos-mestres (2016). Entre os Kraho - nos conta Ana Gabriela Morim de Lima -, os                  
jardins são considerados família, e o ato de plantar dispara um estado liminar, que prevê certas                
interdições e abstenções posteriores (2016). Entre os Jarawara - conforme Fabiana Maizza - as pessoas               
fazem laços de familiarização com “espíritos chamados  inamati , que são as ‘almas’ das plantas que               
cultivaram na Terra e que subiram ao céu”; “os  inamati dos xamãs são seus espíritos auxiliares que, nas                  
sessões de cura, recuperam as almas dos humanos capturadas por outros seres” (2014). Entre os               
Jamamadi - segundo Karen Shiratori -, há  uma fitologia perspectivista, uma metafísica vegetal:  planta              
ali não é “a dimensão circunscrita, fixa a um reino biológico, subsumida à noção de Natureza, mas a                  
região ou parcela do cosmos altamente significativa na composição da pessoa, da socialidade e              
humanidade”, de modo que o roçado no entorno da casa é entendido como “parte integrante do                
parentesco” (2018) . A lista poderia aumentar bastante. O que importa é que a distinção entre o que é                  
cultivado e o que não é depende do sujeito que classifica; o que parece selvagem, talvez seja cultivado                  
por outros seres - como os espíritos das cobras, diz Shiratori -, pois “a agricultura não é um atributo                   
exclusivo dos humanos nas cosmologias multinaturalistas” (2018, p. 136). 

XLIII. Jeremy Narby publicou em 1995 um bonito livro, recém traduzido ao português -  A serpente cósmica. O                 
DNA e a origem do saber -, escrito a partir de suas experiências na Amazônia ocidental: da toma da                   
ayahuasca  com um xamã ashaninka (iniciado entre os Shipibo) e dos relatos que diziam que o saber                 
botânico local era aprendido nas “alucinações induzidas por certas plantas”. Ao longo do livro, Narby               
fala das “imagens caleidoscópicas”, da “rachadura” do espírito, da visão de “nervuras” nas próprias              
mãos, e do crescente questionamento de seus pressupostos científicos, que menosprezavam a mitologia.             
Ele estuda também a importância da nicotina e a singularidade do tabaco amazônico. Diante da alegada                
inteligência das plantas, parte em busca de explicações nos estudos recentes em biologia molecular e               
neurologia [à época, 1995], e encontra fortes paralelos entre a simbologia da serpente e a estrutura em                 
dupla-hélice do DNA. Aborda também a recepção e transmissão das ondas de rádio e dos fluxos de                 
fótons (ainda incipientes naquele momento, esses estudos interessariam - anos depois - a             
Didi-Huberman, em suas especulações sobre o desejo de ver). O livro de Narby - que busca uma espécie                  
de “divulgação científica” reversa, dos saberes ameríndios - cobre a bibliografia etnológica            
euroamericana mais relevante acerca do xamanismo pré-1995, sobretudo a relativa à Amazônia            
ocidental: são citados Jean-Pierre Chaumeil, Angélika Gebhart-Sayer, Gerardo Reichel-Dolmatoff,         
Graham Townsley, Gerald Weiss, Peter Roe, Michael Harner e Michael Taussig, bem como Alfred              
Métraux, Philippe Descola, Jonathan Hill, Bruno Illius, Esther Jean Langdon. O recorte de nosso estudo               
busca aproximar e visibilizar alguns estudos posteriores a estes, quando outras questões teóricas             
passaram a ser discutidas. 

