presente março 2022

presente mar 2022

2

presente março 2022

Gustavo Caboco
e Idjahure Kadiwéu

29

Correspondência 2

presente março 2022

30

Curitiba/Roraima, 13 de Outubro de 2021

Alou alou KADIWÉU, Idjahure. Salve!
Como andam as águas no Rio de Janeiro?
Ontem vi um filme que você me indicou! Tem uma cena em que um caranguejo todo enlameado resiste à poluição, à sujeira e à destruição
do “homem moderno civilizado” (palavras do filme) na baía do Rio de
Janeiro. Aquela imagem do abandono na relação com um rio… muito comum
nas cidades. Um indígena Kadiwéu, chamado Maksuara, utiliza um toco de
madeira para cutucar as águas com “lixo flutuante doméstico”, paisagem
de plástico e musgo, em algum desses rios colonizados do Rio de Janeiro,
e encontra um peixe morto… depois um caranguejo vivo, preso nos descartáveis acumulados nas águas. Um caranguejo-sobrevivente: Maksuara, então,
dialoga com ele. A cena se costura depois com outro caranguejo, também
vivo, livre, nas águas da aldeia Aukre do povo Kayapó, no Sul do Pará.
Trata-se de uma cena do filme “Maksuara - Crepúsculo dos deuses” (2007)
com direção de Neville d´Almeida e Tamur Aiamara. Filme que creio ser
familiar a você por uma série de motivos… agradeço muito a indicação!
Gostaria de partilhar contigo algumas (possíveis) impressões que tive,
algumas relações (da memória) e questões (das diásporas indígenas) que
me vieram à mente durante a minha experiência com este filme. Sinto que
preciso ser didático, não pra você, mas pro “outro”, ou… talvez pra eu
tentar organizar meu fluxo de pensamentos mesmo.
Este filme, fiquei com a sensação, ilustra uma experiência “diaspórica” da ideias dos movimentos -> aldeia -> cidade <<<- retornos. Dos
deslocamentos entre vida >>> morte >>> memória >>>. Esse fluxo vivo, como
um rio prestes a convocar mais uma pororoca.
Da cena de abertura do filme e das borboletas: Maksuara Kadiwéu nos
conduz a outros mundos possíveis que vivem no presente e introduz sua
voz artística - da performance, da força interior do ator, sua força do
povo Kadiwéu, um mensageiro do povo Ejiwajegi. Não creio que essa cena
das borboletas seja atuação. É vivência, vida, relação, pulsação, intecumentário, Maksuara ocupa o lugar de “produtores associados” na ficha
técnica. Consigo ver a possibilidade do ator ocupar a cadeira e assinatura de diretor também, formando assim um trio de direção. É possível
atualizar a ficha-técnica? Sim… é visível: se muitas dessas cenas

