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“Nós buscávamos algo mais localizado. (...) 

Conviver com os índios é muito humilhante, se você tiver honestidade intelectual, 

porque você vê a maneira depauperada que nós estamos vivendo hoje. Por exemplo, a arte 

que nós fazemos, os conceitos deles são completamente diferentes. Por exemplo, dentro do 

pensamento deles, não podemos mudar uma obra de arte de local. Porque se achou que 

ela tem um local no mundo, você não pode transportar ela para qualquer lugar. A obra de 

arte ocidental está em todos os lugares, em todos os conceitos, ela não tem 

necessariamente que ver com algum conceito específico. Tem mais a ver com o valor e a 

estética. E quando uma obra vale tantos milhões, isso acaba influenciando a própria 

estética da obra. Acaba conferindo um valor estético que algumas vezes a obra não tinha 

originalmente. É um valor conferido de forma abstata. 

Isso não existe no mundo indígena. Lá os trabalhos estão inseridos no contexto 

metereológico, cósmico, das estações do ano. Cantos não são feitos a qualquer hora, por 

qualquer pessoa, de qualquer idade. Crianças, homens, mulheres, curandeiros, cada um 

tem um canto. Não existe essa coisa genérica, existe como uma espécie de conexão da arte 

com o mundo, com toda as dimensões da existência. Nós vivemos completamente 

desconexos. Você vê a obra de arte do mundo não indígena, do mundo dominante, ela é 

flutuante, é muitas vezes vazia. Muitas vezes ela não está no contexto próprio. Às vezes ela 

está num contexto que a diminui, às vezes ela está num contexto que é diminuído por ela. E 

tudo isso afeta ela muito mais do que as pessoas estão acostumadas a perceber. Seria 

importante pensarmos mais nisso, nas diferenças do olhar indígena e do nosso, até para 

fazer elementos de cura para o mundo ocidental. (...) 

É que você realmente entra em um mundo completamento ordenado. 

Aparentemente você não vê ordem, mas desconfia que existe um lugar das coisas. E 

quando você entra, não tem mais dúvida. Tudo tem lugar, hora, contexto. Você não pode 

de maneira nenhuma, cruzar essas coisas. (...) 

 É uma experiência diversa, que nos diz que não existe aquela coisa do eterno 

presente, e ajuda a desalienar o nosso pensamento. É preciso aprender com eles que a 

gente está em uma realidade falsa, descontextalizada, imperada pelo capitalismo, pelos 

valores abstratos. E a arte está navegando nisso. Haverá um ponto em que a gente terá 

que rever isso” 

 

Guilherme Vaz  
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RESUMO 

 

Reconceituar, a partir de um estudo  do primeiro livro escrito por índios no  Brasil, a 

cosmogonia Antes o Mundo não existia, dos “autores” desãna Umúsin Panlõn Kumu e 

Tolamân Kenhíri (1980 e 1995) do noroeste amazônico brasileiro, as noções de literatura, 

escrita, texto, literariedade, gêneros literários, língua, autoria, símbolo, mito, signo, poesia, 

música, ritual, História, religião, ciência, tradição, superstição, inconsciente, arquétipo, 

representação, suporte, performance, ficção, oralidade e estrutura narrativa a partir da 

reconfiguração ampla do conceito de paisagem, canto, local , ambiente natural e território. 

Esse estudo aprofunda e reconfigura através da literatura e de seus conceitos 

completamente alterados e transformados por esta cosmogonia também a própria noção de 

geografia pois o “livro” aqui em questão é uma obra-paisagem total atuante orquestral- 

ambi-Ente.    

Palavras-chaves: obra literária; paisagem; cosmogonia; geografia; magia; mitologia; 
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ABSTRACT 

 

A new way of thinking about old concepts which are transformed almost completely under 

the influence coming from the energy tought-field flowing from the first literary work 

written by  brazilian indians authors, the cosmogony Antes o mundo não existia,  the 

dessana writers Umúsin Panlõn Kumu and Tolamân Kenhíri (1980 e 1995), a masterpiece 

of mythical ritual poetry coming from the Amazon Notheast cultural area. This book seems 

to change almost everything in the field of Literary Theory .Writing, text, literary genders, 

language, authorship, symbols, myth, sign, poetry, music, ritual, History, religion, science, 

people traditions, superstitions, unconsciosness, arquetypes, perfomance, midia, narrative 

structures,  receiving the emanations from this “book”, all of these concepts may be 

changed almost completely in a new configuration. All of them start ,ressounding in a new 

methamorfical shape, under the power of a unexpectable new conceptual approaching. 

Landscape, song, chant, places, surroundings, natural enviroment, territory and land are the 

new keys of a newfound poetical theory. Geography, hydrography is the new text which is 

magically transformed by this  literature. 

Key-words : literay work; landscape; cosmogony; geography; magic; mythology; 
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RESUMEN 

 

Conceptuar, desde de um estudio del primer libro escrito por indios em Brasil, la 

cosmogonia Antes o Mundo não existia, de los autores desana Umúsin Panlõn Kumu e 

Tolamân Kenhíri (1980 e 1995) del noroeste amazónico brasileño, las nociones de la 

literatura, la escritura, el texto, la literalidad, los géneros literarios, la lengua, la autoría, el 

símbolo, el mito, el signo, la poesía, la música, el ritual, la historia, la religión, la ciencia, 

la tradición, la superstición, el inconsciente, el arquetipo, la representación, el soporte, 

ficción, oralidad y estructura narrativa desde de la reconfiguración amplia del concepto de 

paisaje, canto, lugar, ambiente natural y territorio. Este estudio profundiza y reconfigura a 

través de la literatura y de sus conceptos enteramente cambiados  y transformados por esta 

cosmogonía también la propia noción de geografía pues el “libro” aquí en cuestión es una 

obra-paisaje total actuante orquestral-Ser-ambiente. 

Contraseñas: obra literaria; paisaje; cosmogonía; geografía; magia; mitología; 
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ANTES O MUNDO NÃO EXISTIA:  

O LIVRO DA OUTRA ORIGEM DO MUNDO 

Figura 1 - Lugar de saída, de nascimento da humanidade, vagina da Terra, na 

cachoeira de Ipanoré
1
 

 

Resolvi apresentar como trabalho de tese um mundo de anotações no sentido 

caligráfico maior, no leito-significante de um rio de rumos e começos. Como se tivéssemos 

diante de nós uma série de esboços combinados, sementes de capítulos, de múltiplas 

direções a pesquisar, de significados a apreender. Certos temas e motivações vêm de longe, 

das primícias de minha formação, de meus primeiros riachos-desejos de conhecimento. 

Não é à toa que combinei comigo mesmo inconscientemente desde o passado certos temas, 

fixações, certas cristalizações energéticas que me motivaram desde sempre, desde a 

infância quando fui dominado pela grande força da região da escrita e por uma busca de 

um oriente diferente do Oriente, modelador de todas as minhas tentativas de aprender o 

invisível. Eis o meu projeto cósmico de linguagem essencial, tudo já se preparando em 

1977. O texto é chamado Porque escrevo. 

“Procurar as razões é cair num abismo sem fim. Quando surgiram as raízes? Que 

força elevou-se até mim, até um espaço de mim? Aqui o ego dissolve-se para responder. E 

mesmo assim não consegue. Essa voz coletiva gagueja, espraia um vazio de sentidos não 

                                                           
1
 Por essa abertura na cachoeira de Ipanoré, a vagina da Terra, a humanidade veio ao mundo, dela nasceu 

literalmente, segundo a maioria das cosmogonias dos povos do noroeste amazônico, das quais faz parte o 

livro Antes o mundo não existia. 
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pronunciados. Não podemos falar. É um segredo secreto. Vivemos num território sulcado 

por rios de alma. Talvez todos juntos sejamos um só: um escritor-planeta, universo. 

É uma espécie poderosa, de vento infinito. Ele tem sua fonte numa zona do corpo. 

Cresce envolvendo o corpo como uma aura de tempo. Nesse momento total sentimos um 

frio que vem de todos os ciclos da vida. É a atmosfera-substância da vida. As palavras vão 

nascendo escritas, num ritmo sincopado pelo pulsar de milênios que tornam-se segundos. 

As imagens são sua terra. Elas se formam, pairam, e em sua vastidão percorremos numa 

tranquilidade sôfrega até a edificação da história, a fonte da história é antes do corpo. 

Mas haverá palavras para explicar tal fenômeno? Será isso um fenômeno? Não 

estaremos tateando nos últimos corredores do impossível? O mundo, o universo no mundo 

e a alma envolvendo o tudo. Como descrever a melodia dessa medula que é o túnel através 

do qual caminhamos? Talvez a música explicasse. Da mesma forma que a presença do 

mar. Se acionássemos essa melodia marítima, a explicação seria ouvida, alimentaria os 

músculos, amplificaria o pensamento edificado das sensações. Ouviríamos o som do 

sentimento geral. E restávamos felizes. Talvez essa felicidade seja a resposta. Uma 

resposta sem fio condutor, sem narrativa, sem estruturas. Talvez aí chegássemos bem perto 

do começo de entender porque escrevemos. 

Ou a resposta seja a primeira palavra, o primeiro ir adiante. A primeira saída fora 

do útero e da casa: o mundo todo para atravessar. 

É difícil chegar ao cerne do que não tem cerne. Porque o cerne é tudo e só 

desaparece. Não podemos apreendê-lo, mais fluído e volátil do que água. E ficamos entre 

os homens porque a busca, muitas vezes, parece que termina aí. Ou fugimos deles para 

recapturá-los na essência perdida e estiolada, naquele setor íntimo da floresta, entre os 

bichos e a folhagem tangida pelo vento. Talvez aí possamos contar a grande narrativa da 

desgraça do homem e de todas as espécies. E então pensamos bem no alto e sonhamos. 

Nossos sonhos deslizam como uma esteira cromática veloz. Passamos a narrá-los. 

Chegamos a regiões energéticas onde se instaura o mito e o começo do que não teve 

começo. Brota o ritmo de que precisamos para escrever eternamente. Injeta-se a fonte 

como uma trajetória, um cometa que é o rio da caneta, fino e sutil como um horizonte em 

que lemos todas as substâncias que ali se amalgamavam vindas de todas as partes, reinos, 

emoções, químicas e dimensões. 

Como nossa caligrafia ondula! Certas frases são escritas num formato mais cheio, 

mais sumarento. Outras são quase fileiras de plantas de galhos finos e eriçados, espinhos 



14 
 

sensíveis. Porque o formato das letras? Sua sintaxe de sons? Sons que são tons de gritos, 

vidas liquefeitas sob a pressão máxima de regiões sem linguagem. Nascentes de cor. 

Nascentes de luz sonora: pensamento. Mananciais da vertigem do prazer. Pronunciadas na 

estrada do espírito da voz. Voz: foz do começo. 

E não conseguimos parar. Queremos o mais. O movimento da busca significa 

infinito. Esse movimento é a escrita do texto. Faz-se uma hidrografia, rios dúcteis, de 

lubrificada capilaridade. A polpa somos nós. Todos nós. Os sem fim. Os que são todas as 

coisas ou uma essência-existir-fluir que está entre a coisa e o ser. Vivemos de preencher os 

espaços de vácuo. Construímos o panorama do firmamento. Cada vez mais. O texto é uma 

fuga da dor para a perdida origem. O texto é a mãe universal com que nos agasalhamos. O 

tato da descoberta, o roçar da pele do homem com a da mulher. O orgasmo-rio do 

universo. O texto é o mergulho para o pleno, a nebulosa-vórtice, a espiral de luz, a nuvem 

da inteligência, a cintilação de um comprimento e uma envergadura de anos-luz 

intermináveis a iluminar o nada que, lentamente, com a linguagem, desaparece, vai 

desaparecer. 

Viver nessa música-ritmo. A matéria criou sua própria alma em gradação. O texto é 

essa alma. E essa alma é a descoberta-narrativa do que ela é. E sendo, será sempre... 

escrevemos sem fim...” 

A escolha deste material imaterial não foi somente um acaso significativo, 

revelador de uma engrenagem impressentida e diversa, ou resultado de apelos intelectuais 

de superfície. Estamos diante de um centro energético, de todo um território de 

possibilidades ainda não de todo compreendidas, o que permite que este texto quase 

adiante estar situado mesmo antes de tudo, talvez de toda a nossa cultura, essa com a qual 

nos vestimos para tentar compreender que fenômeno total é essa escrita fluvial 

interminável. Bem, para bem começar, a escrita é somente a parte final e ao mesmo tempo 

intermediária, um novo limiar, de uma nova transformação que estas potências aqui 

inseridas acarretam e desencadeiam em todas as direções do tempo e do espaço. Uma 

cosmogonia é mais do que um universo inteiro e um feixe de intermináveis universos em 

gestações entrelaçadas, cruzadas, de forças e torrentes, de pássaros e princípios, vindos de 

dentro, de fora, de todos os lados e mundos. Uma cosmogonia com toda a certeza não é 

simplesmente, somplesmente um fenômeno linguístico com elementos e termos 

combinatórios se coligando à esmo por suas rotações antagônicas ou mesmo imantações de 

suas diferenças complementárias, uma estrutura auto-construtiva como um campo 
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semântico que se dispõe a ordenar-se, devastando-se de si mesma numa ordenação 

semântica entrópica auto-disponível em muitas outras partes ou lugares de fala. Toda 

cosmogonia tem vertebrações e uma estrutura não propriamente linguística, mas sim 

obedecendo a um relevo, a uma topografia ressonante, a uma geografia estridente que lhe 

é, literalmente, ao mesmo tempo seu suporte matérico e narrativo, sua trajetoestória, seu 

molde-relevo constitutivo, e seu significado de energéticos conteúdos, sua toponimação. 

Durante muito tempo isso foi esquecidamente sabido, transperenfincou-se no infinito mito 

linguistico, na tapeçaria vendaval incessante e móbile atomístico dos signos, no outro mito 

do inconsciente freudiano, no ainda mais avassalador e hipnótico mito junguiano do 

inconsciente coletivo, ou na voragem desterritorializante das filosofias pós-estruturailisas 

sem falar na cristalização matemático-combinatória cibernética totalmente 

desmagnetizadora, a do mito estruturalista do mito, todas estas experiências sendo todas 

elas também verdadeiras novas máscaras-seres transformativas da própria realidade, 

tentativas de furacões construtores, que realizavam num entrelaçamento de 

simultaneidades devorantes uma deriva voraz e distanciadora, baixando dos céus um 

imenso oleado epsitemológico planetário de muitas camadas sobre a vasta face da Terra, 

oleado ventoso e rumoroso, de consistência barulhenta zoante que ocultou a própria 

ocultação da ocultação que se fez das cicatrizes, veios, mananciais e conformações 

geodésicas, estratos, tecidos vivos cantantes de terra, e registros gráficos das próprias 

etapas, corpos e plataformas de autofabricação dela magmesma magmítica Terra desde 

sempre, como numa asfixiante instalação estrategema do artista plástico Christo em escala 

planisférica. Criou-se uma geografia-máscara da terra, um território totalmente matérico, 

máscara de plástico muda geológica de magnetismos falsos desecoantes, desmusicalizada e 

desdançarinada a Terra de seu grande automapa tapeçaria asas-sistemas complexos 

energéticos e cabeleiras jorros de fluxos que são os próprios vestidos orgânicos da Terra. 