XLIV. Aqui, vale ressaltar que o interesse pela biologia e pela socialidade animal é uma característica marcante                
das poéticas de Michael McClure e Gary Snyder (que poderiam ter suas concepções alargadas de               
linguagem discutidas junto à de  Seiva veneno ou fruto ); e também visível na poesia feita no Brasil, com                  
Manoel de Barros ou Leonardo Fróes, por exemplo: este último, um dos preferidos de Júlia, por ela já                  
entrevistado e cujo livro  Sibilitz  foi inclusive republicado pela Chão da Feira - onde a poeta é também                  
editora (e para o qual escreveu o colofão). Na entrevista com Fróes, Júlia ressaltava em sua leitura os                  
“vínculos entre os seres vivos”, a existência de “uma voz em comunidade com tudo o que vive”, a                  
“planta, o bicho, o homem, tudo respirando junto”. Essa aproximação é notada também na já citada                
Antologia del verde , onde Luciana di Leone situa a poesia de Júlia ao lado de Josely Vianna Baptista,                  
Leonardo Fróes e Sergio Medeiros, apontando-a como “uma das poetas que hoje retoma de forma mais                
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clara e contundente um vínculo com a natureza. Em certa medida, um vínculo cósmico, traçando laços                
entre o próprio corpo, a terra e o céu”, explorando um terreno que havia sido deixado de lado depois dos                    
movimentos modernistas. Para uma outra leitura das relações entre poetas e natureza no período, ver o                
artigo de Celia Pedrosa (2016). 

XLV. Sentir a língua entre os dentes é também - para Jean-Luc Nancy, em  À escuta  (2014) - valorizar o                   
silêncio como disposição à escuta; ouvir o próprio corpo enquanto caixa-de-ressonância; a respiração, o              
coração. Ele sugere que para acessarmos a escuta precisamos remontar “do sujeito fenomenológico” -              
um sujeito  dado e posicionado em "seu  ponto de vista " (que é também  ponto cego ) - a um sujeito                   
exposto, espaçado e atravessado, disposto ao afeto e não apenas ao conceito. Nancy está considerando               
aqui a passagem a uma ontologia modal, distinta do sujeito transcendental - cartesiano ou kantiano - que                 
estabiliza a epistemologia.  Contra “o primado da linguagem e da significação que permanece tributária              
de toda uma prevalência onto-teológica” - uma  anestesia -, ele evoca então “a palavra de Artaud                
frequentemente retomada por Deleuze”: o conceito de um corpo-sem-órgãos, sem finalidade ou função.             
Lembremos, uma vez mais, o quanto este entendimento do corpo está relacionado ao ritual do  peyote                
que Artaud conheceu com os Tarahumara no México, ao qual Deleuze somou o ritual do  peyote que                 
Castañeda conheceu com os Yaqui; e aos dois, somou a ontologia modal de Spinoza, propondo já um                 
agenciamento entre afetos e conceitos.  Todavia, o cerne da questão de Nancy - o conflito entre voz e                  
visão - parece não existir na América Indígena, ao menos na Amazônia ocidental, onde “as visões não                 
podem ser separadas dos cantos”, conforme Calavia Sáez (2006, p. 156). Em  Seiva veneno ou fruto ,                
lembremos, convivem a epígrafe de um canto e o verbo ver - “articulador de tudo”. A poeta quer “ver o                    
que o canto ensina a ver”. Nas cosmologias perspectivistas que se encontram ao longo da América                
Indígena, portanto, o sujeito é também modal e relacional; é a ocupação provisória, na enunciação, de                
um ponto de vista de sujeito, em relação a outros. Esse sujeito é, igualmente, um corpo atravessável e                  
atravessado, um “feixe de afetos”.  

De todo modo, vale notar que a proposta de Nancy - “perspectivar o 'sujeito' como o que, pelo corpo,                   
está à escuta ou vibra com a escuta”, i.e., tratar o corpo como caixa, valendo-se do xamanismo siberiano                  
e seus tambores - curiosamente parece ressoar diversas questões recentes da etnologia ameríndia e dos               
estudos das religiões de matriz africana. Diz ele: “O timbre pode ser figurado como a ressonância de                 
uma pele esticada (eventualmente regada de álcool, como fazem alguns xamãs), e como a expansão               
dessa ressonância na coluna oca de um tambor. Não é, por sua vez, o espaço do corpo à escuta uma tal                     
coluna oca sobre a qual está esticada uma pele, mas da qual a abertura de uma boca pode também                   
retomar e realçar a ressonância?” (ibid., p. 73-4). O aspecto  percussivo da subjetivação leva à sugestão                
de que pensemos o sujeito como  ataque do tempo . Não à toa, nota ser “preciso lembrar, sem nisso nos                   
determos, até que ponto o realce do par do ritmo e do timbre, no pensamento e na prática musicais de                    
hoje, está ligado à desconstrução do ou dos sistemas musicais do Ocidente [...]” (p. 65, nota 74). Assim,                  
se por um lado sua proposta faz lembrar um conceito ameríndio do corpo como “feixe de afetos”, a                  
pergunta especulada sobre "se os instrumentos de música são verdadeiramente 'instrumentos' e não antes              
corpos ampliados, em excrescência, em ressonância" (p. 54, nota 60) traz à baila a “gramática dos                
tambores rituais” [termo de Luiz Antonio Simas e Luiz Rufino, 2018] dos Candomblés e Candombes,               
rituais a começar pelas caixas de ataque: “apelo” e “endereçamento”, em que cada toque timbrado evoca                
um  orixá ,  nkisi , ou  vodun ; uma  presença , um corpo ampliado: “culturas de síncope", matrizes de África                
em diáspora. Cosmopolíticas da percussão.  