não

fossem dirigidas, conduzidas, criadas, escritas-performadas, agenciadas
e permitidas por Maksuara, o filme não existiria. O convite que Maksuara
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faz na cena de abertura é o da transformação, conexão. Creio, aqui no
meu relato, que a primeira palavra que gostaria de tentar transformar
é “diáspora”. Essa palavra, embora necessária, talvez não caiba à ideia
de Pororoca que acredito que nossos corpos fazem quando se deslocam.
Um ator indígena, uma pessoa indígena, ao deslocar-se para a tela do
cinema, fricciona a ideia de documento, por exemplo. Da demarcação da
tela, da demarcação das nossas subjetividades.
Um céu com olhos testemunha a mudança histórica, geográfica, sensorial, a ideia de sentido, a força de resistência dos povos indígenas
em movimento. Os olhos da Terra, que também estão no céu, testemunham a
jornada de deslocamento de Maksuara, uma “Pororoca Kadiwéu” (?). Vejo, a
todo momento, que nós (povos indígenas) temos que atravessar os campos
do exótico, do identitário, do traumático, da frustração, das dores, da
mudança, da memória, das curas, dos gritos. A ideia de Pororoca Kadiwéu
é muito bem visualizada quando o artista atravessa as comunidades do
Vidigal, da Rocinha, do Rio das Pedras e do Arraial do Sana com uma
multidão de crianças interagindo com sua presença. Seu corpo movendo
mundos, Maksuara em forma de pororoca, as crianças peixes-águas. As
dores dessa pororoca também são representadas no contraste de cenas da
liberdade de Maksuara se banhando nas águas doces da aldeia, com alegria,
e acordando num pesadelo de mar salgado em uma tentativa frustrada de
mergulho (para se limpar da sujeira, mas as águas estão poluídas da
cidade do Rio de Janeiro). A frustração de Maksuara é expressa em gritos,
choro, esfrega areia no corpo para tentar limpar este lamento corporificado. As tormentas, encontros das águas.
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Há dois dias, foram celebrados os 90 anos da estátua do cristo, o
“garoto propaganda do Rio de Janeiro”. Entretanto, não é celebrada a pedra
que carrega o cristo nas costas, essa pedra milenar, ancestral e viva que
é a pedra do Corcovado, testemunha do Rio de Janeiro indígena e parte
desse fluxo, dessa fruição. No filme, a cena em que Maksuara interage
com o cristo é uma das cenas mais impactantes das histórias recentes
que já aconteceram nesse lugar. Um registro que dá conta de performar o
roubo colonial que os povos indígenas tem sofrido, esse lugar de alvo
das políticas de violência, genocídio e apagamento. Sabe, fico muito
emocionado em ver essa cena manifestada e dirigida por Maksuara no cristo
pois sua estátua, no alto do Corcovado, é mais uma evidência colonial.
Quando um indígena atravessa essa paisagem, esse ponto turístico, fica
escancarada a violência. Em fevereiro de 2021 estive com minha família
Wapichana no cristo com o objetivo de nos manifestarmos também… tive
uma boa travessia no Rio porque você nos conectou com amigos (salve
Mimawai!) por lá, agradeço muito! Mas assistir a esse filme e ver essas
cenas de Maksuara foi realmente muito impactante pra mim. Re-atualizou
a própria experiência que tive lá com meus parentes.
Sabe, nossa comunidade tem pouco mais de mil pessoas e nela estão
mais de dez igrejas. Então, pra mim, a cena do Maksuara realmente
representa algo que é presente nas políticas do apagamento e tentativas
de extermínio das populações indígenas. Na “domesticação” das nossas
Kulturas. E pra mim essa cena também se conecta com as cenas de cura de
Maksuara, em que ele canta e reza para o mundo numa paisagem de pedras.
Não sei que lugar é aquele, mas ele evoca muita força ali. Também cruzo
essa cena com nossas travessias Wapichana, quando penso na “Kanau’Kyba”,
caminhos das pedras Wapichana.
Tem uma frase no começo do filme que eu coloco em questão: “Após 500
anos de resistência, os índios brasileiros assistem a morte anunciada de
sua cultura”. Vejo esta formulação como uma armadilha colonial. Coloca
nosso imaginário num lugar de derrota e é necessário também uma diás(só) assistindo a minha/nossa morte anunciada. Acredito que é preciso
reconhecer a força da transformação, como a que Maksuara performa no
início do filme com as borboletas, essa também é a nossa contribuição.
No campo das artes, por exemplo, conseguimos olhar a exposição “Véxoa:
nós sabemos”, com curadoria da Naine Terena, que aconteceu na Pinacoteca em outubro de 2020… ou “Kwá Yepé Turusú Yuriri Assojaba Tupinambá
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- Essa é a grande volta do Manto Tupinambá” que Glicéria Tupinambá e
seus colaboradores vêm realizando. São significativas contribuições
históricas, diaspóricas também, se assim quisermos olhar. Diaspóricas,
pois fomos “exilados“ do mundo da arte e tomados apenas como “objeto”;
“coisa”; “inspiração”. Aí, no caso da Pinacoteca (1905), foram necessários 115 anos de história da arte para uma exposição dessas acontecer.
O tempo aumenta quando pensamos na Glicéria, pois os Mantos Tupinambá
foram levados a onze museus de história natural espalhados na Europa já
no Século XVI, sofreram uma diáspora, e agora ela vem com essa exposição
que contorna a linha do tempo e reinventa a própria ideia de retornar/
deslocar-se em si mesmo na história do seu povo. Faz sentido?
Voltando ao filme… sobre essa ideia de imaginário colonizado, achei
curiosa a cena em que Maksuara dorme em frente a uma fogueira e sonha
com seu corpo rodeado de fotografias de ancestrais indígenas. O detalhe, me parece, é que várias destas imagens são de indígenas norte-americanos. A cena é muito impactante… muito bem-feita. A essência dela
está ali. Bom, não sei de quem foram as escolhas destas fotografias de
indígenas norte-americanos, mas acredito que Maksuara sabe diferenciar
índios norte-americanos de seus parentes Kadiwéu. O “outro”, muitas vezes
não… mas creio que isso não incomodou Maksuara na cena, pelo contrário,
é possível ver que ele está de fato conectado com os seus e a imagem
amplia também essa ideia da história colonial contra história ancestral.
Bom, tô aqui abrindo muitas discussões ao escrever pra você, mas
acredito que poderíamos falar das nossas ideias de movimentos. Você é
Kadiwéu, acredito que do Mato Grosso do Sul, e mora no Rio de Janeiro.
Seu pai é Kadiwéu. Eu sou Wapichana de Roraima, e moro no Paraná, minha
mãe é Wapichana. Aqui, o Paraná é Guarani-Mbya, Kaingang, Xetá, mas
com nossa presença se torna Wapichana também. Por aí, o Rio de Janeiro
é Guarani, Pataxó, Tupinambá, Kadiwéu e tantos outros. Me conta? Como
andam as águas por aí?
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Rio de Janeiro/São Gabriel da Cachoeira, 11 de janeiro de 2022