As plumagens, os adereços, os enfeites de canção e cerimonia da Terra haviam sido 

roubados: e isso tudo tinha se fragamontoado assim num camboiante campo de ciências 

caleidoscópicas, numa grande máscara- furacão onde não mais havia uma só referência, 

um tronco de arvore em pé, um riacho cujo leito não tivesse sido mudado de lugar, uma 

montanha que não tivesse sido artificialmente, furtivamente transladada e onde todas as 

planícies e planaltos não houvessem se tornado totalmente imaginários, toda a geografia 

fugindo em revoada da terra,  filtrados e esvaziados mantricamente de seus  tesouros pré-

simbólicos, desvitalizada e desenergizada gradualmente em cada reduto seu.  
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Até 1980, quando da publicação oficial desta teogonia e cosmogonia indígena, o 

primeiro livro escrito por índios no Brasil, esse Antes o Mundo Não Existia, tudo nos 

chegava, os mitos, e lendas através de informantes nativos, mas de informantes  que não 

escreviam esculpidamente de dentro das vestes orais das palavras faladas, sopradas almas  

penugens e nem transmitiam uma visão radial e detalhadamente panorâmica do mito, vozes 

cromáticas de acangataras primevas não sendo, como estes escritores, praticamente 

oficiantes participativos e rituais cantores dançarinos das cerimônias e nervuras entoadas 

dos mitos. Os informantes! Nunca diziam tudo, sempre fragmentários, alguns vazios 

reticienciais no longo panorama sonoro cantado do mito, do ciclo mitológico da grande 

folha de palmeira, da enorme mandala fluente desenhada na areia pisada aplainada de 

danças antigas superpostas da maloca central do dizer. Somente então, em 1980 se 

entenderia, ou se e começaria a entender a verdadeira compleição-longitude da enorme 

anaconda tonal, da Cobra Norato, da ritual cobra cromática quase sem fim de danças e 

relatos quando então os kumua, dententoadores de toda a envergadura antes narrativagante, 

da volumetria antes submarina e do veloscente comprimento quase infinito da história-

longa-via-canoa, desse tema central e horizontal, da cultura do ser-regional do noroeste 

amazônico resolveram “descer” para a região da escrita, trazer das nuvens orais da 

memória a grande ladainha, o grande corpo de conversas, murmúrios e tons sempre em 

mutações e variações permanentes constantes de metamorvozes corpovozcoral do mito-

viagem das lendas de origem. O corpo agora da cobra textual na verdade é a própria história 

sagrada e topográfica da criação-universo cuja conformação narrativa remete às estruturas físicas 

da terra, uma cosmogeografia. A partir daí a grande mandala-paisagem indígena pousou sobres as 

mesmas antigas estórias-relances, reencantando-se. Antes tudo eram apenas aproximações, 

“relanpsos”, relances, recortes, até simplificadas inversões propositais e artifiosas omissões (que 

pretendiam interseccionar, preservar os segredos mágicos ancestrais dos povos da grande narrativa-

melopéia medular. Portanto, até 1980 tudo eram pedaços da grande história aparentemente perdida 

da gênesis da humanidade e do mundo. Pois tão mportante quanto a premissa que toda a história 

está sendo narrada pela própria paisagem é que  também há pontos “territoriais” de onde a história 

pode ser contada orquestradamente melhor, locais especiais onde a história pode ser contada, 

entoada e contemplada melhor. “No ponto mais elevado da serra de Sant”Anna, para onde fôramos 

a passeio, Ernesto contou-me a história emocionante de Jurupari. Estávamos sentados em um 

tronco de árvore, debaixo de uma palmeira” (provavelmente fosse a própria palmeira de paxiúba, 

que é o próprio “corpo-flautas” mais que simbólico, instrumental de Jurupari,essa mesma palmeira 

concreta que recobria o contador do épico e seu ouvinte ocidental aos seus pés instalados, ela 
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mesma modulando com suas palhas ali a “conversa”, umdedecendo-a com seu halo vegetal, 

dulcificando-a com sua sombra simbólica-como as frutinhos de buiiuú adocicam e promovem uma 

doce inteligência nos recém-nascidos durante as festas de nomeação –  e a serra de Sant”anna tem, 

ao que tudo indica e enuncia o “mito”, uma significação e uma função paisagística poderosa nas 

ocorrências mais centralizadas do seu desenrolar mnemônico. O autor e estudioso europeu e seu 

“informante” contemplam do alto da serra cosmogônica amazônica “o grandioso panorama da mata 

virgem tropical, que se estende até as alturas do Cuiuí, nos confins do país”. Aqui poderemos 

comentar que o informante indígena (como já sabemos, Ernesto é o seu nome em português) e o 

seu acompanhante e ouvinte antropólogo estão literalmente contemplando toda a história de 

Juruparia do alto da serra, com olhos de serra da estória, olhos de granito-fonte da história”. Porém, 

Wilhelm sabe quase de nada, que está tendo uma oportunidade única, simplesmente magistral; a de 

ouvir um épico de seu ponto-geográfico contemplativo paisagístico central de locução  mais 

favorável e ao mesmo tempo contemplar todo o país onde a história-rio se desenvolveu através de 

seu próprio veloz desenvolver-se através. Decorreu-se interna dis-cursiva pelos rios, cachoeiras e 

pontos sucessivos da floresta. Mas os conhecimentos na época sobre esses assuntos e das 

interrelaçoes totais, inclusive profundamente musicais e acústicas, não somente morfológicas entre 

paisagem e estórias orais haviam sido renegados, ocultados, esquecidos pelo lado mais pragmático 

da chamada ciência ocidental, principalmente com a chegada do tapete anti-mágico do 

estruturalismo que se infiltrara em quase todas as disciplinas das chamadas ciências humanas e o 

transplante em sequências desestabilizadoras e fragmentadoras dos métodos da linguística 

estrutural para os estudos fabulares narrativos. A natureza telúrica dos mitos originais era 

insidiosamente desestabilizada, desterritorializada literal e literariamente e o resultado era esse, que 

captamos neste depoimento  do antropólogo alemão Wilhelm Saake
2
, imbuído já pelo  anti-espirito 

da época: mesmo acessivelmente de olhos e ouvidos abertos o referido pesquisador tinha seus 

poros do corpo epistemologicamente fechados por uma pintura de tinta espessa demais. Cego de 

poros ele não percebeu o privilégio cósmico que recebia ali no alto da montanha, arrodeado de uma 

paisagem que era a própria história (não apenas o cenário, bom que se frise) que ela, através de 

Ernesto lhe recitava modulantemente. Aquele ponto privilegiado em que ele e seu companheiro 

informante estavam no alto da serra era o melhor local para ver a paisagem-mito de todo ciclo 

épico de Jurupari, seu melhor lugar de fala e ponto-de-vista. 

Até o ano de 2012, data da publicação coletiva Rotas de Criação e Transformação: 

narrativa de origem dos povos do Rio Negro
3
, quase ninguém dava atenção ou se preocupava 

                                                           
2
 Ver SAAKE, Wilhelm. O muti do Jurupari entre os Baíwa. In. SCHADEN, Ergon. Leituras de etnologia 

brasileira. São Paulo: Cia Editora Nacional, 1976. 
3
 ANDRELLO, Geraldo. Rotas de Criação e Transformação: narrativa de origem dos povos do Rio Negro. 

São Paulo: Instituto Socioambiental. São Gabriel da Cachoeira, AM: FOIRN – Federação das Organizações 

Indígenas do Rio Negro, 2012. 
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realmente com isso, aqui no Brasil, de uma forma sistemática, ninguém ainda havia sacado quase 

nada nesse campo interdisicplinar que pode resultar no futuro na volta de uma ciência total, que é 

nada mais nada menos que o antigo Feng Shui, acrescentadamente enriquecido agora com os novos 

conhecimentos e técnicas adquiridos já neste milênio. Minha dissertação de mestrado
4
 (defendida 

no relativamente distante ano de 1998) era exatamente sobre este tema, sobre a redescoberta de 

uma teoria antiga - e que fora artificialmente julgada pouco cientifica, morta e inteiramente 

“ultrapassada” por novos aportes teóricos e metodológicos – toda ela fundada na relação intrínseca 

existente entre paisagem, literatura oral e contos de fada, paisagem e mito, paisagem  e rituais, 

narrativas, geografia e cerimônias paisagísticas míticas antigas, e  também dos estudos de resgate 

que fiz decorrentemente do esquecido e abandonado gênero literário descritivo, a paisagem, e a 

marinha,o conto descritivo, o conto aparentemente não-narrativo, totalmente pictórico, inteiramente 

visual,  todo este longo ensaio meândrico parece que até hoje nunca foi lida por todos os 

antropólogos que de repente descobriariam alegremente e com vivaz entusiasmo esse filão  a partir 

das narrativas cosmogônicas dos povos do vastíssimo, completamente cósmico, isso sim!, e nada 

regional território do noroeste amazônico do Alto Rio Negro e seus afluentes. O que eu escrevi 

então, na dissertação, os trechos que julgo os principais sobre o riquíssimo tema, a Paisagem: 

Lendo um livro hoje também um tanto esquecido. Les contes de 

Perrault et les récits parallèles, leurs origines, coutumes primitives et 

liturgies populares, de P. Santyves (publicado em Paris em 1923), 

percebemos e, aprendemos, que existe uma tradição que os contos 

populares toda ela fundada na ideia de que os contos de Perrault, por 

exemplo, os contos tradicionais, oriundos da tradição popular, 

comumente e elucidativamente chamados de contos de fadas, são 

reformulações literárias de uma tradição antiquíssima relacionada com os 

rituais religiosos mais remotos, pré-cristãos, diretamente conectados com 

os numes, as fadas e os gênios (ninfas, náiades, dragões, gnomos, dríades, 

ondinas, “espíritos” dos lugares), contos estes que eram verdadeiramente 

topológicos, misteriosamente, historicamente emanados das paisagens, de 

seus halos, aros, fragrâncias, matizes e frequências “artísticas”, de seus 

manes, de suas “inteligências” ondulatórias, de suas entidades vibratórias, 

de suas radiações espirituais, até das suas próprias formas geográficas, 

dos ritos ali próximos oriundos de suas dinâmicas presenças (inseridos 

nos seus núcleos topográficos, nos centros mágicos dos lugares, nos 

loggares, nas fendas, ou nas rochas, nos pontos de conexão mágica entre 

os mundos, nos pontos dos bordados energéticos, nos omphalos, nos 

lugares de transmissão divinas (como bem explicam descritivamente, 

eruditamente Mircea Eliade em seu Tratado de História das Religiões e 

Gutierre Tibón em seu El ombligo, como centro cósmico: uma 

contribuición a la historia de las religiones) nos seus arredores, nos seus 

halos, das relações ditas primitivas, primordiais dos habitantes humanos 

destes rituais de lugar em conjução com os seus habitantes invisíveis, 

protetores, com os “encantados” deste lugares e das práticas, das 

cerimonias decorrentes destes mesmos ritos, sendo esses contos 

                                                           
4
 LIMA, Carlos Emílio Barreto Corrêa. Virgílio Varzea – so olhos do cineasta do Parnaso. Fortaleza: Editora 

UFC, 2002. 
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descrições dessas mesmas liturgias, -, segundo Santyves, é que foram 

surgindo os contos de fadas. Uma teoria curiosíssima, que saiu de moda 

dos estudos de genética fabular. Dessa teoria escreve quase cruelmente o 

famoso folclorista estadunidense Stiph Thompson em sua revisão 

histórica das sucessivas escolas teóricas que tentam explicar a natureza, 

as naturezas – assim estará melhor escrito -, as origens, a evolução, a 

propagação, disseminação e as diversas e proteicas formas e temáticas 

assumidas pelo folktale, o chamado conto popular, teorias que também 

tentaram diferentes formas para sua classificação; escreve Thompson: 

“Outra caracterìstica particular da vida primitiva foi ressaltada por 

Santyves, (...) que estudou o conjunto dos bastantes conhecidos contos de 

Perrault e pensa que descobriu a origem última de cada um deles. Esses 

onzes contos ele dispõe em três classes, mas todos eles, ele está 

convencido, têm suas origens demonstrável em algum tipo de ritual 

antigo. Saintyves é cuidadoso em mostrar para cada um dos contos os 

absurdos das interpretações anteriores oriundas da escola mitológica de 

folcloristas; entretanto, as explanações substitutas que ele mesmo 

adiciona pareceram aos mais ponderados estudiosos não serem menos 

fantásticas do que aquelas que ele procura suplantar. Cinco dos contos 

(Chapeuzinho vermelho, Pele-de-asno, As fadas, A bela adormecida, 

Cinderela), ele afirma, têm sua origem em um ritual celebratório das 

estações; quatro (O pequeno polegar, Barba azul, Riquete do topete e O 

Gato de botas) remetem à cerimonias de iniciação; e em dois ele (A 

paciente Griselda e os Desejos ridículos) vislumbra vestígios de sermões 

medievais. 

Os contos de fadas, como a própria denominação ecoava, eram 

realmente de fadas. Toda esta informação nos aproxima do conto de 

lugar, do conto de paisagem, da descrição paisagística, ou melhor 

escrevendo, da ficção paisagística, também inaugurada ou reinventada 

(no Brasil, talvez aprendida via literaturas de Poe) por Virgílio Varzea, 

seu iniciado leitor
5
. 

 

Avesom de seus avessos. Todos os elementos, de todos os seus deuses fonéticos ou não, 

todas as forças que ainda não haviam se revelado para as destinações da história desse 

livro-rio criacional foram se demonstrando um tanto antes de 1980, data oficial da 

publicação pela Livraria Editora Cultura desta obra aqui em questão. Relatar a história de 

como este livro escrito foi surgido e cristalizado em forma escrita desde seus milênios, lá 

bem trás, em seu neblinlonge
6
 em seu interior-exterior-de-região e atmosfera, é mesmo 

começar a organizar os planos, a imensa folha-mapa com suas nervuras de meandros, de 

um romance-teoria, plumário e etérico, teo-rio, já com os seus começos de capítulos-

fontes, com suas nascentes e ascendências. Desde suas nuvens acumuladas no início do 

                                                           
5
 Ibidem. p. 75-77. 

6
 Palavra neológica aproximativa para Português transcriada pelos irmãos Campos do neologismo hindmoist 

de James Joyce. Ver: CAMPOS, Augusto e Haroldo. Panaroma do Finnegans Wake. São Paulo: Perspectiva, 

4ªed, 2001. 
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mundo. Trovões e estações. Esta é a narração de apresentação dos acontecimentos 

ocorridos antes dessa nova e uníssona chuva cair sobre a Terra. 

Dentre os mitos de origem, um, volta e meia repetido, e sobre o 

qual o narrador de Antes o mundo não existia insiste, é o dos nomes. Os 

nomes, segundo o narrador, são condicionados. (Para os indígenas não 

haveria arbitrariedade nos signos, ao contrário). O pagé-chefe dos 

Desana, que é também deus, ou um espírito, entidade superior e forte, 

serve-se de cores, ou matérias primas para fazer delas outra coisa, que 

nomeia segundo esta origem. Os nomes, como o universo, seriam gerados 

e geradores, ao contrário do que coloca Saussure. Os nomes têm certo 

poder para o qual os indígenas são especialmente sensíveis. Esta 

motivação dos nomes, faz com que ser e parecer tenham equivalências. 

Esta é a maior magia da cultura indígena
7
. 

 

                                                           
7
 SPERBER, Suzi Frankl. O pensamento indígena, à luz do elemento lírico em mitos desana. 1999. VI 

Congresso da Associação Internacional de Lusitanistas, 1999, p. 1. 
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Figura 2 – Trecho de mapa da região conhecida como Cabeça do Cachorro no Noroeste amazônico. 
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Com o estudo do livro Antes o Mundo Não Existia
8
, dos autores índios Umúsin 

Panlõn Kumu e Tolamãn Kenhíri, os próprios conceitos de literatura, escrita, texto, 

literariedade, gêneros literários, língua, autoria, símbolo, mito, representação, estrutura 

entram em jogo, em nova trama perspectiva. E nossa própria percepção e visão habitual do 

mundo. Engendra-se uma nova cosmovisão. Como bem afirma Sérgio Medeiros “diante de 

um poema indígena, seja ele oral ou escrito, certas concepções tradicionais da literatura e 

poesia poderão se mostrar tímidas ou limitadas” isto porque ela “põe em xeque a 

tradicional noção de gênero, pois é, ao mesmo tempo, mito, história, ciência, devaneio” e 

geografia, cartografia
9
, acrescento. 

Busca-se a fluvial naturalidade do futuro. Pois estamos, finalmente, diante de 

uma outra literatura, que nem é “ocidental” e muito menos “oriental”, fugindo aos cânones 

das chamadas grandes literaturas conhecidas até então, pois trata-se de uma literatura 

somente aparentemente de gênese muito recente, constituindo-se o nosso objeto de estudo 

em um dos maiores, mais  substanciosos  “textos mitológicos” até o momento escritos 

pelos indígenas brasileiros, sendo-lhe comparável em dimensão e importância, segundo 

Maria Inês de Almeida em seu ensaio Os livros da floresta (2004), até então, aquela data, 

apenas a  uma outra obra congênere: A mitologia sagrada dos Desana-wari Dihputiro 

Porá (vol. 2, 1996) de Diakuru e Kisibi. Entretanto, desde esse período já foram 

meticulosamente publicadas na coleção Narradores Indígenas do Rio Negro, mais 06 seis 

mitologias complexas, que são, de fato e relato, diferentes pontos de vista fluviais dos 

modos e cerimônias antiquíssimas que resultaram na criação do mundo: Waferinaipe 

Ianheke – A Sabedoria dos nossos Antepassados – Histórias dos Hohodene e dos 

Walipere-Dakenai do rio Aiari, narradores: José Marelino Cornelio (Uapui Cachoeira), 

Ricardo Fontes (Ucuqui Cachoeira), Manuel da Silva (Uapui Cachoeira), Luís Manuel 

(Ucuqui Cachoeira), Inocêncio da Silva (Santarém), Maria (Canadá) (vol. 3, 1999);  

Upíperi Kalísi – Histórias de Antigamente-Histórias dos antigos Taliaseri-Phukurana, 

versão do clã Kabana-idakena-yanapere, Manuel Marcos Barbosa (Kali), Pedro Garcia 

                                                           
8
 Esse livro teve sua primeira edição em 1980, organizada pela antropóloga Berta Ribeiro, pela Livraria 

Cultura, Editora de São Paulo. Em 1995 saiu em São Gabriel da Cachoeira uma segunda edição,  com o título 

ampliado para Antes o mundo não existia. Mitologia dos antigos Desana-Kêhíripõrã , incluída na Coleção 

Narradores Indígenas do Rio Negro com modificações, acréscimos, cortes e novas modulações ao texto 

original realizadas  por Luiz Lana ( Tolamanh Kenhirí) com a ajuda da antropóloga Dominique Buchillet. 

Iremos acompanhar esse constante processo de mutação, de transformação, inerente à própria natureza 

metamórfica desse texto genesíaco ao longo de nossa tese. 
9
 MEDEIROS, Sérgio. Poética indígena desafia concepções usuais de gênero e leitura. Folha de S. Paulo, 18 

de janeiro de 2009. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs1801200911.htm. Acesso em: 

20 de março de 2009.  
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(Pukutha), Benjamin Garcia (Kali) (vol. 4,  2000); Dahsea Hausirõ Porã ukũshe  

wiophease merã bueri turi – Mitologia Sagrada dos Tukano Hausirõ Porã, Ñahuri (Miguel 

Azevedo) e Kumarõ (Antenor Nascimento Azevedo) (vol.5, 2003); Isã Yekisimia Masîke’ 

– O conhecimento de nossos antepassados – Uma narrativa Oyé, Moisés Maia (Akîto) e 

Tiago Maia (Ki´mâro) (vol. 6, p.2004); Livro dos antigos desana – Guahari Diputiro Porã, 

Dominique Buchillet (org.), narradores Tõrãmu Bayaru (Wenceslau Sampaio Galvão) e 

Guahari Ye Ñi (Raimundo Castro Galvão) (vol. 7, p.2004); Bueri Kãdiri Maririye – Os 

ensinamentos que não se esquecem, Dominique Buchillet (org.), narrador Diakuru 

(Américo Castro Fernandes) e intérprete Kisibi (Durvalino Moura Fernandes) (vol. 8, 

2006). E, até agora, esse outro livro de teor também cosmogônico, outra  fortíssima poesia 

emanando tonalmente das origens com a força unânime e redentora ds montanhas entoadas 

da cristalina memória dos começos, de Gabriel Santos Gentil, Mito Tukano. Quatro tempos 

de antiguidade: histórias proibidas do começo do mundo e dos primeiros seres (2000), 

sem falar no poema criacional, da criaoração, uma verdadeira cosmogonia, em versos 

quase hieráticos, de uma beleza adjacente às nascentes, da cosmogonia Ayvu Rapyta: textos 

míticos de los Mbyá-Guaraní del Guairá, publicada pelo antropólogo León Cadogan. 