Para Nancy, a tensão implicada no gesto de estar  à escuta levaria a um “ponto da extrema ambivalência                  
tanto entre sentido e som como entre teoria (ou especulação) e escuta (ou ressonância)”. Ele dirá, então,                 
que para além do semântico, até mesmo a dicção da escrita tem voz: “'Escrever', no seu conceito                 
moderno elaborado desde Proust, Adorno, Benjamin e até Blanchot, até Barthes e à 'arqui-escrita' de               
Derrida, não é outra coisa senão fazer ressoar o sentido para-além da significação, ou para-além dele                
mesmo. É  vocalizar  um sentido que, para um pensamento clássico, pretendia permanecer surdo e mudo,               
audição [ entente ] destimbrada de si no silêncio de uma  consoante sem ressonância” (p. 61). A escrita                
seria, então, “muito literalmente e mesmo no valor de uma arqui-escrita, uma voz que ressoa. (Aqui,                
escrita literária e escrita musical tocam-se, sem dúvida, de alguma maneira: de costas, se se quiser [...])”                 
(p. 63). Nancy deixa-nos ainda a pergunta de Isolda a Tristão: “Como ouço a luz?” - pergunta essa que                   
também encontramos em  Seiva :  "Quero ver o que o canto ensina a ver/ curiosa capacidade das plantas                 
de iluminarem o cantar/ e assim fazerem o que não sabem fazer: cantar".  É a poeta quem diz, afinal, que                    
entre os sinais do futuro, estão os "sete buracos da cabeça". O ritual (o caleidoscópio e sua lógica das                   
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qualidades sensíveis), portanto, não resolve a tensão entre uma tentação oracular e uma tentação              
auricular. Mas a ressonância se impõe; ao menos na sinopse, quando diz que os poemas funcionam                
como cantos a reverberar: e o que reverbera não é, também, o verbo ver?  

XLVI. Suely Rolnik fala de uma “bússola ética” da micropolítica: “O mundo ‘vive’ efetivamente em nosso               
corpo sob o modo de afectos e perceptos e integra sua/nossa composição, impulsionando o processo               
incessante de recriação de nós mesmos e de nosso entorno. Tais maneiras de ver e de sentir formam uma                   
espécie de germe de mundo que nos habita. Somos então tomados por um estranhamento porque o                
mundo de que este germe é portador é, por princípio, irrepresentável; ele é exatamente o que não cabe                  
na cartografia cultural vigente e a coloca em risco de dissolução. É que por não corresponder à                 
experiência da vida em seus novos arranjos de forças resultante de novas conexões entre os corpos, tal                 
cartografia passa a asfixiá-la. [...] A ação desejante, neste caso, consistirá num processo de criação que,                
orientado pelo poder de avaliação dos afectos (o saber-do-corpo), irá materializá-los em imagem,             
palavra, gesto, obra de arte, modo de existência ou outra forma de expressão qualquer. E se essa                 
operação conseguir se realizar plenamente, ela dará uma consistência existencial ao mundo de que tal               
germe é portador, ao dotá-lo de um corpo sensível. Por não ser um representante da experiência que lhe                  
deu origem, mas sim um transmissor de sua pulsação, tal corpo terá um poder de contaminação de seu                  
entorno. É que sua presença viva convoca ressonâncias nas subjetividades que o encontram, abrindo a               
possibilidade de que elas também se sustentem na desestabilização, de maneira tal que um processo de                
criação possa nelas se desencadear levado por seu próprio desejo. O mundo virtual que as habita se                 
atualizará, por sua vez, em outras tantas imagem, palavras, gestos, obra de arte, modos de existências ou                 
outras formas de expressão quaisquer. Sendo assim, o efeito dessa política de ação do desejo é um devir                  
da subjetividade e de seu campo relacional imediato e, a partir ele, de outros campos relacionais que                 
habitam as subjetividades que o compõem [...]” (2016, pp. 11-15). 