Salve, meu estimado amigo & parente Gustavo!
Apesar do alheio e arbitrário calendário gregoriano: feliz ano novo —
nos mais plenos e potentes sentidos de felicidade & de novo, meu amigo.
Tudo que posso dizer é que só nesses primeiros dias desse novo ano
que achei um lugar em mim mesmo pra conseguir me corresponder contigo.
Hingá! Vamos lá!
É realmente bem curioso pra mim você ter apreciado e ter sido provocado desse jeito pelo filme do meu pai, Maksuara — Crepúsculo dos deuses.
Por muito tempo, eu só o conheci de nome, sempre com suma curiosidade, e
só o assisti também nessa recente mostra dedicada ao Neville d’Almeida. E
teu afetuoso & generoso convite partir do impacto que a “escrita” dessas
imagens causaram sobre você é mesmo de uma aguda delicadeza, primeiro
porque, afinal, eu conheço bastante bem o protagonista do filme... E
segundo, por causa da série de reflexões que nesse gesto você nos veste
Só assistindo ao filme recentemente foi que descobri que essa fotografia que vejo há muitos anos no arquivo do meu pai faz parte de sua
produção. Adoro-a, meu amigo, por toda sua extensão imagística: por
estar ele sentado sobre uma esteira, ao pé de uma árvore, com adornos
mēbêngôkre, portando um incensório xinguano e inteiro expressão de algo
como um perdão, uma adoração, uma louvação cósmica à própria Vida. Como
nessa foto, também não tenho a menor dúvida que a dança de Mac Suara com
as borboletas é plenitude e nenhuma atuação no sentido de representação
cênica. Não poucas vezes, meu pai me disse que em seus filmes ele não
atuava — ele era o próprio Ava, Anta, Cunhambebe, Maksuara, Mac Suara...
Seu próprio nome, aliás, é sua invenção. É como uma reza, me diz ele,
evocar seu próprio nome. Assim entendo: saber de onde vem, quem se é.
Seja no coração da mata, seja na selva de pedras.
Tua visão sensível & olhar crítico captaram diversas camadas do espírito
desse filme. É evidente que tudo se trata de uma grande “viagem”. E creio,
sim, que ela vem antes do pensamento, da cabeça — ou melhor, do corpo em
de movimentos e retornos entre aldeia e cidade a partir do Aukre, aldeia
mēbêngôkre da Terra Indígena Kayapó, é senão fruto da relação de profunda
amizade entre meu pai e o grande cacique, liderança histórica do movimento
indígena brasileiro, Paulinho Bepkororoti Paiakan, amigo que meu pai certa
vez me disse se sentir irmanado em um sentido espiritual ancestral.
Gosto daquela outra cena que você evoca, que também intrigou minha