As características, formas de composição e de expressão, elaboração  e  produção 

dessa “literatura mitológica” são também bem outras daquelas pioneiras coletas 

mitográficas realizadas na mesma região cultural da bacia do Rio Negro feitas por Antonio 

Brandão do Amorim em Lendas em Nhêengatu e em Portugues (1928), Stradelli em La 

Legenda Del Jurupari e outras lendas amazônicas (1885),  Curt Nimuendaju em 

Reconhecimento dos rios Içana, Ayari e Uapés (1950) e depois por Alcionilio Bruzzi 

Alves da Silva em A Civilização Indígena do Uaupés (1962) e Crenças e Lendas do 

Uaupés (1994), e, em pesquisas de campo antropológicas possibilitadas por Stephen Hugh-

Jones com o seu livro The Palm and the Pleiades: Initiation and Cosmology in Northwest 

Amazonia (1979) e Gerardo Reichel-Dolmatoff  em  Desana, le symbolisme universal des 

indiens Tukano du Vaupes (1973).  

Os conceitos de mito e de mitologia, e memória, e o que seja verdadeiramente a 

própria história do homem como até agora aqui foi contada sofrem extrema alteração com 

a própria instalação desses escritos feitos por índios, no momento em que não há a 

intermediação do mitógrafo, do etnógrafo, do historiador, do pesquisador científico, 

racional, materialista. Do mesmo modo com que acontece com os hábitos conceituais 

anteriores, o próprio termo literatura oral como era visto e demarcado por estudiosos 



24 
 

tradicionais do assunto como Luís da Câmara Cascudo recebe uma estranha oscilação aqui. 

Já não estamos diante apenas de um único narrador modulando a voz e os gestos, 

daquele tradicional contador de histórias interagindo com uma platéia noturna em volta de 

uma fogueira propiciatória. Teremos até que ultrapassar as escalas interpretativas de Paul 

Zumthor sobre o tema e embarcarmos em novas “casas de transformação” 

conceituais.  Como anunciavam muitos dos relatos coletados na mesma área cultural do 

Rio Negro por Antonio Brandão do Amorim em seu Lendas em Nheengatú e em Português 

(1928) estamos no interior de uma literatura cerimonial paisagística imersiva urdida por 

muitos narradores simultâneos em intrincados entrelaçamentos vocais (um exemplo básico 

desse subgênero literário é o mito A origem do fogo, contido nesse conjunto de lendas)
10

. 

Também as aproximações tentadas em comparar a literatura indígena com estéticas 

chinesas ou a escritas ideogramáticas, como faz Pedro Cesarino
11

 em sua tese de doutorado 

sobre a poesia do povo Marubo, também do Norte do Brasil, parecem um bom impulso 

para qualquer apreciação inicial desses escritos onde tudo é um novo campo a desbravar, 

uma nova fronteira para os estudos literários.  

Como escreve Maria Inês de Almeida em seu ensaio Os Livros da Floresta:  

A viagem que a leitura dos livros dos índios proporciona me 

instiga a compartilhar o que vejo com os outros. Como ler uma literatura 

que não se enquadra nos padrões conhecidos? Como sistematizar essa 

leitura? Quais categorias poderiam abrangê-la? Se a proposta é levar essa 

literatura para a Faculdade de Letras, como torná-la objeto de reflexões 

acadêmicas? Como ver o que ainda não se sabe? Como deixar existir o 

que ainda não se sabe?
12

   

As histórias contidas em Antes o mundo não existia (1980) passaram a ser escritas 

através de uma decisão. Com medo que a tradição de seu povo e de seus sopros, 

benzimentos e encantamentos narrativos se perdesse para sempre Tolamãn Kenhirí (seu 

nome em português é Luiz Gomes Lana, índio desãna da comunidade São João Batista do 

rio Tiquié,  região do alto rio Negro, estado do Amazonas) resolveu copiá-la da tradição 

                                                           
10

 Os desâna caracterizam-se por serem os melhores cesteiros entre todas as tribos da região da bacia do rio 

Negro. Uma civilização da palha. E toda a sua mitologia está escrita na paisagem, em inscrições em pedras 

na beira de rios e cachoeiras, todo o seu território é “simbólico” onde cada acidente geográfico constitui-se 

em um ser interagente, uma entidade-personagem participante ativa de sua tradição mítico-ritual. Uma 

literatura literalmente paisagística. 
11

 CESARINO, Pedro de Niemeyer. Oniska: Poética do Xamanismo na  Amazônia. São Paulo: Perspectiva/Fapesp, 

2011 
12

 ALMEIDA, Maria Inês. Os Livros da floresta. In:______ e QUEIROZ, Sonia. Na captura da voz. As 

edições da narrativa oral no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica e FALE/UFMG, 2004. p. 236. 
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oral através da voz narrativa de seu pai Umúsin Panlõn Kumu (Firminiano Arantes Lana), 

um kumu (termo que significa sábio na linguagem desâna), detentor, do mesmo modo que 

os xamãs, do conhecimento tradicional, dos costumes, dos ritos, da mitologia profunda da 

tribo, isto é, de sua memória, de sua tradição. Os Desâna chamam a si mesmos de 

Umukomahsã, “gente do universo”. Tudo foi inicialmente passado da tradição oral para a 

escrita,  primeiramente na língua desâna, e depois traduzido para o português. Houve uma 

preocupação artesanal, escultural com essa tradição da mágica cerimonial, intrinsecamente 

ligada à recepção coletiva de entidades e forças da natureza.  

Porque mesmo quando transformadas forçosamente na escritura da prosa ou do 

verso ocidental não chegamos durante uma primeira leitura ao imo gasoso, atmosférico, 

multifórmico de linguagem-ventania, de linguagem-furacão, dessas histórias? Porque se 

trata aqui, precisamente, de histórias rituais.   E, mesmo de posse desse conceito, ainda 

assim não chegamos ao estado de proliferação original  dessas histórias  já que 

esses  textos, quando pré-textos, são eles mesmos espíritos-envoltórios em forma de 

linguagem-canto-vestimenta-dança-desenho-música-fumaça-pintura-corporal.Os suportes 

originais desse texto proliferam em muitas dimensoes performáticas. De acordo com as 

tradições em que esses textos foram gerados, todo ato de tradução dessa “serimônia” 

coletiva elaborada pelos seres dos diversos reinos da natureza através de seus receptores 

xamâs e kumus, agora chegados ao texto cursivo ocidental, é apenas uma aproximação 

para que a imaginação de seus leitores os recriem das formas mais criativas possíveis, 

formas de percepção ainda nem sequer intuídas entre nós, leitores urbanos não 

acostumados a um texto de autoria coletiva. São textos mais que dialógicos, textos-

multidão, cuja autoria é coletiva, imensas casas de rumores e transformações. Ditados 

pelos seres da natureza ou de onde receberam os kumus essas palavras originais. 

Começamos apenas a vislumbrar estruturas, gêneros e estéticas que ultrapassam muitos dos 

modelos anteriores das Poéticas conhecidas. Como também escreve Maria Inês de 

Almeida, no mesmo ensaio citado acima, sobre esse novo caudal literário que bate à porta 

da academia:  

Com o movimento de constituição da literatura indígena, deverá 

acontecer uma transformação nesses parâmetros teóricos, como a que foi 

ensaiada por Mário de Andrade, em Macunaíma. Escrevendo seus mitos, 

os índios assumem justamente sua dimensão estética, entendida como 

vontade de fazer obra de arte, embora continuem a colocar em cena 

figuras e não exatamente personagens, embora continuem a fazer peças 
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literárias que, diferentemente do que os teóricos pressupõem sobre o 

romance, não são obras individuais
13

. 

O estudo dos mitos-rituais mantidos estruturados pela tradição oral e mnemônica 

quando transformados em texto literário numa obra como Antes o Mundo não Existia e 

outras
14

 que lhe são correlatas com as quais se pretende fazer aproximações comparativas, 

coloca a própria noção de texto literário num âmbito semântico novo, imprevisto. Como 

afirmou Ángel Rama num dos primeiros ensaios escritos sobre este livro-marco na 

literatura brasileira, o que ocorreu a partir da instalação escrita desta obra foi a substituição 

da “transmissão dos mitos da criação e dos mitos explicativos da realidade ambiente que se 

exercia nas malocas desânas através de duas festas coletivas (dabacurí e caxirí) das quais 

participavam todos os moradores das malocas vizinhas”,  “festas às quais assistia-se com 

pinturas cerimoniais, instrumentos musicais, vestes especiais e onde cumpria-se um ritual 

prefixado, bebendo, dançando, e recitando os mitos com a participação dos kumu e pajés 

que eram geralmente os anciãos da tribo”  e onde “ intensificava-se o clima comunitário 

com o consumo de drogas, especialmente “yagé”, o caapi e entidades sobre-humanas 

cosmológicas, todo esse complexo estado multissensorial atingido por uma comunidade 

orgânica, era agora completamente 

substituído  por um homem que já não fala com o outro, mas escreve e 

escreve solitariamente com o seu lápis e papel, desejando que outros 

homens longínquos e também sós o leiam e procurem reconstruir com a 

sua imaginação os complexos códigos executados nas festas 

comunitárias.
15

 

Texto e performance total orquestrado por dançarinos, mágicos, espíritos animais, 

entidades atmosféricas, espíritos ancestrais, seres humanos, seres geográficos que têm o 

tamanho espiritual de paisagens inteiras.  

Como se depreende da simples leitura desse trecho citado, é de uma arte total tão 

perseguida por toda a vanguarda ocidental desde o simbolismo francês quando do encontro 

com a ópera wagneriana, a qual tanto impressionou o poeta Mallarmé, influenciando-o em 

sua busca do livro que abarcaria todos os livros, da qual surge esse texto transformador e 

fundador. Ele é a reprodução textual de todo um ambiente cerimonial, uma história 

mágico-cerimonial. Tudo, ou quase tudo, o que a vanguarda tem buscado e nem sequer 
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 Ibidem, 254. 
14

 Ver bibliografia, parte de “Literatura indígena, baseada na tradição oral” 
15

 RAMA, Ángel. A importância inaugural de Antes o mundo não existia. Jornal Letras&Artes,n.11, outubro 

de 1987. 
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ainda imaginou já se encontra no pré-texto ritual de Antes o Mundo não existia e em 

muitos outros textos similares e (des)semelhantes escritos por  escritores e intelectuais 

índios brasileiros que têm vindo à lume a partir principalmente de 1980, data da publicação 

da obra que pretendemos estudar  em seus múltiplos desdobramentos.          

De uma maneira maciça, em outro plano, este livro também estimula e obriga a 

repensar conceitos e a reconsiderar muito do que se imaginava até aqui sobre literatura, 

mito e ritual. Oito anos depois de ter sido lançada sua primeira edição, parte dele foi 

traduzido para o espanhol na revista El Passeante, de Madri, por iniciativa  minha como 

editor, em número especial sobre a cultura brasileira chamado de Brasil Brasil Brasil 

(1988). Seus manuscritos originais estão conservados em Turim, tendo sido editados na 

Itália com o título de Il Ventre dell’Universo (1986). Já foi também traduzido para o 

francês e existe uma versão completa para o espanhol. Em 1975, quando ainda estava 

sendo escrito no interior da floresta, uma versão compacta de Feliciano Lana, parente dos 

autores desse livro comunal aural serviu de base para a escrita da peça Dessâna, Dessãna 

do escritor Marcio Sousa e do poeta Aldísio Filgueiras, talvez a primeira experiência de 

teatro ritual realizada no Brasil, como veremos logo mais adiante. Este Antes o mundo não 

existia é desmodelante, portanto, desencadeador, proliferante. Como o primeiro livro 

inteiramente escrito por índios no Brasil, a primeira obra literária indígena da literatura 

brasileira em todos os tempos, ele abriu os portais para que outros textos indígenas se 

gerassem em muitas outras partes do país. Obra nutriz, inaugural, paradigma para toda uma 

nova literatura. 

Portanto, várias e novas, e também esquecidas questões, entram em jogo e 

em ressonâncias semânticas imprevistas por causa do lento estrondo paisagistico produzido 

por este livro sem limites e bordas tradicionais materiais neste trabalhos que aqui 

empreendemos, que ultrapassam muitas das linhas dos estudos investigativos que 

comumente se fazem sobre as obras literárias. Estamos diante de um novo objeto material, 

ambivalente, multidestro, um texto coletivo, um texto-teatral de arquitetura religiosa que 

ultrapassa as fronteiras do conhecido nos estudos literários. Um texto protéico, ritual, 

cosmogônico, multidimensional e transformador como este obriga evidentemente a seus 

estudiosos a se utilizarem de amplos recursos interdisciplinares para sua elucidação. Toda 

uma nova corrente da literatura brasileira vai surgindo influenciada pela leitura de 

cosmogonias indígenas e de livros escritos por índios diretamente inspirados em rituais, 

:  o esquecido e inovador romance O Homem do Sambaqui (Uma Estória na Pré-História) 
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(1975), de Stella Carr, certa faixa expressiva da poesia de Manoel de Barros, as obras mais 

recentes de Douglas Diegues, parte da obra literária de Carlos Emílio Corrêa Lima que 

procura inventar cosmogonias inteiras fictícias, como nos contos “Olumbilorô e a floresta 

prisioneira” e ”Róia!” , ambos inseridos no livro O Romance que Explodiu (2006), ou no 

romance A cachoeira das Eras (1979). Estamos, e isso é que é o mais importante de tudo, 

em uma fase de renascimento da literatura brasileira, desta vez protagonizada pelos 

próprios índios que anteriormente eram somente objetos para a inspiração dos escritores e 

poetas brancos urbanos. O índio sempre foi um dos personagens principais de nossa 

literatura, desde os primórdios. Num certo sentido ele foi o elemento básico de sua 

fundação, quando do romantismo e do pré-romantismo, com a poesia indianista de 

Gonçalves Dias e a ficção também indianista de José de Alencar. Depois esse indianismo 

foi refundado em uma nova escala linguística e estrutural por Mario de Andrade que se 

apoderou dos escritos etnográficos de Koch-Grümberg em Macunaíma (1928), e das 

pesquisas em literatura oral de Luis da Câmara Cascudo, obra que pode ser considerada 

como um novo território poético-narrativo que consagra o pensamento mágico indígena e 

que prospera uma escrita modelada pela oralidade coletiva das tribos da floresta e também 

pela oralidade univocal não dialógica do sertanejo mestiço do Nordeste. Essa mesma 

tentativa de se apoderar de uns tônus emanados da linguagem, agora totalmente imantada 

desde os contos orais amazônicos, da poranduba fluvial de uma fala indígena original, 

remota e arquetípica, que transfunda a sintaxe da literatura brasileira, reencantado-a pela 

presença reestruturante orientada a partir do mito, iremos encontrar no poema Cobra 

Norato (1931), de Raul Bopp. O que podemos afirmar é que existe um indianismo 

permanente em nossa literatura, cíclico e recorrente, que vai, na segunda metade do século 

XX, refundar-se mesclado com as características narrativas de um realismo cada vez mais 

urbano preponderantes da época, redundando em obras de grande envergadura numa 

refundação modernista do gênero épico, como nos romances Maíra (1976) e Utopia 

Selvagem (1982) de Darcy Ribeiro, e Quarup (1967) e A Expedição Montaigne (1982), de 

Antonio Callado.  

   Couto de Magalhães em pleno século XIX em O Selvagem (1875), livro 

que registrou literariamente pela primeira vez mitos ameríndios no Brasil lamentava que os  

índios não tivessem nem imprensa, nem escritores, nem letras.  

Bem, esse tempo trágico passou. Como resume com clareza toda essa questão, 

Maria Inês de Almeida, ao abordar o surgimento de toda essa nova literatura indígena 
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como a instalação de um verdadeiro, amplo movimento literário no país, descreve a 

natureza metamórfica e eruptiva desses livros:  

Através da criação e da circulação de novas formas, eles entram no 

circuito literário, e se envolvem na problemática da escrita e da 

publicação. Diversos entre si e da chamada literatura ocidental moderna, 

os textos indígenas despolarizam, até quase a dissolução, os parâmetros 

canônicos, deixando a descoberto a teoria literária baseada na tradição 

escrita
16

. 

Estamos, portanto, diante de um novo mundo aberto para a pesquisa na área dos 

estudos literários. O surgimento gradual e elevatório dessa nova casa vibratória de 

transformação é a escrita dessa tese em andamento: uma espécie de construção narrativo-

fluvial. É nesse mundo que iremos penetrar para aquisição de novos parâmetros 

conceituais e outras formas de compreender o fenômeno literário através de um material 

que lhe é ainda estranho e raro e que, portanto, precisa de algum modo ser demarcado, 

configurado. De uma certa maneira estamos empreendendo uma viagem à pós-história da 

literatura no exato momento em que ela mesma parece ter atingido seus limites de 

expansão estrutural e de eloquência narrativa, em que ela presentificou-se na estética da 

fragmentação, do pastiche, da excitação desmesurada na citação de outros textos, na sua 

própria materificação em mera polpa textual, desespiritualizando-se, abandonando 

gradativamente conceitos como inspiração, passando a gargalhar pantagruelicamente e 

onanisticamente do sobrenatural e do mistério. Em que ela abandonou as próprias fontes 

ditirâmbicas, míticas de onde ela foi gerada.  