XLVII. Como exemplo, valeria lembrar a reverência com que costumam ser tratados nomes como Darcy              
Ribeiro e Antonio Candido, exaltados por sua perspectiva educacional humanista e seus projetos de              
país. Não questionamos aqui o valor público de suas ações, mas importa enfatizar que seus escritos                
sobre indígenas ou caipiras explicitam pressupostos teóricos sociológicos (o povo e a nação, a              
identidade cultural e a aculturação, a civilização) cuja afinidade demasiada com as diretrizes das              
políticas de extermínio/inclusão tem sido denunciada pela etnologia (cf. Viveiros de Castro, 1999; ver,              
nesse sentido, o estudo de Anita Moraes sobre os pressupostos de Antonio Candido, 2015). Não estamos                
a dizer que tais pressupostos foram "ultrapassados" - em uma imagem do pensamento igualmente              
evolucionista. Apenas sugerimos que precisamos de atentar para a política dos conceitos e para os               
pontos em que o nacionalismo nubla o diálogo. A impressão que fica é que conforme a nação se                  
mantém enquanto problema teórico de base - mesmo quando o objetivo da leitura é negativar o                
nacionalismo -, a dialética refaz seu movimento em nova síntese, retornando ao ponto de vista do                
Estado e obliterando a capacidade de se afetar pelas questões teóricas dos pensamentos ameríndios. 

XLVIII. A proposta de Eduardo Kohn em  How forests think. Toward an anthropology beyond the human  [2013]                
recebeu um prefácio de Philippe Descola em sua edição belga [2017], com o título  La forêt des signes -                   
remetendo assim a outro livro célebre da etnologia (africanista), já citado:  The forest of symbols. Aspects                
of Ndembu Ritual , de Victor Turner [1967]. O que o título do prefácio sugere é uma mudança no                  
pensamento da semiose - uma passagem de ênfase, do símbolo ao signo. A proposta de Kohn se elabora                  
a partir da semiótica de Charles Sanders Peirce, para quem o signo se divide em três: índice, ícone e                   
símbolo. Seria através dos dois primeiros que poderíamos responder às perguntas sobre a possibilidade              
de acessar um pensamento não-humano: o símbolo privilegiaria o sentido articulado pelo humano, ao              
passo em que os outros seres vivos pensariam por via de índices e ícones. Sugere-se, assim um esforço                  
para "provincializar a linguagem" - que privilegiaria o simbólico -, de modo a ver que os índices são                  
capazes de significar, para além da representação.  

É também através da semiótica de Peirce que, nos anos 90, Alfred Gell propôs uma guinada no                 
pensamento da arte, em outro livro célebre para a antropologia, ao qual também fazemos alusão ao                
longo do ensaio -  Arte e Agência . Buscando pensar a importância de artefatos em rituais por uma via                  
não representacional, Gell argumentava que os índices - aos quais adicionava uma carga semântica,              
capaz de agir - permitiriam fazer inferências. Os estudos de Gell, como já comentamos noutra nota,                
foram de grande importância para as abordagens de Els Lagrou sobre a arte ameríndia, das quais nos                 
valemos ao longo do ensaio - e também, pontualmente, para as de Pedro Cesarino sobre a poética do                  
xamanismo. Além disso, a teoria semiótica de Peirce parece ser igualmente propulsora de algumas              
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expansões da semiótica no campo das ciências exatas - biossemióticas, fitossemióticas -, que ressoam              
tanto em propostas de interpretação da comunicação entre espécies no xamanismo da Amazônia             
ocidental (a exemplo do artigo de Christina Callicott, citado por Júlia em sua apresentação na APSA)                
quanto na comunicação dos vaga-lumes de que Georges Didi-Huberman se vale para pensar as              
possibilidades de resistência às luzes ofuscantes do incessante espetáculo capitalista. Por fim, vale             
ressaltar que tal semiótica foi também importante para as críticas de Deleuze e Guattari à linguística.  