presente março 2022

cena, em movimento, de Mac Suara. A própria locação do filme, em seu ciclo

35

presente março 2022

36

atenção, na qual Maksuara dorme e sonha com os ancestrais, coberto de
fotografias de parentes indígenas norte-americanos. Liguei pra ele só
para saber melhor dessa cena. As fotos são cartões postais que meu
pai ganhou de uma diretora do Instituto Smithsonian. Povos da Dakota
do Sul, do Norte, dentre outros, me diz ele. O que me recorda que ele
sempre fala com admiração & emoção do livro “Enterrem meu coração na
curva do rio” [Bury My Heart at Wounded Knee], estudo sobre a resistência, guerra e genocídio dos povos originários da América do Norte — ou
do norte de Abya Yala, em coro com tantos de nossos parentes que vêm
contemporaneamente reconfigurando nossos entendimentos sobre geografias
e histórias a partir de uma retomada linguística & existencial. Meu pai
compartilhou comigo a seguinte reflexão, em uma de nossas conversas e
entrevistas realizadas pra minha dissertação sobre sua história de vida
e a de nossa família indígena sul-mato-grossense, sobre a constelação
de povos e personagens do livro de Dee Brown:
"Dali saíram histórias de filmes, literatura, peças de teatro, todos
da derrota dos povos da América. É interessante isso, de ter esses
caminhos. Eu lembro dos Hopi, do Pé Grande, do Cavalo Doido, do Touro
Sentado e do Cavalo Falante. A história que mais me interessou foi a
do Pé Grande, porque, na realidade, sinto o Pé Grande como o Marçal
de Souza Guarani, que era desse tamanhinho, mas tinha um pé e uma voz
fantástica. Eu sinto que o Marçal de Souza Guarani Kaiowá — assassinado por seis tiros de 38 na madrugada por ser enfermeiro e ajudar
pessoas a sobreviverem — e o Pé Grande são os grandes valentes."
Acho extraordinário esse intempestivo cruzamento entre os paralelos
geográficos e as histórias de lutas de nossos povos de Abya Yala. Acho
também fenomenal a tua interpretação do filme como a de uma ilustração
de uma experiência “diaspórica”. Na película, nas gerações pretéritas
de nossos povos como no presente em nossas vidas, me parece que se
afora na luta & busca do possível bem viver. Não sei como dizer isso
senão a partir de uma experiência pessoal, na qual entendo essa ideia
de “movimento” enquanto qualquer gesto expressivo nosso, a partir de
nossa história transindividual, coletiva. Indígenas em movimento, dizem
nossos mestres Ailton Krenak e Daniel Munduruku, como você sabe. Gosto
dessa fórmula. É como o curso das nossas águas interiores, através de
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diferentes paisagens, territórios, que se alimenta e bebe das águas
cósmicas desta esplêndida Terra.
Amigo Kaboko, preciso te dizer que te acho de uma multiplicidade
fascinante. E que você vem com perguntas difíceis, que a gente já sentiu
& até conversou, mas que são imensas! Nessas indagações, é também como
se você estivesse pondo a mão numa parada sensível, n´algo como uma
ferida colonial, sabe, ainda que com jeito & respeito. Eu sinto que, se
soubéssemos escutar, as águas da Guanabara teriam não poucas histórias
pra nos contar... Tantas terras, matas e rios o teriam. Sabemos escutar
como nossos Antigos? E não se trata de nostalgia, mas do fundamento de
que o futuro é ancestral, conforme diz nosso filósofo Cabeça da Terra.
A ancestralidade é nossa contemporânea e talvez uma das maiores armas
contra a colonialidade, na medida em que é um compasso ao nosso modo de
viver. A ciência da qual viemos para podermos imaginar juntos para onde
estamos indo. Jesus de Nazaré é só uma doce criança diante da idade de
nossos povos. Há tudo por ser feito e nisso há alguma beleza guerreira;
por outro lado, é respirar para não pirar… Aí vai outra recordação: em
2015, em Brasília, testemunhei um emocionado encontro entre meu pai e
Paiakan durante a Conferência Nacional de Política Indigenista. Não sei
há quantos anos os dois não se viam, mas a pura emoção do reencontro
naquele contexto foi derradeira. Veio a barranca. Abraços. Lágrimas. E
daí a seguinte troca de poucas palavras:
Até quando ?...
A luta continua!
Esses “até quando” & “a luta continua” foram inscritos em mim de
um modo indizível, e deles recordei e aqui compartilho, meu amigo,
por

comporem uma cena que talvez tenha algum sentido para a série de

indagações que você levanta. Ser filho de algo dessa história é saber
levar adiante os largos contornos dessa luta, mesmo através de roteiros,
trajetórias e transformações “diaspóricas”. O fundamento profundamente
coletivo dos povos originários é tudo: nossa guerra e nossa cura.
mano Caboco, que poderiam sem dúvida se estender em ainda mais cartas.
Prolongaria o gesto, que aqui não coube, para saudar sua Maravilhosa
participação na Bienal [dos Índios!], que se seguiu à "Véxoa", ocupações
de espaços artísticos que têm sido reais revoluções nos mundos ilustrados das artes — retomando campos de invenção, afirmando autorias,
combatendo preconceitos, reformando imaginações, semeando novas relações
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para com nossas histórias & povos. A arte indígena contemporânea, ou
a arte brasileira feita por indígenas, ainda tem muitos mundos a criar
e, na última década, só deu notícia de seu florescimento. Não vou nem
começar a falar da espantosa multiplicidade de linguagens & materiais por
meio das quais você fabula suas sensíveis, provocadoras e belas obras
(só digo que fui tocado por sua animação!, para além das tecelagens,
desenhos e poemas… se entrar nessa dá outra carta). Termino esta já não
mais à beira da baía de Guanabara, mas do alto Rio Negro. Simplesmente
não é um rio que caiba em palavras, nunca vi águas tamanhas! Viajar é
preciso… Sempre estivemos em movimento!
Com afeto & alegria,
Idjahure
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