1976 foi o começo do movimento (secreto, ou inconsciente, dá no mesmo) de 

poetas e escritores, para salvar a linguagem do tremendo ataque semiótico. Só hoje 

sabemos o que então naquela época acontece, o que agora mesmo vai se decifrando. 

Nossos “textos de ficção” não podiam ser ainda inteiramente compreendidos pois 

cristalizavam-se em latência, já estampavam a equação do processo o qual nesta tese, 

pretendemos assinalar. Falamos de uma guerra não inteiramente declarada contra o Logos, 

o Verbo, às palavras em ativação, quando estão preparadíssimas, falamos de uma guerra 

contra a própria potência da linguagem. As palavras muito friccionadas alteram as relações 

propiciando metaforicamente e literalmente a produção de uma energia real. Potência 

energética da enunciação. 
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 Ver ALMEIDA, Maria Inês e QUEIROZ, Sonia. Na captura da voz. As edições da narrativa oral no 

Brasil. Belo Horizonte, Autêntica e FALE/UFMG, 2004.  



30 
 

Proposta a rota de prospecção procuremos desmascarar a aranha semiótica, 

repensar parte de sua estratégia de confusão, de devastação completa da linguagem 

humana, de desligamento de suas conexões, de corrosão às suas fundações verticais, 

cruzadas e horizontais. O ataque foi lento, o ataque, num relâmpago, também aqui foi 

desvendado. É dificílimo assinalar todas as etapas desse processo cultural de 

enrijecimento, secamento e estiolamento da linguagem processado desde estranhos castelos 

universitários. Uma luta perpetrada, e confeccionada em castelos de lentidão, com 

remotidão comprimida, acionada desde linguagem com/pressa. Só podemos entender, por 

partículas, imagens rodopiantes de sentido descompactado, radiografar esta conspiração 

semiológica quando todas as suas muitas estratégias se revelam através de seus atos 

periódicos e recorrentes, pós-modernos. 

Estamos apenas no início dos estudos. E eles são uma luta contra a profanação da 

linguagem, no momento em que ela foi “textualizada”, desde sua transformação em 

discurso, até sua materificação, sua quase completa substantivação. O alfabeto foi 

transformado primeiro “em cristo invisível” e, depois, “pregos do som” atingiram-no.
17

 Era 

preciso conformar, compactar a linguagem (poética) em todos os seus extratos (fenômeno 

realizado por sua dissecação, sua fenomenetização) numa figura visível, no diagrama 

estrutural do estruturalismo, um alvo tornado matérico, sustidas as energias de suas 

amanações porque retirado do diagrama o componente principal, a sua essência energética, 

vibratória, mais que mântrica, criativomodeladora de mundos (a ainda mais que novos 

sentidos). O aparato lógico-teórico iniciava a tentativa de incineração da aura da poesia 

textualizando-a¸o que era o mesmo que crucificá-la. 

O mundo fora transformado num texto sem espírito, um enorme conteúdo de 

condutos narrativos, vampirizados de seu sangue interior e exterior, o mundo fora fisgado, 

transformado em campo de signos, um retrocesso semiótico. 

O que se quer aqui (toda escrita é um ato de vontade) é relacionar os significados, 

reativar, ouvir o som da própria construção, é certo, mas não ficar preso aos limites desse 

processo, escapar da auto-reflexividade típica da escrita pós-moderna, ultrapassar os 

limites desse processo preciosista pós-moderno, flutuar no centro, nas margens, e fora das 

fronteiras. Saber que há mais, que sempre “there are more things” (H. P. Lovecraft, citado 

por Jorge Luis Borges, ecoando arcaica frase atmosférica de William. Shakespeare). 
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 Ver GAIA, Pedro. A cidade. 
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Vamos aqui usar os fios sobredimensionais das analogias. Vamos procurar usar 

essas palavras de complexo analógico saudável, oriundas de potência rumorosa, de enorme 

potência semântica, fora da auto-reflexibilidade, da estéril auto-referência da linguagem 

enrolando-se e, portanto, com-fusionando-se sobre si mesma. Fugir dos fusos nada 

incandescentes dos processos de semiotização (semiidiotização?), fusos pastosos, 

grudentos. Não somos moscas. Nutrimos-nos de mel solar que existe fora do texto, em 

flores corais, em flores de “egregóra”. Pois somos abelhas. Se nos utilizássemos da 

semiótica e das técnicas de análise intertextuais ouviríamos o sentir de um riso cínico, de 

inércia, que nos paralisaria o fluxo das idéias, numa paródica auto-reflexiva , numa 

intrusiva rosácea opaca pois a literatura, como o “texto” de ficção, o poema (quando as 

palavras são ficcionalizadas, friccionadas de sentidos pelo som, isto é, imantadas), o 

próprio ensaio, também ficcionalizado, é um estado de linguagem ativada, palavras postas 

em movimento, não de língua. Coadunar. Tudo é processo, nenhuma configuração anterior, 

regras, timão, nenhuma conclusão antes da conclusão. Depois, o processo exalado, o ponto 

de futuração, não um ponto final. Uma teoria, pois sim, pois precisamos ficar de fora do 

contexto para contemplar. (A palavra teoria cognata de teatro significa “contemplar”. É o 

supremo ato coordenador de espírito)
18

. 

O “empreendimento cultural” pós-modernista acionou os conceitos de 

desmembramento, descontinuidade, deslocamento, descentralização, indeterminação e 

antitotalização
19

, conceitos esses que parecem emanar da física quântica. Um elétron está 

em todas as partes, e em nenhuma parte ao mesmo tempo. Um elétron é um “não lugar” 

energético. A eletrônica já transformou os textos nesta outra coisa, polpa e plasma furta-

cor, furta-sentidos, sem saliências, sem nichos, sem relevos, transparência superficial e 

semovente, desagregada e agregante, palavras em constante evaporação em circulatória 

mistura, tecido ultra veloz, nenhum obstáculo incluso, pois tudo é tela, vídeo, 

com/signo/ação. Isto é belo, com certeza isso são jatos, isso são fótons, as palavras em 

estado de energia atômica. No entanto, o meio das palavras, o meio que conduz essa 

energia infinitamente combinatória não é, de modo algum, o eletrônico, o da matéria 

conhecida. O que está por dentro das palavras não é essência desconhecida, transmitido 

assim. Na conferência A ciência espiritual e a linguagem, Rudolf Steiner, herdeiro e 
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 Ver TRATTNER, Ernest R. Arquitetos das Idéias – A história das grandes idéias da humanidade. 3ª ed. 
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 Ver HUTCHEON, Linda. Poéticas do pós-modernismo. História. Teoria. Ficção. Imago Editora, Rio de 

Janeiro, s/d, p. 19. 
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disseminador dos arquivos de Goethe, afirma e aponta para um fato “relevante”. Ele nos 

diz
20

:  

(...) no corpo etérico  temos uma ação imaginativa. Nele é elaborado algo 

que poderíamos chamar de simbolismo. (...) O corpo etérico elabora no 

simbolismo, da mesma maneira como acontece com os sonhos, algo que 

já se parece mais com as expressões exteriores, e é nisso que consiste o 

progresso na elaboração da ação sonora. 

 

Pois. O que “o empreendimento cultural”, a “performance cultural” pós-modernista 

realizou, por seus indícios, mais ou menos inter/caladamente desde os anos vinte do século 

XX foi, no campo da linguística (um estudo mais pragmático da linguagem humana), o 

mesmo que operacionalizou nas pesquisas quântica sobre a “linguagem” das forças 

energéticas: a retirada do éter, essa substância hoje considerada hipotética e transitória, dos 

dois sistemas
21

. Ou antes, o seu furto muito talvez para proveitos próprios jamais 

confessados. Quem controla o éter se apossa de parte fundamental da carta energética, 

vibracional, ondulatória do Logos, podendo ampliá-la e represá-la a seu bel prazer. Essa a 

suspeita. Se a imaginação opera pelo corpo etérico, como induz Rudolf Steiner, a chave de 

todas nossas futuras pesquisas sobre a verdadeira energia, ou conteúdo energético da 

linguagem humana em todas as suas manifestações reside exatamente aí. A linguagem é e 

não apenas um fenômeno eletromagnético. E bem mais que isso. 

 Ernest R. Trattner, em seu livro Arquitetos das idéias – A história das grandes 

teorias da humanidade, no capítulo dedicado a Christian Huygens, em  nota de base de 

página informa, sucitamente, quando esta palavra surge, de repente, em sua dissertação 

narrativa
22

: 

Nenhum conceito na história da ciência teve uma carreira mais estranha e 

acidentada do que o conceito de éter. Nenhum foi centro de mais acerbas 

discussões. Foi morto e ressuscitado várias vezes, em especial no tempo 

de Huygens. Até os seus inimigos mais ferrenhos reconheceram que ele 

desempenhou um papel valioso na evolução da ciência. Enstein, contudo, 

desfez-se dele, e com isto abriu espaço à elaboração de sua teoria da 

relatividade (sic). Comtemplando das eminências vantajosas de nossas 

conquistas mais modernas a obra de Maxwell, podemos dizer que as suas 

conclusões permanecem, apesar de ter sido destruído o quadro que 

sustentava os fenômenos eletromagnéticos. Não obstante, Eddington na 

sua “natureza do mundo físico” afirma que “nós precisamos do éter”. 
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 Quem parece ter criado o conceito de éter foi Huiygens no Traitè de la lumière, 

como nos indica outra vez R. Trattner
23

, 

(...) afim de explicar a luz como uma forma de ondulação Huygens tinha 

de pressupor de um meio para sua propagação. Pois como chegariam à 

Terra as ondas de luz sem existência de um meio através do qual 

pudessem viajar? A esse meio deu ele o nome de éter. 

O éter não é o ar. Este existe em quantidade limitada, e aparentemente 

não há a mais pequena partícula dele nos espaços interastrais que a luz 

tem de percorrer. Aliás, o ar não poderia ser o agente transmissor, porque 

a luz é capaz de atravessar o vácuo. (As ondas sonoras, pelo contrário, 

não se podem transmitir no vácuo). O éter é, portanto, uma coisa 

supersensível; não se pode ver, pesar nem isolar. Abrange todo o espaço 

do universo, e impregna todas as coisas materiais. 

Logo, por analogia, o som não é a palavra ou, antes, a palavra não é apenas o som, 

o significado do som, seu significante, nem o seu  significado imagético ou o conceito que 

lhe é estipulado pelas convenções, pelas letras ou ideogramas. O meio pelo qual move-se a 

palavra, a energia a qual está o poder por detrás delas, e que também é o meio no qual o 

pensamento e a imaginação se transportam, o seu veículo invisível é o mesmo pelo qual as 

ondas luminosas se disseminam, a que novamente chamaremos de éter. Esse o meio do 

Logos... A ação de contração e expansão da imaginação, seu controle ou sua distensão, se 

dá por interferências no e pelo seu meio de transporte vibratório. Estamos mencionando de 

passagem o método de ação dos represadores, dos engenheiros das represas de 

aprisionamento do verbo e de sua modelação e monitoração. Afastemo-nos, por enquanto, 

da energia poderosíssima, que flui desse assunto primordial. Vivemos, atualmente, um 

processo de aviltamento psicológico que se efetua através da pseudo-arte subliminar 

divulgada através dos meios de comunicação de massa eletrônicos (ou, época dele, dos 

“ladrões do éter”), época antiromântica, eivada num cinismo brutal, espiralante, 

tentapentacular; criaram-se as estruturações conectivas para a criação de uma espécie de 

teoria dramática universal, sugestional, com o objetivo de dissolver a autoestima, desfibrar 

o ser, de instaurar no interior dos próprios indivíduos a autodemolição, a implosão ôntica, 

explodindo o conceito de ser individual. A tentativa de literalmente eximplodir o Homem/ 

a Mulher. É tendência cultural dominante no pós-modernismo o reino consumista da 

cultura de massa. Não se quer apenas reduzir o homem e a mulher a um estado de 

consumidor, ou de coisa, mais de nadificá-lo, virtualiáa-lo. 
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O pós-modernismo em seus estratagemas teóricos faz de conta que está desafiando 

alguns detritos do sistema (o questionamento da noção de consenso, a sua tão 

autoproclamada aceitação das diferenças, o transgredir de formas, gêneros e padrões 

artísticos, a abolição das fronteiras entre teoria e obra, arte e vida (mas, que teoria? e que 

arte? e que vida?), “a escrita-como-experiência-dos-limites”, segundo Kristeva, “expor os 

bastidores, os processos pelos quais se chama a obra artística”
24

). Mas, de fato, não 

reinstala outra coisa senão a falsa fragmentação, o deslizante relativismo incessante e 

pulverizante. Instaura, contra-narrativas totalizantes (o marxismo, o conceito do artista 

criador, humanismo, inconsciente coletivo, etc) uma não-narrativa mais totalizante, um 

stress teórico constante que não permite teoria, a contemplação, o radical e o verdadeiro 

ato criativo. 

O sossego, tão necessário à criatividade, ao alastramento humano é banido. Ora, até 

mesmo para descentrar, atomizar, descentrar-se, subverter, ultrapassar-se, utilizando 

mesmo todas essas técnicas como método de criação, tenho que estar centrado, no mínimo 

de mim mesmo, em algo muito importante de mim mesmo, em minha linguagem de ser, 

até em meu agudo pós-ser (se quiserem a expressão,  inspressão inserida aqui). O pós-

modernismo é um grande solecismo conceitual, uma “contaminação”. Aceita algumas das 

conquistas libertárias da ficção-arte-poesia modernistas (afastando-se sintomaticamente do 

símbolo) e tenta aplicá-las aos processos conceituais do indivíduo num desesperado 

encaixe de categorias díspares contraditoriamente autoproclamantes, umas nas outras. Na 

verdade, trata-se de um ataque sutil aos processos, ainda mais sutis, de acumulação 

energética dos procedimentos criativos verbais, literários, uma destonificação do ato 

criador, um nivelamento pelo fragmento, pela meganarrativa da fragmentação,  outra outra. 

Um ataque ao “símbolo” e às analogias, uma retirada da aura poemítica do artista criador, 

esse conceito-ação dobrável, a própria miniaturização eficienteíssima da Divindade 

criadora, inscrita flexuosamente na criação artística. O universo é uma fuga do nada pela 

densificação das formas na velocidade energética interiorizando-se cada vez mais no 

espaço, cada vez mais profundamente a invadi-lo,.a  preenchê-lo. Esta sua melhor 

definição, desde o principio das eras. 

O pós-modernismo é um ataque às potências das emanações paisagísticas dessa 

viagem ao concreto libertador,ao âmago  criativo indestrutível das origens desencadeadas 

simultâneas . Ao centro antinuclear do amor  Os textos, destituídos das conexões 
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analógicas, do tecido multidimensional das correspondências, (- acredita-se que sejam 

milhares de dimensões dentro do infinitoedro universal -, uma forma de diferente lados e 

de infinitas proporções dimensionais; comparando-se essa estrutura geométrica infinita 

com a formatação de um texto atingimos perspectivas futuras para as reemanações das 

energias criativas) transformam-se em tapetes cromáticos eletrônicos de citações 

desconectadas, de referências ziguezagueantes, fractais, sem o imã intersignificante, liga 

invisível das novas analogias. Por um texto holográfico simbólico religado aos territórios 

alastrantes. Na verdade, mesmo o pós-modernismo, esse pós-simbolismo, é um ataque a 

partir de dentro, ao indivíduo solitário criador, dissolvendo suas margens de proteção, 

pertencendo ele a qualquer povo, raça, crença, sexo ou sexos ou ismo artístico-literário. 

Um ataque frontal às fontes que potencializam a criatividade humana. Não podemos deixar 

de admirar muitos dos seus floreios atomísticos itinerantes. O pós-moderno é uma 

autodescrição barroca, o barroquismo das ondas desconectadas fractais provocada pelo voo 

de autorreferente ubiquidade de elétrons e partículas conceituais, o pós-moderno é um 

explosão harmonicamente suspensa. Ora, não podemos de nenhum modo, aplicar os 

mesmos conceitos de desmonte, desconexão, implosão que realizamos em função de um 

ataque epistemológico ao tema sistema capitalista, pós-industrial, informatizado e 

financeiro ao indivíduo criador, criante e criente, criador e criatura que vai sendo 

tentativamente, articuladamente pulverizado por este mesmo sistema (através de 

bombardeio clipsistemático feito pela desconexão simbólica dos símbolos, uma 

relativização), dos mitogemas centrais das múltiplas culturas humanas, somente 

aparentemente descontrolado esse processo. Este indivíduo não é, resolutamente, uma 

mera cópia microscópica desse mesmo sistema até  pela questão de balanceamento de 

forças. Há diferentes espelhos giratórios conceituais entre os diversos níveis das estruturas 

fenomênicas do mundo. Tudo isso é um disparate disparatado, disparado contra nós. Uma 

peça, a mais fundamental, foi retirada do tabuleiro conceitual. Um dos jogadores, para 

convencer, joga com peças, ou textos a menos. Outro jogador está sendo obrigado a jogar, 

atabalhoadamente, com peças a mais, desnecessárias. Há um excesso de narrativas virtuais, 

queremos o fantástico real. O naturalismo futuro abolirá e já está abolindo as paredes que 

ocultam as reais dimensões do tabuleiro cósmico infinito. Queremos o naturalismo 

fantástico ou mais, o curvo, o intuível que apenas se realiza pela curva, pelo giro 

conceitual, um tempo narrativo novo iluminado, ao dobrar e desdobrar-se sobre si, seus 

resquícios energéticos de manutenção. O ataque do pós-moderno a necessárias e eficientes 
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boas certezas desfocaliza as questões fundamentais que jamais poderão ser postas de lado 

em esquecimento. Querem transformar o eu num ânus. Misturam olhos com abrolhos. 