Não é nosso interesse aqui aprofundar um debate sobre a semiótica - tarefa para a qual nos falta, antes                   
de mais nada, a competência. De todo modo, vale ressaltar que a recepção do livro de Eduardo Kohn foi                   
- entre as etnólogas e etnólogos - feita com muitos elogios por sua etnografia e um tanto de                  
questionamentos ao potencial da semiótica escolhida para responder às questões que propôs, em seu              
anseio de fustigar o antropocentrismo. O debate, que atesta a importância do livro, se encontra em um                 
simpósio da revista Hau [2014], com comentários de Descola, Bruno Latour, Marisol de La Cadena,               
entre outras; as respostas e aprofundamentos de Kohn encontram-se ali - em “Thinking with thinking               
forests” (2014) - e também em “Further thoughts on sylvian thinking” (2016). Nosso ensaio coloca em                
movimento questões semelhantes às de Kohn. Porém, no caminho com Deleuze, sua leitura de Spinoza               
(a centralidade do corpo e a teoria dos afetos) pareceu ser simultaneamente uma porta de saída da                 
semiologia e do estruturalismo, para assim endereçar outros problemas: se o conhecimento é limitado, é               
preciso abrir-se ao fora através da experimentação, tendo em vista que a consciência é consequência das                
relações e que o corpo excede o conhecimento que temos dele. A ênfase no corpo e no ponto de vista,                    
que está também presente na proposta de Kohn, pode então se dar por outros meios - distintos da                  
intersubjetividade e da comunicação -, o que nos interessou para dar seguimento a isso que chamamos                
um estudo das composições. Pois se há um interesse em fazer uso das cosmologias ameríndias para                
pensar os problemas de comunicação em nosso mundo, elas não devem ser consideradas meios para               
resolver as “neuroses do solipsismo” (como alertou Cesarino), oriundas de nosso antropocentrismo. E,             
se por um lado há problemas de falta de comunicação, por outro há excesso de informação - toda clínica                   
ou possibilidade de singularização passa por saber filtrar os venenos; ritual e prudência: se há algo que                 
as teorias ameríndias podem nos ser úteis nesse último ponto, do qual compartilham a seu modo, é nos                  
lembrando a importância de atentar para a composição do corpo e do ponto de vista no alargamento da                  
afinidade potencial.  

XLIX. Após elaborar muitas páginas sobre as taxonomias indígenas encontradas em seus estudos,            
acompanhadas por longas citações de etnólogos ressaltando sua complexidade, Lévi-Strauss anota:           
“Perante tanta minúcia e precisão, chega-se a deplorar que todo etnólogo não seja também um               
mineralogista, um botânico, um zoólogo e mesmo um astrônomo…” (2012, p. 63). Na literatura              
etnográfica não é raro encontrar notas do tipo; p. ex., em Philippe Erikson: “ Para poder descifrar el                 
comportamiento de los Matis hay que interesarse en su etnopsicología, su etnozoología, sus valores              
morales, su etno-mineralogía, su etnometeorología, su discurso sobre el dimorfismo sexual y hasta en su               
clasificación de los colores y de los sabores” (1999, p. 19-20). 