Abram os olhos. Ponte entre um e outro. Tudo é mesmo uma pressão semântica sobre o 

que  histericamente se chama de discurso literário, para abandoná-lo, fazer com que muitos 

em todo mundo o abandonem e viva a performance na sociedade do espetáculo! Se tudo já 

foi escrito, a escrita não precisa continuar. Let‟s funk! Vamos nadar. Ou. 

Toda a teoria, a conceitualização „auto-problemática‟ do pós-modernismo 

fundamenta-se em conceitos visuais de sobreposições arquitetônicas, o que é muito 

sintomático. De uma tendência de percurso. São diagramas conceituais arquitetônicos 

herdados do pós-estruturalismo. É o absolutismo dos diagramas visuais sobre os modos de 

pensar e teorizar. Ora, esse jogo de sobreposições de tudo sobre tudo é um ato infantil e 

perverso ao mesmo tempo, um ato sobreposto, imposto e impostor. Quando tudo no 

universo dos fenômenos (quando mesmo tudo, ou quase tudo, é reduzido a fenômeno 

linguístico), é textualizado, quando se impõe à parte a imposição de um discurso 

totalizando, mesmo que ele mesmo não se aponte a si como tal e o aspecto físico da 

presença dessa impregnação é a relativização de tudo. Vejamos o que tenta impigir Linda 

Hutcheon em Poética do pós-modernismo
25

: 

(...) ao afirmar que a história não existe a não ser como texto, o pós-

modernismo não nega estúpida e “euforicamente”, que o passado existiu, 

mas apenas afirma que agora, para nós, seu acesso está totalmente 

condicionado pela textualidade. Não podemos conhecer o passado, a não 

ser por meio de seus textos: seus documentos, suas evidencias, até seus 

relatos de testemunhas oculares são textos. 

 É tudo muito estranho, mas de uma estranheza medíocre. Pois, se é assim, 

perguntaríamos, como crianças muito curiosas simplesmente onde ficam fenômenos já 

aceitos por alas consideráveis do estamento cientifico como o insight, a telepatia, a viagem 

onírica invocativa, o sonho consciente, “a imaginação ativa”, a inspiração, a revelação, os 

estados místicos e de euforia cognitiva e todos os fenômenos sistematicamente estudados 

pela parapsicologia e psicotrônica (que são mais do que centenas), fenômenos além dos 

textos e das palavras, mesmo após os conceitos? Isso tudo é uma excessiva, perigosa 

textualização de tudo. É um desvio do que mais importante vai ocorrendo no conhecimento 

cientifico, acobertado pelo aparato técnico-militar, tecnocrático.  
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Precisamos fazer perguntas, amontoar o mundo de perguntas. As perguntas devem 

ser feitas para que as portas se abram: as do verdadeiro conhecimento ético e retotalizante: 

somos contra os ladrões da intuição, contra os gatunos do éter, contra os que se utilizam, 

para a montagem cinematográfica de suas idéias, de cartões magnéticos nocionais pré-

fabricados por um meta narrativa que se esconde, um megametanarrativa invisível, de 

quem brinca de paradoxo o tempo todo, torre de Pisa gargalhante, cada vez mais 

inclinando-se, inclinando-se, porque parece que isso tudo começou com a psicotrônica dos 

arquitetos pós-modernos, o conhecimento pouco divulgado, da energia produzida pelas 

formas, das formas e conteúdos mentais produzidos pela forma. Todo o teorismo do 

pensamento pós-modernista é apoiado por pensamentos visuais herdados por diagramas do 

pensamento arquitetônico, rígida fluidez de modos visuais sobresobrepostos. Nega, 

totalmente, ou finge esquecer, o que é pior, os conhecimentos transcendentais 

(transcendentais, por que não?), a própria telepatia textual, textos telepáticos, como em “A 

vision”, por exemplo, de William Butler Yeats, experimentos radicais do modernismo. 

Em uma cultura de massa, que dissolve a cultura popular, ou tenta dissolvê-la, 

pondo em seu lugar o vazio bestificante, o reconhecimento apenas lateral e literal das 

diferenças já não vale mais nada. É a retórica dos invasores do vácuo. 

Os criadores da anarte, da arte que se preocupa muito com o seu processo de 

construção e que produz um estado de hipocondria criativo estão, de fato, tentando igualar, 

pelo menos seus teóricos incentivadores, a todos nós na miséria do stress permanente, na 

perpétua descontinuidade entre o desejo e o real. Porque parece até uma teoria de ricos 

artistas fracasssados emanados de uma burguesia pós-industrial e financeira, talentosos, 

mas que possuam dentro de si uma inveja corrosiva da superioridade incontestável dos 

gênios. Negando o gênio, parecem rir-se cinicamente de todo o resto brincando na gaiola 

conceitual do próprio sistema que criaram. Agora, o gênio, o artista criador é posto sob 

insidiosa suspeição, chamado mesmo de aristocrático. Enquanto isso, eles levitam, 

maliciosos, suspensos pelas suas, essas sim, aristocráticas contas bancárias. Penso mesmo, 

mais do que metaforicamente, que intentem o controle do sacrário do mundo das idéias, o 

controle dos registros acáshicos tão caros a teosofistas, como o poeta Yeats, a posse 

exclusiva para si do tanque, da piscina, do reservatório de formas, conteúdos, sememas e 

fonemas, do super-consciente, ou o super-inconsciente coletivo armazenada pelas formas 

condutoras do éter, seu líquido de condução, seu ônibus. Pelo controle total e “obsecado” 
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das forças contidas na paisagem, o verdaderio inconsciente da humanidade e de todos os 

seres que a copoõem. 

Querem agora,mesmo abolir a própria função de autoria, assim, com colaboradores 

internetizados, um texto-cérebrocoletivo. A estética do roubo e do furto das idéias, das 

próprias forças da mente foi instaurada. Será que as formas artísticas do futuro somente 

serão criadas por meros jogos combinatórios de fragmentos textuais, por aglutinações?  

Não será, agora, aqui, novamente, articuladamente necessário um novo irromper, uma 

ruptura nova, que não surja mais de nenhuma citação ou referência? Além do espantalho 

icônico da semiótica pós-moderna? Como podemos realmente criar literatura se temos que 

descer para o nível dos códigos e categorias do cidadão massificado no meio de um tiroteio 

de referências empobrecidas? Queremos é “privatizar o sentido”, ação que é mesmo o 

centro, o mistério implícito da língua poética e não sermos observados por prédios pós-

modernos que parecem escarnecer de nós com seus arcos e volutas sem nenhuma 

ambiguidade, em novas formas transcendentes. Queremos o hermetismo, única arma que 

eles temem mesmo, profundamente. Queremos o que eles nunca entenderão. 

Infiltraram-se no campo da arte, os inimigos mais diletos de seu verdadeiro 

segredo, criando uma atmosfera confusa, acrítica, e estéril, hostil à imaginação, em que nos 

vimos todos metidos esses anos recém-passados. Atomizaram a tudo e a quase todos em 

nome da libertação, do cultivo das diferenças, dos diversos “discursos” de raça, sexo, até 

mesmo de classe. Foi estendida uma enorme teia epistemológica com a qual tenta apanhar 

o poeta, o artista criador, o verdadeiro narrador. A aranha semiótica, repito, deve ser 

desmascarada. É puxar apenas um fio e ela vai se esborrachar de muito alto, de onde já 

oscila, concentradíssima que estava em ampliar a sua teia. Ela, criticamente, sabe, que o 

artista criador, o gênio que tanto odeia (porque é o seu inimigo total) está no centro do real, 

no centro da disseminação verbal, o verdadeiro centro da vida, da fala e da vida, não no seu 

centro-simulacro, e que é ele ou ela o verdadeiro e criativo poder! É preciso desfazer-se 

dos excretos da aranha, dessa que nunca apreciará com positividade a inspiração exalada 

do contínuo trabalho com as palavras. Ela – isso ela esconde –, sabe que, intimamente, não 

há nenhum descentramento, nenhum!  

O cerne da questão é este: 

O pós-modernismo contesta alguns aspectos do dogma modernista: seu 

conceito sobre a autonomia da arte, a deliberada separação entre arte e 

vida; sua expressão de subjetividade individual, seu status adverso em 

face de cultura de massa e da vida burguesa. 
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 O cerne da artimanha teórica, da estratégia lapidada. A seguir: 

O pós-modernismo não é, de forma algum, absolutista, ele não diz que “é 

impossível e inútil tentar e conseguir e estabelecer alguma ordem 

hierárquica, algum sistema de prioridades na vida” (Fokken, 1986 )
26

. Ele 

diz, isto sim, é que em nosso mundo existem todos os tipos de ordens e 

sistemas e que nós os criamos todos  

 

Somente nós? Será? E os influxos cósmicos? E os raios cósmicos? E a influência das fases 

da Lua sobre as marés e as mentes? E as vibrações? As micro-ondas? E o chamado “fluido 

criativo universal”?  E a geografia mítica? Nada disse existe? Queremos respostas! 

 Querem, eles, os pós-modernistas, apenas o caos matérico, que não admite a 

inspiração, de nenhuma forma. No plano social, pura metalinguagem autofágica e num 

masoquismo linguístico, fragilizando-a num labirinto meta-projetado. Que ninguém pare 

para pensar sobre o que de fato está acontecendo. O pós-modernismo, no fundo, é pura 

manipulação, no plano da literatura, de comportamentos verbais, não criando condições 

para qualquer libertação através dessa mesma linguagem. 

 E tudo um pouco começou com Roland Barthes. Vejamos o que nos afirma Linda 

Hutcheon
27

, citando parágrafo por ela considerado central: 

Barthes contesta essa noção de autor original e originante, a fonte de 

sentido fixo do passado, e a substitui pela idéia de um Escrevente textual, 

ou daquilo que prefiro chamar de “produtor”, que só existe no tempo do 

texto e de sua leitura: “o único tempo existente é o da enunciação, e todo o 

texto é eternamente escrito aqui e agora”. 

Criado, estava, um novo silencio generativo congregante. Aí está a falha, exposta 

de toda essa “teoria”. Imprime-se, pela diluição do conceito de originalidade autoral, o 

bloqueio, o ataque às fontes eletromagnéticas da escrita. Muda-se o termo criador pela 

expressão reificante: produtor. Uma total materialização nodal das relações. Um texto 

literário pode surgir por influxo paratextual, telepático mesmo. Os franceses, que 

inventaram a guilhotina, tentaram degolar as Musas e as para-energias não-textualizadas 

pelos seus próprios conceitos narrativos. 

Portanto, já não devemos lidar com a “tradição” ou com a “talento 

individual” como Elliot queria que fizéssemos (...), as contradições 

desalojam as totalidades; as descontinuidades, as lacunas e as rupturas 

são privilegiadas em oposição à continuidade, ao desenvolvimento, à 

evolução, o particular e o local assumem o valor antes mantido pelo 

universal e pelo transcendental
28

. 
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É a desmagificação da linguagem, do poético da linguagem, do próprio ato poético 

que é uma ação de fabricação, de feitura, de realização em aberto, na verdade, um 

arremesso da volição contra o espaço do nada. Toda linguagem poética é uma iniciação. 

Existem, sobrenadam arquivos cósmicos entre os mundos; existem, os arquivos da mente, 

os metaarquivos e eles se transportam pelo meio do éter, volitivos, nadando e se 

refrescando no líquido de suas próprias imagens autogeradas. 

Kristeva também é essa outra arquinimiga do silêncio condutor, da silenvia das 

imagens puríssimas imagens que sobrenadam no espaço da mente. Inimiga da mente 

universal da humanidade. Escreve Hutcheon
29

: 

A partir dessas idéias (bakhtinianas de polifonia, dialogismo e 

heteroglossia) ela desenvolve uma teoria mais rigidamente formalista 

sobre a irredutível pluralidade de textos dentro e por trás de qualquer 

texto específico, desviando assim o foco crítico, da noção de sujeito (o 

autor) para a idéia de produtividade (grifo meu) textual. 

No final dos anos 60 e no início dos anos 70, Kristeva [“lembram-se, 

poetas marginais, acontecia” (grifos meus)] e seus colegas de Tel Quel 

organizaram um “ataque coletivo” (termo meu inserido) contra o “sujeito 

fudamentador” (ou seja, a noção humanista de autor) como fonte original 

e originadora do sentido fixo e fetichizado do texto. E, naturalmente, isso 

também questionou toda a noção de “texto” como entidade autônoma, 

com um sentido imanente.   

  A partir de agora, diante de tão estarrecedoras revelações, devemos saltar para fora 

do “arquivo intelectual” do pós-modernismo. Devemos, novamente, sermos cósmicos, 

realizar um novo modernismo, e uma ruptura. Escrever a história que ainda não foi 

contada, fora dos textos, este o desafio. Realizar volteio imprevisto da imaginação numa 

inédita “eurretimia”, escrever essa nova forma-conteúdo, seu vôo, sua ventania, contá-la 

por seus fluxos, como recurso repentino de destruição da teia semiótica. 

Lyotard é, talvez, o pior inimigo de todos nós, escritores criadores, e não escritores 

produtores. Segundo ainda Hutcheon, ele considera que “ninguém jamais consegue ser o 

primeiro a narrar coisa alguma, não consegue ser a origem de sua própria narrativa”. 

Lyortardf estabelece deliberadamente essa ““limitação” como sendo, o oposto daquilo que 

ele considerava como a posição capitalista do escritor como criador, proprietário e 

empresário de sua estória. Grande parte da escrita pós-moderna compartilha esse implícita 

critica ideológica aos pressupostos que estão por trás dos conceitos humanistas do século 
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XIX a respeito do autor e do texto, e é a intertextualidade paródica que constitui o 

principal veículo dessa crítica”
30

. 

Como estamos todos vendo – não há nenhuma dissimulação –, eles querem acabar 

mesmo conosco. A rede da Internet navegava implícita no conceito de intertextualidade; 

esse conceito antecipou preparatoriamente a própria instauração da Internet. E quem nos 

garante que hoje não existe um grande atrator de narrativas autorais, originais, imerso, 

como um transparente e eletrônico vampiro, por toda essa rede de informática? Insere-se, 

aqui, como vontade narrativa e ficcional um projeto de relato fantástico-naturalista com o 

titulo de “Os Semióticos”. A história da guerra instalada pelo controle das fontes 

emanantes da linguagem poética. Será, então, a luta, ou o percurso iluminado para 

reimantar o dicurso, distende-lo para uma ultrapassagem dos limites, um transbordamento 

das fronteiras, ecoatrair as imagens que, profundamente, além e fora do texto, recriam 

incessantemente a linguagem transformando a escrita em poesia. É na realidade 

extratextual, longe da rede semiótica, que a poesia irá novamente fervilhar, espumar uma 

mais aguda e incontrolável forma de energia. Mais que novas significações, novos 

arquétipos. Livros que modificarão, literalmente, o Real, rosáceas modificantes, 

modeladoras. Uma conjunção de eus de “D‟eus” no sol, emitindo um novo sol a partir da 

tela da mente universal, num processo de desestabilizações. A montagem de um-mais-que-

texto paralelo. Explodir os compartimentos intertextuais. Dissolver, num passe de mágica, 

de mágica poética, o determinismo político-discursivo do pós-modernismo. Olhos 

solares.Olhos mais que solares, os próprios olhos de crisdtal que criam o sol. 

 Pois reduziram a mente da maioria dos escritores, dos poetas, dos artistas, dos 

multimídias, a um campo-de-concentração semiótico de repetitivas e desgastantes, 

esvaziadoras práticas significantes. Libertar a arte dos discursos que tentam subtrair sua 

potência, sua imanência, sua imaginência. A mente libertaberta inventará os novos textos, 

pós-textos, num retorno generoso à escrita criativa. 

 O deslocamento insidioso dos termos da equação já foi desmacascarado. Pela 

reficcionalização da poesia. Abaixo a materialização reificante da linguagem. Queriam 

delatá-la. Não podem! Determinados níveis de linguagem, podem, em si mesmos, 

autogerativos, friccionados, por escalas cada vez mais elevadas de multi e plusignificação, 

na escala gerativa de mais e mais sinônimos, escalas luminosas entoadas pela voz que 

escreve e chispa feixes de centelhas, modificar o próprio mundo para melhor. 
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 Por enquanto continua essa desassossego que se infiltrou nos próprios teóricos que 

discutem o fenômeno poético. Ele é nitidamente preparado (ruidosamente estranho que não 

escondam), para causar intranquilidade nos próprios criadores, cortadas as ligações vitais, 

reais que os uniram às suas próprias fontes,que com certeza estão situadas nas paisagens, 

no coração de água das paisagens, mas casas de transformação dos territórios, onde se 

guardam,preservam e se entesouram, nomes, nomes-almas, habilidades e canções e 

instalados simulacros de fontes apenas intertextuais, para que  eles não voltem a engendrar 

sua linguagem mágica, sua contra-cabala-intuitiva., supercabala-reterritorial recreativa 

cosmogônica. 

 No campo editorial processa-se outra artimanha: o afastamento do mainstream dos 

“textos”, das obras supratextuais potencialmente perigosas. Evitar, se possível, 

sistematicamente, a sua publicação, divulgação e disseminação. A equação, como um todo, 

seu diagrama é, na escala individual, provocar no artista, no poeta, no poeta-escritor a 

perda da crença em si mesmo, em suas próprias qualidades criativas. Esta a equação 

comportamental acionada no panorama da globalização.  A comodificação é a palavra-

chave que designa o paradigma subliminar da atual propaganda de massas, psicotrônica. 

Estabeleceram uma floresta de espelhos de inversão sobre o mundo, um deslocamento da 

força dos sentidos, fragmentando, pela descontinuidade, as evidencias geomânticas  do 

mundo. Este o processo, o de esvaziamento, o de criar a dúvida geral, a desorientação, com 

a retirada de todos os valores, de todas as certezas, dos mapas mítico-territoriais, da 

validade de todas as praticas cognitivas, inatas, ancestrais, que estruturavam uma ética 

humanista, intuitiva, herdade e aprendida, quase natural, pretendem, ainda, mas e mais, 

esvaziar a vontade dos indivíduos e, ao máximo, a vontade criadora. 

 É a destruição organizada da própria aura humana, já comprovada cientificamente 

por Kirlian, Reichdenach e Wilhelm Reich. Stress conceitual permanente. Paródia 

perpétua. Revisionismo instalado, materialismo do pós-modernismo: “No pós-modernismo 

existe pouca utopia, em vista das lições do passado”
31

 

 Abrem-se as portas do mundo, com um baque! E este baque, sonoro infinito, é o do 

nosso corpo mental, mergulhando no oceano de éter das novas imagens que já se 

congregam, neste exato e redondo amplificadamente esférico instante imantaprazer. O 

“prazer do texto” é esse, o de revelar imagens não-fotográficas, que jamais poderão ser 

oriundas do cinema ou de qualquer fotografia, são essas as imagens que nos procuram. Nós 
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somos pela “arte elevada”, no sentido múltiplo e total da imagem. Imagens gens, sementes 

narrativas. Acho que agora devemos começar. E, a partir de agora, é preciso limpar o 

caminho, desviar-se de todo esses simulacros pós-modernistas, através de todos os 

aspectos-enseadas desse pós-texto indígena de polivalentes origens e ativações. Vamos 

mostrar a energia mais que semântica, poderosa desse pós-texto, desse vasto poema 

criacioinal, cosmológico e feiticeiro que é esse Antes o mundo não existia.  

É neste momento recurvo da história literária que novas formas e gêneros se 

anunciam na produção dos autores indígenas brasileiros. Cumpre ao estudioso lançar essa 

hipótese de que outros gêneros pós-narrativos estão surgindo de zonas antes esquecidas e 

mudas que estão sendo reterritorializadas pela escrita. A expansão de um livro chuvoso, 

atmosférico, territorial e infinito, o proprio Livro da Terra emana boreal suas canções de 

aurora.  

Uma hipótese revolucionária ainda a ser devidamente pensada, analisada e testada 

pode ser lançada num grande arco conceitual, apreendida e desdobrada das novas 

descobertas arqueológicas e antropológicas mais recentes sobre a própria constituição da 

floresta amazônica: a floresta é antropogênica. Ela é uma construção de uma civilização 

que abandonou suas cidades complexas de pedra dos Andes e confluiu com os rios da 

cordilheira para a planície até o mar. Esta civilização optou pela simplicidade exterior e 

por uma complexidade secreta - a qual pouco a pouco estamos a compreender através 

dessa até então inédita, inesperada literatura.   Essa nossa cultura ocidental que 

transformou a natureza em “coisa” tem que ser reeducada através dos conteúdos da 

literatura indígena. Pela desreificação do homem, através do resgate da literatura e das 

cosmogonias indígenas através da escrita, o processo de reversão, o nascedouro de um 

novo modo de ser e não apenas de estar no mundo. No fundo, esses livros são, ao seu 

modo original, livros de aprendizagem, pois sempre tratam de processos de iniciação, de 

transformação e metamorfose, quando um ser se transforma em outro ser. Num sentido 

muito profundo não há coisas nas paisagens e cenários que são constantemente 

dramatizados, tudo é ser. Os enfeites cerimoniais, brincos, braceletes, cetros, cocares, 

penas, utensílios como bancos, pilões, cestos, cigarros jamais são “coisas”, objetos. São 

seres de transformação. Seres humanos podem se transformar neles e estes em seres 

humanos. Um rio pode se transformar num banco e uma peneira num pássaro. Não há 

objetos inanimados nesta literatura indígena. Não há limites entre a natureza, o mundo 

cultural da tribo e o mundo dos espíritos.  
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Dois mundos se contrapõem diante do observador contemporâneo, cada um deles 

com sua cosmovisão peculiar e antagônica como se estivéssemos a vislumbrar uma nova 

oposição muito maior, bem mais intensa e aguda do que aquela que já se demonstrava 

entre os modos de ser, viver e conhecer do Oriente e do Ocidente. Agora, estamos diante 

de um novo dilema, mais inquietante, mais assombroso: há um mundo todo mais-que-

humano que se consubstanciou à própria ontogênese da floresta e de seus seres e que nos 

passa através de sua poderosa literatura ritual essa mensagem, seu modelo de existência 

totalmente ambiental, contrapondo-se a um mundo que abandonou completamente suas 

anteriores ligações espirituais e telepáticas com os outros mundos próprios da natureza e 

das demais espécies animais e vegetais, um mundo desconectado do ambiente natural e que 

optou em fazer construir cidades de pedra imensas, produtoras de sociedades totalmente 

desiguais, desumanas, desarmônicas, tecnologicamente refratárias à floresta, ao sistema 

cultural da civilização da floresta. 

Avisos importantes, mais que metodológicos se anunciam, quando vislumbramos 

esse novo mundo textual incorporado em uma obra como Antes o Mundo não existia. Basta 

relembrarmos o que nos falou o escritor Miguel Angel Asturias acerca do que acreditava 

constituir-se como o pensamento mágico, o pensamento indígena, como uma das fontes 

principais de todo o realismo mágico da literatura latino-americana, ou pelo menos daquela 

que ele praticava como em livros como Hombres de Maíz (1949) e Leyendas de Guatemala 

(1930). Em entrevista fulcral dada a Günter Lorenz, Astúrias, tradutor que fora para o 

espanhol do Popol Vuh e dos Anales de los Xahil, assim se expressou sobre o assunto:  

Entre a realidade que poderia ser chamada “realidade real” e a “realidade 

mágica” tal como a vivem os homens, existe uma terceira realidade que 

não é apenas produto do visível e palpável, não apenas alucinação e 

sonho, e sim o resultado da fusão das outras duas. É um pouco como 

pretendiam os surrealistas de Breton, e é o que poderíamos chamar 

“realismo mágico”. O realismo mágico tem certamente uma relação 

direta com a mentalidade original do índio. O índio pensa em imagens; 

não vê como as coisas se processam, leva-as sempre para outras 

dimensões em que vemos desaparecer o real e surgir o sonho, em que os 

sonhos se transformam em realidade tangível e visível
32

. 

Não se sabe bem como chegamos a este abismo conceitual, de cosmovisões 

inabordáveis, de mundos inteiramente separados, que não se comunicam, que não têm 

qualquer ligação possível entre si, como se surgidos de origens completamente distintas. 
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Acredita-se que esse problema, essa dificuldade inerente ao branco europeu, conquistador, 

e mesmo residual, em um mestiço, filho de uma mãe de origem maia, como o próprio 

Asturias, de entender como se processa a realidade através da mente de um índio se funde 

num mistério que cumpre ser desvendado através da leitura e aprofundamento cognitivo 

em um livro ritual como este Antes o mundo não existia (1980). Talvez o mergulho 

linguístico-sensorial que tal obra propicia seja o passo inicial para a descoberta de um 

método de aproximação da realidade mágica como ela se anuncia verdadeiramente através 

da mente de uma “gente do universo”, no caso, os  desâna,  inteiramente em coabitação 

ressoante com os mundos visíveis e invisíveis da floresta. E aqui vai se permeando uma 

indagação cada vez mais coerente a todo um processo de prospecção intelectiva  que sobre 

nós desabou  logo após a  primeira leitura de uma obra  a que já tivemos acesso mesmo em 

1980,ano  mesmo de sua publicação, obra de características ainda não devidamente 

definidas pelos instrumentos usuais, ocidentais de aferição literária: não será a nossa 

realidade branca, urbana, lógica, racional, científica, capitalista, alfabética, não será 

a  nossa construção de mundo e, mais ainda, a nossa própria organização perceptiva mental 

uma realidade também mágica, uma  alucinação enraizada, um sonho cultural mais irreal 

do que poderíamos até o momento supor? Como afirmou quase a mesma idéia Juan 

Zapotec, um pintor sino-peruano inventado por mim, numa entrevista “concedida” em 

2012 em uma revista literária. Através de suas palavras, essa idéia, agudamente vem, 

afirmada mais incisivamente, até de um modo melhor proliferar. Zapotec fala do alto da 

cidade de Cuzco, nos Andes, em seu estúdio, num dos velhos casarões de pedras trazidas 

pelas flautas da criadora, até lá, um dos umbigos do mundo: 

A realidade que vocês vivem lá em baixo é que não é real, uma 

realidade que não é proporcionada pelo sagrado não pode ser de nenhum 

modo real. Como é que você pode viver longe da natureza bebendo 

síntético, guaraná e açúcar refinado, assistindo televisão em telas de 

plasma invasor, sendo sugados por imagens falsas que não correspondem 

ao real? O real é informado pela natureza, você bebe o elixir natural e 

então vê o que existe mesmo de real para ver. Como é que você foge do 

real? Quando os europeus chegaram aqui e destruíram essas cidades, 

esses campos, esses terraços de hortaliças e ervas de poder suspensos em 

gradações genéticas sobre os rios dos vales sagrados, esses pomares 

repletos de vegetais retorcidos de cosmos e ciência. 

 Estou falando de uma cegueira controlada quimicamente.  

Total. Está todo mundo doidão lá em baixo. As cidades cheias de 

farmácias e de supermercados. O supermercado cria a farmácia e a 

farmácia cria o supermercado. Em Cuzco é outra coisa... Cuzco é a 

melhor cidade do mundo, porque primeiro o tempo é outro por causa do 

houaska. Todo mundo bebe ou já bebeu, é da tradição, é a bebida solar 

que até pelos canais urbanos feitos especificamente para isso nas paredes 
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sereníssimas do templo do Sol, os edifícios e suas pedras bebiam. O 

tempo é outro e você vive no mundo real. Você conversa com os 

espíritos. Eles existem, estão aqui. Eu falo com o meu tio espiritual, que 

agora chamo de meu tio cósmico, ele senta ali naquela espreguiçadeira de 

veludo azul e conversas redobráveis e belas conversas que me iniciam nas 

coisas e assuntos mais maravilhosos do universo. Aí se um idiotizado 

chegar aqui em Cuzco vindo do mundo do irreal, comendo comida 

sintética, transgênica vai ter que passar por um período de adaptação mais 

que iniciática, principalmente através dos elementos e influxos da própria 

pintura, da construção da pintura, vai penetrar através disso na verdadeira 

realidade do universo. Primeiro ele vai chegar empoeirado lá debaixo de 

uma realidade pesada, num amontoamento atordoante de coisas muito 

concretas demais sem necessidade para existir desses modos. E então, 

com os olhos cheios de trevas barulhentas, vai logo pensar de imediato 

que o doido sou eu. Está cego no espírito, nos olhos, em tudo. O que 

viveu, sentiu o que experimentou até então era em falso. Aí então 

primeiro eu vou dizer pra ele: rapaz olhe a minha pintura. Então tem de 

mudar esses conceitos. É o que eu aponto com essas pinturas. 

É natureza, mas está desintegrado. É uma parte da natureza que ficou 

louca, alucinada. E chamam aqueles que estão integrados com a natureza 

e comungam com ela de alucinados. Querem dominar e vender apenas 

uma visão sobre a realidade. Principalmente e de preferência aquela 

mediada pelos produtos inventados por uma ciência comprometida com 

uma antinutrição que falsifica e desvia os homens da verdadeira 

percepção, herança comum da nossa espécie cósmica. É isso que vem 

acontecendo desde a invasão da América, paulatinamente. Veja como 

está o mundo. Quase que totalmente dominado por loucos. Pessoas 

completamente cheiradas. Cocainômanos sintéticos. Que é uma síntese 

freudiana, ele quem pediu a síntese da cocaína  a um laboratório de um 

amigo pessoal que era químico.Isso é primitivo. Uma vil mutação de uma 

planta, sagrada, a mais sagrada planta para os desana e os demais outros 

povos que lhes são congêneres da bacia do Alto Rio Negro e de seus 

afluentes, do Nororeste Amazônicoo, a planta que é um dos  próprios 

instrumentos de criação do universo. Portanto um intromissivo desvio. 

Nada mais primitivo do que fugir da natureza como quem foge da cruz e 

da luz. Pois... 
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Figura 3 - “Pintura paisagìstica: diagonal da montanha do amanhecer da colagem dos dez mundos: outra 

visão de Yebá Bëló”, Juan Zapotec, óleo, ouro e âmbar sobre tela, 120x105cm.  

 

São estranhas essas manifestações perceptivas, tanto vistas de um lado, do lado 

indígena, do lado da grande oca ritual de espíritos que é o próprio escopo estrutural da obra 

Antes o mundo não existia (1980) quanto percebidas através de nossos olhos de altos 

vidros.  

Livros como esse são livros de transformação. O tema subjacente a todo ele é o da 

metamorfose, das casas-transformadoras. E através de suas vias fluviais de linguagem 

geratriz, de suas emanações semânticas simultâneas, desde o interior de sua entrançada 

cosmogonia que teremos que enfrentar questões que não podem mais ser evitadas por 

muito tempo dentro dos estudos da literatura, pois este livro trata necessariamente de um 

outro tipo de realidade tão densa e real como a que estamos habituados a viver em nosso 

mundo cujos parâmetros ele põe em dúvida a cada parágrafo, a cada linha, e mesmo a cada 

palavra traduzida para o português em que veio escrito. Este livro, para seus escritores-

autores e o povo que o habita ritualmente, é inteiramente real. 

Um livro como esse, Antes o mundo não existia, que foge inteiramente a todas  as 

categorias contemporâneas de obra literária, que se assemelha, em sua profusão de 

significados, aos grandes livros fundadores de civilizações, às mais complexas e 
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intrincadas cosmogonias criacionais, tais como o Popul Vuh, o Chilam Balam, a Bíblia, o 

Mahabharatha, o Zend-Avesta, os Eddas, o Kalevala, e tantas outras nos obriga, portanto, 

com sua presença, a sairmos da situação de isolamento cósmico em que fomos situados 

nesses tempos pós-modernos, descrita pelo poeta-crítico Otávio Paz em seu livro  La outra 

voz: poesia y fin de siglo (1990): 

Antes, o homem falava com o universo, ou acreditava que assim falava, 

caso não fosse propriamente seu mítico interlocutor, seria seu espelho. 

No século XX o interlocutor mitico e suas vozes misteriosas se 

evaporam. O homem se encontra sozinho na cidade imensa e sua solidão 

é a de milhares de homens como ele
33

.  

De fato, as vozes míticas, através deste livro, reinstalam-se e voltam a agir 

novamente, religando o leitor urbano “ocidental” a um mundo que parecia para sempre 

longínquo ou, até mesmo, perdido. Esse é um livro de reconexão aos veios que o 

“ocidente” chama autoritariamente de mito. Aos veios geo-míticos, aqui-míticos das 

origens. 

 Estamos no interior do ventre da baleia epistemológica ocidental: a isso chamamos 

de real. A estrutura topológica conceitual de Antes o mundo não existia é o mapa 

inesperado que nos foi presenteado por seus autores, Umúsin Panlõn Kumu e Tolamãn 

Kenhíri, para a saída do ventre da baleia que não nos permitia, opaco palco celeste 

envoltório, perceber um universo mais amplo e complexo. Essa literatura indígena é, desse 

modo, o registro de uma total diferença. Podemos explicitar que o nosso método de estudo 

dessa obra é explicitamente o da leitura “ativista”, o que implica que se transcenda a cisão 

entre sujeito e objeto, as fronteiras que separam o “eu” inato conhecedor e o conhecimento 

do mundo. Aplicando e transplantando o modo “ativista” de pesquisa de Radha D‟Souza
34

 

ao material textual que estamos abordando nos transformaremos em um leitor-pesquisador 

que se identifica de tal modo com o texto escrito, em que a diferença entre leitor e texto se 

diluam com a intensidade necessária que irá permitir ao leitor–pesquisador que somos um 

salto para o desconhecido. Seremos o xamã literário do texto escrito em sua quarta 

dimensão. 

É longa a preparação de um pajé. Além das instruções teóricas que recebem, 

servem-se de várias substâncias e instrumentos mágicos denominados Wihiô (Wihiô 
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provavelmente deriva de Wihõ, cheirar, e designa propriamente substâncias que aspiram 

ou cheiram, como o paricá, quase todas de odor intenso, algumas até capazes de 

entontecer. Talvez, por extensão de sentido, o termo Wihiô passou a indicar também o 

continente dessas substâncias) todos de origem lendária dos quais teriam aparecido 

misteriosamente, e se transmitem de pajé a pajé, 

Quando um velho pajé quer preparar um filho seu para exercer a 

pajelança,inicia a preparação desde os primeiros meses, pondo-lhe por 

trêas meses um Wihiô aplicado ao umbigo, Wihiõ peom kã max-kõ-

ré.Este wihiõ é de forma arredondada, de uma substância endurecida, 

cuja origem se perde na lenda, conforme nos asseguraram, Durante esses 

três meses o pajé deve também ter uma alimentação leve, de resguardo, 

quase exclusivamente mingau e chibé. (...) O mais maravilhoso é o 

Wihiõ-phi ( em Tariana Kerá-yúki). É uma pequena pedra de cristal, em 

uma cavidade e sua tampa. Conforme a crença indígena este aparelho 

remonta à origem da tribo e, misteriosamente, contém uma substância de 

um perfume leve e agradável. O pajé de vez em quando, nas suas 

preleções, destampa do Kerá-yúki, a fim de que exale aquele perfume, o 

qual contribui para esclarecer a inteligência dos seus discípulos (...). 