L. Um dos problemas que encontramos nas tentativas de um diálogo por via de uma transposição ou                
aplicação dos conceitos antropológicos - que se entendem como variações dos conceitos ameríndios -              
para pensar literaturas não-indígenas foi o seguinte: Viveiros de Castro (2015) sugere que o pensamento               
selvagem leva a uma  outra  imagem do pensamento ; e diz que essa outra imagem do pensamento leva a                  
um  outro conceito de teoria (2013) e a um outro  conceito de conceito , extra-proposicional, i.e, que não                 
se articula em proposições. Não basta, portanto, gerar uma variação em nossa imaginação, como se o                
multinaturalismo pudesse substituir o multiculturalismo implicando imediatamente uma mudança nos          
parâmetros metafísicos do pensamento. O conceito de multinaturalismo - enquanto conceito           
antropológico - é uma provocação para gerar um “solipsismo ontológico” e nos forçar a pensar; e,                
enquanto modulação de um conceito ameríndio, é ilustrativo de uma cosmologia perspectivista, onde             
diferentes corpos veem diferentes mundos. Que a imaginação perspectivista de coletivos ameríndios nos             
diga que animais, espíritos e plantas têm o mesmo tipo de “cultura" e pensamento que eles, é um ponto;                   
mas se transpusermos isso para nosso mundo à força, por via de um conceito proposicional, sugerindo                
uma reestruturação da cosmologia como se essa fosse de fato uma estrutura, estaríamos o fazendo ainda                
sob a  nossa imagem do pensamento. O que Viveiros de Castro propõe - e que parece um tanto mais                   
complicado, se bem entendemos - é uma variação da ‘estrutura conceitual de nossa imaginação”.              
Também por isso podemos imaginar que suas  Metafísicas Canibais sejam escritas à maneira de              
comentário a um livro inexistente (i.e., à maneira de Borges), o  Anti-Narciso : pois esse há de ser (já está                   
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sendo, diz ele) escrito a muitas mãos, dado o tamanho da tarefa. Entendemos que o diálogo, portanto,                 
aproxima-se de sua potencialidade quando é feito por via de uma comparação/equivocação controlada             
entre duas  imagens do pensamento distintas. Uma “ficção controlada”, nos termos de Marilyn Strathern,              
uma das principais interlocutoras da proposta. O macro-conceito de Natureza é um dos estruturantes de               
nossa metafísica, mas o que tal proposta parece nos dizer é que se continuarmos pensando o tema da                  
mudança de perspectiva como mudança espiritual em chave cognitiva (e narcísica), não chegaremos             
muito longe. A teoria ameríndia da “conversão” é uma teoria do corpo, o ponto de vista está no                  
agenciamento do corpo; o pensamento está na composição do corpo; a consciência é posterior. 

LI. Aqui, vale considerar um comentário de Barbara Glowczewski, em “De pé com a terra”, 2017:               
“Certamente, não basta praticar rituais para mudar de ontologia e de modo de existência transformando               
o meio coletivo. Contudo, há anos, cada vez mais movimentos ativistas em luta pela denúncia do curso                 
destrutor dos meios de vida, notadamente pelas indústrias extrativistas que precipitam as transformações             
climáticas e envenenam as águas e o ar, buscam alianças e fontes de inspiração junto a povos tais quais                   
os Ameríndios, que não tem a mesma visão da Terra que aquela que consiste em negar à Natureza sob o                    
pretexto que essa teria sucumbido às tecnologias humanas. Nesse sentido, eu acredito que alguns              
movimentos híbridos estão ao menos inventando uma nova forma de ontologia.” 