Dizem que em certa época do ano, lá por abril, essa substância fica seca e 

quase desaparece, e pelos meses de junho-agosto torna-se a encher de per 

si
35

.  

Explicarei este método que iremos aplicar com mais detalhes. Uma escrita que dá 

notícias de experiências transumanas, entrelaçada aos mundos animais, vegetais e 

extracorpóreos, uma escrita que conta e canta as coisas, seres e acontecimentos de uma 

época onde não existiam letras propriamente mas sim marcas indicativas nos rochedos 

ribeirinhos, que vem ocupada por muitas falas ,mas que é costurada por uma fala supra 

mental, como uma pista nova sobre a fala simplesmente  sonora e vocal, um falar têxtil do 

sentir entrelaçado de mil vozes, que traz em si a transmodificação de modos de ver e  

perceber o mundo, a ampliação das lentes cristalinas cognitivas, uma guinada de grau do 

olhar, demanda e exige novos métodos de abordagem  e explicitação. Saberes alternativos, 

poéticas alternativas, das chamadas margens, demandam métodos alternativos de aferição. 

Não se deixar apoderar pelas máquinas metodológicas que estejam fora do próprio texto de 

Antes o Mundo não existia. Deixar-se ser apoderado pela nuvem metodológica que o 

próprio texto emana de si mesmo. A literatura ameríndia é um cristal onde a gente se mete 

para ser-se o outro, o que desconhecemos e percepsentimos, para adquirirmos um outro 

modo de pensar. Tudo de um modo novo, novos procedimentos de cognição e investigação 
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de um real que se amplia cada vez mais no transcurso da leitura. Como toda obra parece 

gerar a sua própria teoria interpretativa iremos procurar em Antes o Mundo não existia 

muito dos próprios recursos para compreendê-la em seus múltiplos aspectos e camadas.  

Nosso método de conhecimento é, ´pelo que já expomos longamente por aqui não 

mais pós-moderno devido às atuais condições históricas, não mais retórico, não mais 

apoiado apenas no paradigma linguístico, retórico-linguístico, como bem deduziu antes de 

nós Carlo Ginzburg
36

 que compara certos procedimentos pós-estruturalistas e 

desconstrutivistas como um novo reaparelhamento retórico da filosofia européia. Nosso 

propósito é nos deixarmos envolver por um método de captação das forças construtivas e 

elaborativas do manitu, do elan vital, do chi, da aura contida em todas as camadas do pré-

texto da obra ao se transformar em texto. A sabedoria, os saberes imanentes contidos no 

texto precisam ser revivenciados através de uma leitura que considere o texto não mais 

apenas como um objeto linguístico, mas como um prisma reelaborativo da própria 

cognição dos sentidos que ele, como um tipo de texto diferencial, quase vivo, um tecido 

vivo pulsante, pode acionar. Portanto, o método de estudo aqui a ser aplicado será o de 

todas as veredas metodológicas acionadas pelo “texto” antes, durante e depois de si 

mesmo. O livro, o mito criacional Antes o Mundo não existia, depois de milhares de anos 

de existência fora da condição de entidade escrita aponta agora para uma nova ciência 

poética. A ciência poética da região. Ou ciência poética das regiões redespertadas, 

O povo desãna era totalmente uma civilização da oralidade até o momento da 

escrita de Antes o mundo não existia. Como propõe o linguísta Maurice Houis em 

Anthopologie Lingusitique de l’Afrique Noire (1971), nele “a lógica da oralidade” foi 

metamoforseada numa “lógica da escrita”. 

Não é na linguagem dialógica, na linguagem comum, que se encontra o método de 

urdidura desse “texto” ou que se encontra, também, o conhecimento que esse “texto” nos 

permite sentir e assim conceituar. Essa obra jamais teria sido uma obra textual se não 

tivessem ocorrido certas condições que proporcionaram sua transposição da tradição oral, 

ritual, cerimonial de um povo indígena. São textos que jamais teriam sido textos se não 

tivessem ocorrido o cruzamento de civilizações e a troca de práticas entre duas culturas que 

historicamente se entremesclaram. Ele, o texto, é um enorme paradoxo, novíssimo, recém-

escrito (1980), encerra, quando anterior à sua transformação em si mesmo, isto é, em 

escrita, uma presença de um tempo milenar. Na verdade, Antes o mundo não existia é: 
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antes o texto escrito não existia. Ele é uma multiplicação de eventos em torno de si mesmo. 

Ele parece nos ensinar a esquecer ricamente o que sabíamos, todas as teorias que pudessem 

objetificá-lo, materializá-lo, desobjetivizá-lo e nos arrebata para uma metodologia de 

aproximação de sua presença leitural multidimensional, ao seu passado mítico como 

horizonte não só ritual e interativo vindo do futuro. Ele nos aponta para uma possível 

curvatura de um tempo de que ele mesmo é portador em seu interior de transporte 

multisensorial e multiperceptível, que é no passado, raiz não textual, não escrito do texto, 

além das sombras lançadas por suas letras e frases entretecidas, além das marcas de seu 

tecido textual, que está situado o seu futuro habitável. Aguarda-nos presente esse seu 

passado no futuro de si mesmo, passado-horizonte, perspectiva em aberto. Todo escrito 

como memória oral resistente incólume, solidificada, fertilizando imanências, 

conhecimentos, ciência poética e técnicas “cabalísticas” de elucidações dos inúmeros 

universos superpostos que propaga em suas vocativas reentrâncias. É que nele, em seu 

interior e exterior visível, proliferam novas formas de pensar embutidas em suas flexões 

significantes. Em suma: meu método de aproximação explicativa do texto em questão será 

verificar todas as inúmeras oscilações de significação de sua “etimolongitude” no processo 

de sua tradução da oralidade para a sua vestimenta textual, no curso de sua transformação e 

metamorfoses desde seus acontecimentos fundadores, criacionais, desde suas 

representações rituais, em suas oralidades flutuantes, visões vocais de yagé, rio de cantos, 

até presentificar-se na forma escrita, literária cursiva, ocidentalizada, a transmigrar por  

muitos idiomas. Trata-se também de um épico ritual esse fenômeno cultural de 

transposição de um mundo infinitamente antigo, não textual, em escrita e que existia antes 

mesmo de sua expressão oral e cerimonial. O chamado horizonte mítico. Libertar os olhos 

deles mesmos por uma nova forma conceitual de ler um texto que trás em si mesmo a 

poética de um novo olhar leitural e, que instala uma nova forma de decifração que se 

produz dele mesmo. O Ocidente, que se depara com esse livro criacional, um relato mitico-

religioso da origem do universo tão importante e complexo como o Mahabharata, o 

Gênesis bíblico, o Popul Vuh, terá sua imaginação totalmente transformada, sofrerá uma 

metamorfose cognitiva, transformadora, uma expansão da amplitude de sua consciência. 

Este livro tem a força transformadora de um enteógeno enquanto escrito. A épica dessa 

mudança, a história dessa metamorfose de mundivisão que Antes o mundo não existia 

efetua é o que irei procurando aqui descreverviver, 
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O caminho, o método adotado na performatividade criativa desse texto inicial, que 

será uma espécie de reservatório de temas e infusões metodológicas, é o próprio caminho 

daquilo que se cria ao realizar, realinser-ação através de suas próprias mutações e 

transformações. Primeiro de tudo: há uma metáfora geográfica fundamental que Antes o 

mundo não existia encerra em seu interior e exterior simultâneo, pois ele é um livro, para 

começarmos a tentar entender sua estrutura, o espaço que ele ocupa como um ser-de-

universo ou um universo transformado em um ser impresso, passando anteriormente pela 

forma de cadernos de escrita caligráfica em dois sistemas linguísticos transversais mais 

precisamente paralelos, que escorre sobre dois „suportes‟ ao mesmo tempo. Ele já está 

escrito e fundamentado, marcado indelevelmente na pele de um amplo e denso mural 

horizontalizado, paisagem, miticamente gravurada, parte do qual chamamos de „nosso 

planeta‟ – o qual poderemos chamar a partir de agora, como um índio ashanika , de „nossa 

planeta‟ Terra, mudando o gênero dessa palavra para o feminino definitivamente, tendo 

cerca de dez mil quilômetros de extensão meândrica e ramificada, a escrita desse livro 

insere-se organicamente em toda a paisagem real do litoral sul-americano desde muito 

provavelmente a baía de Gua-na-ba Rá entrando pela desembocadura do maior rio „dessa 

planeta‟, o Amazonas e conduzindo suas frases de transformação geosemânticas em 

continuações indeléveis até o rio Negro, seus inumeráveis rios tributários, onde, por sua 

vez, se ramifica novamente até suas nascentes nas grandes serras, mesetas e montanhas em 

que realizou-se e organizou-se o teatro panteísta da construção „demiúrgica‟ macunaímica 

de diferentes aspectos do mundo hoje conhecido que este liv(rio) e suas outras versões 

afluentes conjuntas corais de mais evolutiva potencialização em orquestração conjunta 

teserlariamente relatam. Ao mesmo tempo ele condensou-se, diminui de tamanho, 

transformando-se, em um determinado momento cultural da humanidade em escrita 

alfabética corrida ocidental, num objeto de formato muito pequeno em relação a si mesmo, 

mutação essa resultante de uma operação tecno-mágica ecoativa espiritual que se realizou 

depois de milênios. Estes milênios se comprimiram e se condensaram com todos os seus 

significados múltiplos e incomensuráveis neste pequeno objeto de forma retangular de 20 

cm de altura por 12 cm de largura com 300 páginas. Um verdadeiro retângulo, tijolo 

folheado de papel compresso, de onde, por sua vez, se alojou performatizado em escrita 

impressa. Além do mais esse livro tem um terceiro canal de representação, seu suporte 

performático, que é o seu espaço de teatro ritual disseminado também há séculos nas 

grandes festas cíclicas, nos festivais cosmogônicos sazonais, com datas e capítulos 
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marcados nas constelações impressas no curvo cristal de quartzo do céu, na grande oca 

celeste
37

, chamados na região, de onde ele fluvial-mente se propaga, de dabacurís   e 

caxiris onde seus conteúdos dramáticos, cognominados por nós aqui desse lado da história, 

de míticos, são reinseridos e revivenciados pelos kumus  e bayás desãnas, por meio dos 

cantos e danças e a música entoativa e instrumental (flautas de juripari e os diferentes 

modos de percussão que o compõem), pois como se trata de um “épico cosmogônico” oral 

e musical, de um enorme cantata viva, geográfica, terrestre fluvial e atmosférica, ele deve 

ser sentido e visto, absorvido, vivido e reserbebido, ele precisa ser espiritualmente também 

fumado, pelo corpo e a alma daqueles que o comungam coletiva-mente desde quando o 

mundo não existia. 

 

Figura 4 - “Yanomami”, da série “A casa” (1976) de Cláudia Andujar, parte da exposição O Abrigo e o 

Terreno – Arte de Sociedade no Brasil I. 
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Por que sem um ente chamado de caapi ele não pode ser lido integralmente, isto é, ser 

incorporado no sangue e nos ossos daqueles que dele participam.  Um livro também com 

seus suportes líquidos, um livro cuia de bebida, um livro bebida, um livro-cipó ligando as 

sementes da Terra às sementes estelares. Aqui minha escrita caligráfica se abre, aumenta 

de tamanho entoado tornando-se quase gasosa, incorpórea, avisando-me também que este 

livro tem sua leitura orquestral de outro modo conduzida pela fumaça de tabaco dos 

cigarros dos kumus, os grandes “conhecedores tradicionalistas” da floresta do noroeste 

amazônico, representação analógica dos grande cigarros demiúrgicos celestiais dos 

inúmeros construtores do universo em uma das diferentes versões dessa cosmogonia que 

surgiram transmutadas em forma escrita-impressa depois dos arredores contingenciais ao 

ano de 1980. Um livro líquido, um livro-caminho-de-fumaça, um livro atmosférico, um 

livro nuvem ritual, um livro que se bebe, se fuma, se inala, se dança, se conta, um livro que 

cura numa imensa viagem sonora celebratória, ritual celerestória multisônica e que está 

escrita nos pontos mágicos e sagrados do planeta Terra, desse lado do “oceano da primeira 

mulher” ao qual superficialmente chamamos de oceano Atlântico nos tempos de hoje. Mas 

todos os topônimos, corpônimos, e nomes da Terra vão mudar de volta ao que era antes, 

quando denominados e ecoativamente plasmados, como quando então as paisagens antes 

do diluvio foram criadas através dos sons. 

Um dos rumos pretendidos de um dos capítulos-mananciais para a escrita final 

desta tese de doutoramento in progress: ainda está para ser realizada uma ampla pesquisa 

de elucidação do que foi, é, e tem sido o significado geográfico, mítico, energético e 

primordial da baía de Guanabara para os desãnas e outros povos autóctones da região do 

Alto Rio Negro e os povos outros que viveram em suas margens, encostas de montanhas  

enflorestadas de sua região alrededor. Dentro dos novos significados lançados no espaço 

pela cosmogonia aqui “estudada” esta baía que é a baía central da humanidade de todos os 

seres vivos, ela é literalmente o “útero da planeta”, a “casa de mutação”, a “casa incial da 

metamorfose” chamada também de baía de leite, lago de leite, a casa da origem da vida, a 

casa de origem de todos os viventes e de toda humanidade nos cantos-benzimentos das 

cosmogonias dos povos rio-negrenses. Para explicarmos ao leitor como os índios 

coparticipantes coletivos deste livro-nuvem mágico chegaram a essa conclusão, torna-se 

necessário uma discussão explicativa e narrativa sobre certos acontecimentos 

epistemológicos transformadores que estão ocorrendo exatamente agora no campo da 

antropologia ocidental, ainda muito desligada, mas, sentimos, não por durante muito 
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tempo, dos poetas kumua daqui desse lado da história que estamos investigando, da qual 

estamos aos poucos tentando nos vestir. Está acontecendo, em sucessivas etapas, talvez, 

em minha simples opinião de pesquisador apaixonado pelo seu tema, uma importante 

expedição para a história da humanidade: a expedição Anaconda, a qual, na verdade é a 

quarta viagem da cobra-canoa-submarino (esse acréscimo denominativo de „submarino‟ é 

do escritor e teatrólogo Marcio Souza, que é, ao lado do poeta Aldísio Filgueiras, um 

personagem importante neste romance-teoria em andamento cosmogônico) pelos maiores 

rios do mundo. Para mim, para o autor desta tese em construção, ela tem um significado 

muito mais relevante que a primeira viagem do homem à Lua. (ver .adiante.nota 17) 

Ainda estamos “nos instruindo” sobre o que de fato vai acontecendo no campo da 

antropologia em relação ao mesmo assunto que vamos aqui pesquisando e estudando. 

Muitos movimentos ocorreram no sentido de que venham a se coligar dois ramos do 

conhecimento, o conhecimento cientifico e o conhecimento poético. Isso vai acontecendo 

exatamente agora no transcurso das transformações que este livro Antes o mundo não 

existia desencadeou com sua “aparição” impressa desde 1980, e, bem anteriormente num 

punhado de anos para trás aqui desse lado do rio da história, fato primordial que não 

parece ainda ter sido mencionado, um momento referencial extenso, e jamais detalhado 

sequer nas bibliografias das diversas teses de antropólogos e arqueólogos que vêm se 

debruçando e pesquisando in loco aquela região do noroeste amazônico (que é permutada 

por três países, Brasil, Colômbia e Venezuela, com „ressonâncias regionais‟ no Peru, nas 

Guianas e também Equador, todavia já de menos intensidade) e que é a montagem de 

Dessana, Dessana peça teatral, uma cantata, especificamente, realizada em 1975, do 

escritor Marcio Sousa e do poeta Aldísio Filgueiras no Teatro Amazonas em Manaus, toda 

ela baseada, urdida, montada e construída em forma de teatro ritual sob o influxo das 

primeira emanações dessa cosmogonia através de um de seus „artistas‟ emissários, saídos 

do Alto Rio Negro, o pintor Feliciano Pimentel Lana. 

Melhor deixar aqui falar intervalarmente o escritor Marcio Souza enquanto 

percorremos esse percurso explicativo de nossa tese em construção. Procurar saber como 

chegaram as cadências, as in-flor-mações dessa cosmogonia oriunda das cachoeiras 

situadas nas cabeceiras dos grandes rios do noroeste amazônico, está sendo quase como 

pesquisa material para um futuro romance que envolva todas essas forças e personagens de 

todos os gêneros, formas, entidades e nomes, ou que ultrapassam o humano e o conhecido, 

o determinado por qualquer parâmetro anterior. Escreve Marcio Souza em seu longo 
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memorial O Palco Verde (1983) sobre o teatro experimental do SESC, o TESC criado por 

ele e um inventivo grupo de jovens atores, intelectuais e músicos de Manaus, em princípio 

dos anos 1970. O que conta:  

Dessana, Dessana, no entanto, seria a montagem central de 1975. 

Alguns meses antes, tínhamos ficado conhecendo as pesquisas do 

antropólogo Casemiro Beckestá, ex-missionário, padre salesiano, 

professor do Centro de Pesquisas do Comportamento Humano, órgão da 

Igreja Católica. Casimiro Beckestá trabalhava as tradições dos povos do 

alto Rio Negro, especialmente as culturas tukano e aruaque, com 

enfoques linguísticos e material de primeira mão (...). O próprio Casimiro 

Beckestá organizou um seminário bastante detalhado com o grupo e 

preenchendo as necessidades de conhecimento sobre assunto tão 

complexo (...). Durante vinte anos Casimiro Beckestá viveu a experiência 

de descobrir a outra realidade dos índios, e sua pesquisa era o resultado 

dessa experiência. O clã dessana do rio Tiquié o recebe como irmão, 

tendo feito laços profundos de amizade com Luiz Lana, o Oxpe (chefe), e 

com Firminiano Lana, pai de Luiz e o Kumu (pajé). Luiz Lana visitou 

Manaus pela primeira vez um pouco antes da estreia do espetáculo. 