LII. Para uma crítica a essa perspectiva (já amplamente discutida por Ernesto Laclau e Chantal Mouffe em                
Hegemonia e estratégia socialista , de 1985; e também nos diversos escritos de Antonio Negri, que ao                
longo dos anos buscam reescrever a teoria da composição de classe [p. ex, 2016, p. 266; 2017, p. 248],                   
com Spinoza ) pode-se considerar em paralelo a uma nota anterior de Veronica Gago - o argumento de                 
Giuseppe Cocco: “O ciclo de lutas inaugurado pelo 'maio de 68' francês tornou-se, ao longo da década                 
de 1970, completamente incompatível com os mecanismos keynesianos de regulação que vigoraram ao             
longo de três décadas, exatamente porque o conflito social era gerado e reproduzido diretamente na               
esfera da reprodução. Que conflito era esse? Seus primórdios já tinham acontecido no movimento negro               
norte-americano contra as leis de segregação racial e para os direitos civis no início dos anos 1960. Em                  
1968, o movimento estudantil constituiu esse movimento em um ciclo libertário mundial: nele             
encontrávamos a luta contra o 'americanismo' - a recusa dos jovens norte-americanos a se alistarem no                
exército e a resistência Vietcong. Naquele mesmo ano, os estudantes mexicanos e brasileiros             
insurgiam-se contra as ditaduras, abertas ou disfarçadas que fossem. O movimento feminista dará uma              
amplitude definitiva a esses ciclos de luta inovadores e se conectará, com sentido, à multiplicação das                
lutas no terreno que Henri Lefebvre chamara de 'direto à cidade': lutas por creches, moradia, transporte,                
etc. Ainda mais: o movimento de 68 não atravessa apenas as fronteiras norte-sul, mas também as que                 
separavam o oeste do leste - em Praga, nos estaleiros poloneses, em Berlim, estudantes e operários                
unificavam o ciclo de lutas. É duplo e grosseiro erro teórico afirmar que a emergência desses temas (de                  
gênero, raça, etnia, etc.) tenha enfraquecido o 'ponto de vista' de classe e, com isso, aberto brechas para                  
a reação capitalista (no pensamento da pós-modernidade). Em primeiro lugar, é erro de avaliação,              
porque esses 'temas' não emergiram como 'superestruturas' culturais (não apareceram como 'temas'            
ideológicos), mas constituíram-se como práticas sociais (lutas) de crítica da ordem material do trabalho              
e de suas bases disciplinares. Em segundo lugar, é erro metodológico que, paradoxalmente, deriva do               
uso de um conceito sociológico de classe completamente determinado pela relação de capital (a classe               
seria composta pelos homens que estão inseridos na relação salarial). Ao contrário, uma crítica              
materialista deveria partir de um 'ponto de vista' de classe que só pode existir na ruptura dessa relação                  
de subordinação. A historiografia do movimento operário de E. P. Thompson já havia explicitado a               
necessidade desse deslocamento: não cabe esperar nenhuma emergência ( rising ) de uma 'classe' que já              
existia (como agregado estatístico). Ao contrário disso, se a classe se constitui ( making ), devemos              
procurar esse diagrama constitutivo no antagonismo (na luta): contrariamente ao que a sociologia             
marxista vulgar afirma, a classe não luta porque existe, mas 'existe porque luta'; a classe acontece, é um                  
evento inseparável da luta.” (2008, pp. 71-73) 

LIII. A questão, bastante sutil, pode ser exemplificada ao contrastarmos a posição de Marielle Macé e uma                
outra encontrada em artigo recente de Alberto Pucheu, um relato de sua leitura do livro de Davi                 
Kopenawa e Bruce Albert -  A queda do céu  - acrescido de possíveis implicações. Buscando pensar um                 
“devir-índio” dos brancos a partir do que Kopenawa poderia nos ensinar, Pucheu começa por dizer que                
o livro mereceria ser reconhecido em sua relevância “arcaicontemporânea”, candidatando-o a entrar            
como uma fundação oculta na “formação” da literatura brasileira; e fala então do que um certo “nós,                 
brasileiros..." teriam a aprender com Kopenawa. Esta fundação seria uma “desfundação”, ele logo             
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acrescenta; o que é importante: mas não é essa a questão, e tampouco é essa a temporalidade da questão                   
pronominal aí implicada; macro, diacrônica, epistemológica, histórica. Encontramos uma postura          
diferente em Macé, ao tecer considerações em torno de um livro de Bruno Karsenti que comenta uma                 
carta aberta (em resposta a uma chamada da "Union generale des Israélites de France"), escrita em 1942                 
por Marc Bloch e Georges Friedmann, e assinada por Benveniste. A carta começava falando de um                
“Nós, Franceses Israelitas…” - subscrevendo a questão à nacionalidade, mantendo a Nação como único              
horizonte possível, vínculo de pertencimento inescapável; e por isso, reproduzindo um uso submissivo             
do pronome “nós”, impedindo outras maneiras de se conectar à sociedade e ao político. A partir desse                 
caso, Karsenti dizia haver, ao tratar de política, um “risco inerente” de incorrer em uma “falácia                
insinuante”: a de considerar o “nós” como um “verdadeiro plural”, quebrando sua “invenção na fala”.               
Marielle Macé, então, alerta que o que importa saber e sentir é  como e  ao que o pronome  nós nos liga ou                      
conecta - e então o que ele pode desligar ou desconectar, e contra o que ele se coloca.  

O problema da enunciação posto por Benveniste, e que torna paradoxal sua assinatura da carta, é: o que                  
implica entender que o “nós”  não é uma agregação de vários “eus”? O que implica pensar o  nós não                   
como uma soma de sujeitos, mas como um sujeito coletivo amplificado em torno de uma enunciação                
específica? Macé aponta para a importância de pensar um  nós  que não seja um  todos os que são como                   
"eu" (em um contêiner ou um círculo interno à multidão), mas antes os que podem falar em nome de um                    
“nós” conectado por uma causa, por um conflito e pelas ações engajadas nesse conflito - para além da                  
identificação e do pertencimento -, “na infinita tarefa de fazer e desfazer coletividades”. Um “nós” não                
como fim, mas como ponto de partida para uma “necessária investigação intimamente conectada ao              
presente, que deve ser levada com paciência, liberdade e cuidado, sem cessar de ouvir a linguagem”. Ela                 
finaliza dizendo: “dizendo  nós  eu estou dizendo o que é o mais importante para mim, o que estou pronta                   
para lutar por: dizendo o que devo defender ou acusar para preservar meu amor à vida” (2018). Roberto                  
Esposito conclui seu  As palavras e as coisas apontando para algo similar, quanto ressalta o caráter                
performativo do dizer “nós, o povo”, e o momento atual de mutação nos léxicos, a partir das novas                  
dinâmicas, ritmos e proximidades entre os corpos (2016, p. 123-4). Afinal, a interpelação à              
nacionalidade não é também um discurso de chefe de Estado? O “nós, brasileiros” não traz em si os                  
rastros do grandiloquente desejo de poder falar  em nome  de todos, ou de ser ouvido por todos?  

LIV. Sobre isso, é interessante o contraste apontado por Calavia Sáez: “Enquanto no mundo dos              
Estados-Nação o conceito de sociedade está sendo cotado para baixo, e termos como fluxos, redes e                
associações parecem mais significativos que ele, entre os povos sem estado (ou sem estado próprio), a                
‘sociedade’ dá provas de boa saúde. Ele é fundamental, por exemplo, na arena política, onde sair                
dizendo que as supostas ‘sociedades indígenas’ são apenas nomes, ou modos de organizar diferenças,              
seria muito mal recebido. Os direitos territoriais e as vantagens éticas que eventualmente se atribuem ao                
mundo indígena são atributos de ‘sociedades’. Em nenhum outro lugar a imaginação ocidental encontra              
um exemplo melhor acabado de tudo o que de mais positivo o conceito de sociedade podia sugerir:                 
consenso, identidade, reciprocidade, comunidade. Há um padrão comum a toda uma série de             
‘aspeamentos’ dos conceitos fundamentais das ciências sociais: ‘cultura’, ‘sociedade’, talvez ‘religião’ e            
um provável etc. Depois de terem sido construídos com ajuda desse espelho fornecido pelo outro, eles                
são descartados parcialmente, ou seja, descartados como universais mas reinstaurados como condições            
da personalidade jurídica do outro” (2016). Sobre o conceito de cultura “aspeado”, ver o excelente               
artigo de Manuela Carneiro da Cunha (2009); e para discussões afins sobre os regimes ameríndios de                
conhecimento, ver Belaunde (2012) e Cesarino (2013b; 2016). 

LV. Florence Dupont (2017) sugere que Aristóteles escreveu a  Poética em meio a “políticas de              
patrimonialização” e à criação de “monumentos identitários”, reduzindo a tragédia ateniense a um             
texto/poema desritualizado, num momento em que se fazia do teatro uma instituição “fixada por lei” -                
instituição essa cujo principal objetivo era “uma celebração de Atenas e da democracia, tendo em seu                
centro jovens efebos, futuros cidadãos, futuros combatentes holiptas”, em uma atmosfera “de elogio             
sem ressalvas à pátria”. O sentido da “experiência dionisíaca” - nos rituais das Grandes Dionísias - não                 
incluiria, portanto, “nenhuma reflexão crítica sobre a sociedade grega ou sobre a guerra, as mulheres, a                
escravidão, a política”. Os cidadãos gregos assistiam à consolidação de uma identidade coletiva             
excludente, uma pedagogia de socialização masculina. Sua perspectiva - de rituais, poemas e pronomes              
- pode ser lida transversalmente às questões propostas por Cesarino e às discussões sobre a dimensão                
ritual da poesia com que dialogamos no ensaio, tendo em vista a proposta de leitura de  Seiva veneno ou                   
fruto  como objeto ritual em afinidade à lógica aberta de alianças dos rituais amazônicos.  
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