Estava com 32 anos, era casado, pai de quatro filhos, e já começara a 

escrever as tradições de seu povo, que seriam publicados no livro Antes o 

mundo não existia, uma edição preparada pela antropóloga Berta G. 

Ribeiro, em 1979
38

. 

Mas não foram os cadernos de Luiz Lana que proporcionaram o material que os 

autores da peça se utilizaram para escrevê-la: “a versão do mito que deu ponto de partida 

para o libreto”, pois a peça é um musical, uma cantata, “foi escrita por Feliciano Lana, 

primo de Luiz Lana, e representa o primeiro “século” da cosmogonia dessana. É um mito 

que trata da origem do mundo, com entidades astrais e forças mágicas em processo. Uma 

“história verdadeira”, como classifica Mircea Eliade”
39

.  

Essa citação é relativamente extensa porque se faz necessária para que certas 

informações sejam centralizadas aqui. Escreve ainda Marcio Souza: 

Depois de Dessana, Dessana tinha começado no rio Negro um 

fenômeno maravilhoso. Os índios danaram a escrever seus mitos, a 

encher cadernos escolares com suas sagas. Eram pilhas e pilhas que 

alguns missionários menos reacionários guardavam com carinho. Vendo 

um desses cadernos, redigidos na língua original com fonemas na língua 

portuguesa, lembrei de um texto de Gramsci onde ele falava do instante 

em que os povos europeus se manifestaram como nações, estabelecendo o 

seu vernáculo através de textos profanos. Era isto que estava ocorrendo 

no rio Negro, e de algum modo incentivado por nosso trabalho
40

. 

Como fundir as palavras trovão, cobra e barco num enorme fonema vibratório? É 

isso o que os kumus dessana perfazem nesta cosmogonia. Eles bem sabem, que o criador, 
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no caso, a criadora, é um grande pajé invisível sentado sobre um banco de quartzo que é 

uma montanha. Que é o invisível que criou tudo o que é visível e que nada vem do céu, 

propriamente do espaço estelar, já que tudo saiu de interior da Terra, “da planeta” Terra, 

que é o próprio ventre do universo, que foi dele que nasceram todas essas chamadas 

estrelas, astros, nebulosas, galáxias, pulsares, rádiogaláxias, universos múltiplos. Toda essa 

enxurrada, esses enxames de entes cosmológicos, astronavios, surgiram do interior do 

útero, do ventre universal, a própria Terra é mãe de todas as estrelas e de todos os mundos 

celestes. 

Interessantíssimo fazer um acompanhamento poético da peça de Marcio Souza e do 

poeta Aldísio Filgueiras e percebermos como certas intuições tutelares vão se formando 

magicamente fora mesmo do controle dos autores como se uma determinada entidade pós-

corpórea trabalhasse premências e motivos de um modo inconscientemente orquestral. 

Depois de muita pesquisa de dezenas de antropólogos, depois da publicação de inúmeras 

cosmogonias escritas pelos próprios índios da região e de muitas incursões caligráficas 

pelo território à margem dos rios e das pedras das cachoeiras em busca das marcas dessa 

“história verdadeira” do começo antes do começo do mundo fixou-se a seguinte fórmula 

poética para uma explicação do significado ontológico de Yebá-belo, a avó-menina do 

universo: ela é um ser musical, ela é uma consoente, ela é a reunião volumétrica invisível 

de todos os sons que viriam a compor o universo futuro. E foi ela que começou a organizar 

os objetos e adornos cerimoniais do invisível para começar a preencher o vazio e a solidão 

espacial inicial. A peça Dessana, Dessana abre com a seguinte recitação cénica: “Abre o 

pano. Intenso caos urbano: buzinas, cacofonia, gente apressada. (...) fumaças de carros 

(...)”
41

.  

É o que se pressente, imersos quase todos que estamos nessa paisagem sonora de 

ruídos estilhaços aflitivos formando um estranho desenho de ruídos paranóicos que parece 

tonalizar, conformar uma teleologia funcional, ter uma certa engenharia articulada, ou ter 

uma certa função de controle e de dispersão psíquica objetivada sobre os habitantes de uma 

grande cidade. No interior dessa paisagem urbana de sonoridades convulsamente 

articuladas dificilmente poderia nossa mente-alma libertar-se dessa malha sonora. Este 

assunto de engenharias sonoras, de controle sonoro nos parece muito mais amplamente 

misterioso e não tem sido devidamente explicitado até agora por ninguém, ao que 

saibamos. Mas é uma hipótese a ser investigada e ativada em nossas perquirições aqui 
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destiladas, demandando novas clarabóias teóricas, visionárias de novos sentidos 

investigativos. 

A literatura hoje, neste momento é a própria reelaboração alquímica de todo esse 

material imaterial extraordinário, longe também do inesperado e de históricas e míticas 

simultaneidades, é um processo de cura cósmica, de retirada do homem dessa armadilha 

urbana de ruidocracia vibratória, é também o próprio modo de vencer imensamente essa 

maldade que está em curso de colisão com a humanidade como um todo. Esses versos 

cantados da peça Dessana, Dessana dizem tudo: 

Assim o mundo 

é criado todas as vezes 

em que há uma cura. 

Para destruir uma maldade 

é preciso conhecer 

a maldade. 

É preciso criar o mundo 

desde o começo 

e ver a maldade surgir 

para então a destruir. 

Assim o mundo é criado 

todas as vezes 

em que uma maldade 

é vencida
42

. 

Aqui os autores demonstram saber muito bem alguns dos segredos de iniciação 

indígena. De que o mundo foi criado com um poderoso som, de que assim foi sendo 

retirado cerimonialmente do invisível, que esse poderio de sons era uma mulher de 

sabedoria tonal, uma mulher de visões cantável e que somente através de uma nova 

organização dos sons o mundo poderá ser libertado e recriado novamente. 

Diversos rumos se apresentam e um deles, será, inevitavelmente, o leito abrangente 

desse percurso-discussão. Um deles, que aqui fluente se delineia é um percurso narrativo 

contando simplesmente a história do nascimento desse livro, a princípio começando com 

as informações de que no momento já dispomos. Mesmo a pesquisadora Maria Inês de 

Almeida, no seu longo ensaio de 2004 Os livros da floresta, não menciona este fato 

literário, epifânico, histórico do teatro brasileiro, para se dizer o mínimo. Os antropólogos, 

embutidos em seu vasto mundo-método também não parecem sequer ter tido conhecimento 

dessa ocorrência cultural genesíaca, de fato, primordial. Adjetivar muitas vezes aqui não é 

nenhum exagero, é uma elucidação necessária. Antes o mundo não existia antes de existir 
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materialmente na forma de livro impresso retangular já se imiscui nos sonhos de uns 

jovens artistas brilhantes e criativos da cidade de Manaus em meados dos anos 1970. 

Revisando, passando em revista criativa minhas anotações primeiras, quando fiz a 

pergunta inicial ao outro livro das transformações, ao I Ching, o Livro das Mutações, sobre 

quais as possibilidades potenciais que eu teria alojadas em mim e fora de mim para 

empreender essa viagem discursivo-narrativa sobre esta obra inaugural, verifico que certas 

premissas, leit-motivs, temas recorrentes, já estão acesos, potencialmente piscando seus 

sinais desde o começo. Porque além de Marcio Souza, Aldísio Filgueiras, o pai kumu desse 

livro, Umunsin Panlon e de seu filho, Luiz Lana, seu escriba auditivo, Tolaman Kehrirí, 

outro estranhíssimo e enigmático personagem, perdido nos longes mal estudados da cultura 

urbana brasileira vai se apresentando como uma premência futura por aqui. Trata-se de 

Antônio Batista Pereira
43

, que deixou depositado um extenso e ainda inédito Dicionário de 

língua egípcia e tupi-guarani, hoje preservado na Casa de Rui Barbosa (RJ), onde 

pretendeu provar da contiguidade e continuidade fonética e semântica entre os dois 

aparentemente maritimamente afastados idiomas e, mais, onde afirmara que a baía de 

Guanabara era o mítico lugar de origem do povo egípcio há milhares de anos atrás, no 

tempo e na geografia. Respiremos um pouco. Antônio Batista vê, no princípio do século, 

caminhando pela orla da praia de Botafogo, numa certa manhã, cujos bocejos de ouro 

posso sentir agora mesmo aquecendo minhas maçãs do rosto contemplativas, a grande 

marca da Íbis na superfície do morro do Pão de Açúcar,símbolo da sagrada biblioteca de 

Alexandria lendariamente para ali transplantada há milhares de anos por enviados navios, e 

vai dizendo de si para si num monólogo oratório, clamando para o mundo, vagamente 

gravando suas palavras para sempre no interior da atmosfera, confirmadas as palavras pelo 

canto dos pássaros nas árvores da orla da baía: 
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Sempre morei por aqui, na orla; e estou caminhando por ela, nas praias dessa baía e 

é nessas caminhadas, olhando essas montanhas de grã-mito e nuvens e sendo olhado por 

elas, recebendo mensagens de todas as partes da Terra que se comunicam entre si, cujos 

sons e canções rituais territoriais penetram sem cessar pelos meus ouvidos, sopros vivos 

encantatórios que vou escrevendo estes livros no vento e nas páginas sedentas, 

imprimindo-os nas páginas aleatórias, ruflantes, nas páginas falantes das brisas, uma 

conversação de novelos contrários, uma confusão narrativa de rumores, aromas, 

tingimentos mentais, incorporando inteiros navios de som, embarcanções siderais. Porque 

tudo vai ser decidido aqui deste  neste lugar. Ou mesmo já foi desde sempre aqui “desde 

desde, que sim, que, tudo foi”. Os livros discursivos que nunca foram publicados, talvez 

sequer escritos, podem se reunir em algum imenso recinto do vento, num recuo de granito 

da enseada, poderão, num clarão, de algum modo, ser “ouvidos” por este autor no decorrer 

de suas pesquisas, de sua instrução nesses assuntos das origens do mundo que o livro  

Figura 5 - Pintura de Leandro Joaquim (1738-1798), Pesca da Baleia na Baía do Rio de Janeiro.(s/d) 

 

desãna e seus congêneres em sequência publicados (já são mais de nove no gênero 

cosmogônico, os livros ditados do noroeste do mundo para o texto futuro de escrita 

portuguesa) suscitaram. 

Vindo mais um elemento, nessa urdidura que se pretende contínua, sem cortes ou 

rupturas, que é o modo-movimento do pensamento musical do conhecimento cantado 

viajante indígena, instala-se, dessa vez, uma pintura à óleo de formato oval, produzida em 
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pleno século XVIII, onde nos é mostrado num relance panorâmico insano a pesca das 

baleias nas águas da baía da Guanabara
44

, enquanto que esta mesma baía é mostrada por 

inteiro. Pretendemos aqui pesquisar, no tempo que teremos posterior à escrita dessa tese, a 

história, das baleias, sua biologia, seus hábitos, suas inúmeras variações e também 

verificar a exatidão de certas informações que situam a baía da Guanabara como o lugar 

“da planeta” Terra onde todas as baleias dos oceanos vinham ter os seus filhos. O que 

aproxima mais todas essas in-flor-mar-ções sobre as funções primordiais, os hábitos 

orgânicos das espécies animais no contexto do complexo organismo da Terra, em relação à 

imensa enseada correlacionada às origens do universo em que vivemos, chamado pelos 

povos do Alto Rio Negro de lago de leite primordial da humanidade. 

Em diversas etapas, uma corola de inícios, veios de capítulos, aqui vamos 

enunciando neste texto. Estamos fornecendo escoimadas, num instantâneo transmóvel da 

localização de nossas premissas, achados e hipóteses investigativas neste período atual de 

nossos estudos em escrita. Confluências. Uma série de entidades geográficas, ou 

simplesmente pessoas também e de entidades incorpóreas entram nesse período de criação 

escrita, em tons e sintonias, e vibram em conjunto para a gênese desde escrita-obra coletiva 

de elucidação de todos os muitos seres em uníssono numa concordância musical, telepática 

e aquífera com os lugares, a senda-rio, central e unificando-se a todos os seres do Ser. Uma 

dessas pessoas é o aventureiro e marinheiro inglês Anthony Knivet que nos deixou por 

meio da escrita um dos primeiros registros, e um dos menos conhecidos se o compararmos 

com os bem mais difundidos relatos dos missionários franceses Andrée Thevet e Jean de 

Léry .dos primeiros ataques europeus ao Lago de Leite e sua regiões idiomáticas  mais 

geograficamente (naves territoriais imóveis de transmutiaçao energética) mais 

proximamente afinadas a  ele, adjacentes entes toponímicos, casas de transformação ainda 

completamente invisíveis e silenciosas  para os mundos próprios daquelas gentes cegas 

talvez à verdadeira natureza da paisagem  que haviam encontrado diante de si, recém-

chegados que eram do outro lado do mar. Foi pela milimetrada, quase topológica leitura  

ritual que fiz desse inesperadamente cromático relato de viagem ao Rio de Janeiro que tive 

a primeira intuição de que uma história acústica de universo  e dos fluxos de objetos, 

utensílios e mercadorias fabricados pelo homem através do espaço poderia ser talvez pela 

primeira vez intentada. Principalmente ao se estudar o que foi o impacto e o estonteamento 

que os sons brutalmente novos, de matizes, timbres, espessuras e consistências vibratórias 
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quase insuportáveis, totalmente desestabilizadores, trazidos em enxame do outro lado do 

Atlântico pelos invasores deste continente provocou por constraste e impactação no já 

velho, constituído e milenarmente estabelecido tecido sonoro da paisagem humana e 

natural acústica deste território. Foi através dos novos tipos de sons, estrondos, tons e falas 

e entoações, com a fricção dos novos materiais que aqui não existiam, como os abstrusos e 

inéditos artefatos que trouxaram  invasivamente consigo  que o europeu realmente estuprou 

e começou a desencantar todo o vasto território que para ele se entreabria, a começar pelas 

grandes baías portuárias do vastissimo litoral, a começar pelo Dia Apikô Ditaru, O Lago de 

Leite do mito criacional desana, o mesmo lugar de origem do povo egipcio, útero de leite 

tanbém de seus futuros deuses tutelares.  

Anthony Knivet veio ao Brasil com a segunda viagem de circunavegação do 

“golfo” de Thomas Cavendish, iniciada, pelo que se sabe, em 26 de agosto de 1591
45

. Seus 

vários componentes foram dispersados. Sua narrativa de viagem é pitoresca, aventureira, 

com ramificações de enredo e entrechos bem-humorados e que nos revelam, à sua maneira, 

o estado de ser da época. É detalhista e sinfônico ao mesmo tempo. Através de seus relatos 

relativamente bem encadeados percebe-se como se pode realmente ver nitidamente, 

gravuristicamente por dentro como era a vida e o modo de ser dos homens àquela época ao 

redor e nas imediações da Baía da Guanabara. O Rio de Janeiro do século XVI estremece 

de acontecimentos. Uma espécie de visualidade sonora é inerente ao texto do autor. E tudo 

é muito vivo. 

Cavendish e os seus são piratas, assaltantes de regiões do mundo até então 

praticamente desconhecidas da grande maioria da humanidade. Nunca perdem tempo. Sua 

natureza é o ataque, a pilhagem. A escaramuça, a pequena guerra de volteios rápidos, de 

surpresa, planejadas inconsequências. O conhecimento da própria crueldade não está em 

cogitação. 

Logo no início flutuante do relato, a presença do Rio de Janeiro de 1591 ainda 

prenuncia-se longínqua, sem ressôos, quase muda e ainda inconfigurável, ainda sem 

mensageiros, ainda não sonorizada, imersa completamente no Distante,   neste trecho que 

citamos em português, da segunda tradução brasileira deste obra curiosamente não muito 

divulgada (a primeira é  de J. Higino Duarte Pereira, que publicou no volume XII da 
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Revista Trimestral do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro  texto completo da 

primeira parte da narrativa traduzido diretamente de uma fonte holandesa) realizada por 

Guiomar de Carvalho Franco do original inglês (com preciosas anotações e referências de 

Francisco de Assis Carvalho Franco):  

(...) e, em vinte dias de vela, tivemos vista de terra na costa do Brasil, mas 

nenhum tripulante sabia ao certo que parte seria. Afinal, chegado 

próximo à praia, espionamos dois pequenos navios, um dos quais 

capturamos, tendo o outro escapado, aquele que tomamos estava 

carregado de negros e algumas mercadorias. Vinham de Pernambuco e 

destinavam-se ao Rio da Prata. Pelo piloto deste navio tivemos ciência de 

estar em Cabo Frio. Este cabo fica a doze léguas do Rio de Janeiro e a 

trinta de Santos, a vila que tencionávamos tomar (...)
46

.  

O Cabo Frio àquele tempo era um ponto geográfico da costa brasileira tão importante 

quando a baía do Rio de Janeiro. As cidades brasileiras nasceram, incialmente, no litoral e 

nos lugares estratégicos de maior relevo. Elas nasceram em pontos extremamente visíveis, 

de fortíssimas e marcantes visualidades. Enseadas, desembocaduras de rios, enormes 

promontórios invadindo por léguas o mar, sítios ladeados por altíssimos rochedos. O Rio 

de Janeiro nasceu por necessidades militares e por motivos intrinsecamente oriundos de 

uma estratégia econômica que é o que se depreende pela crosta dos relatos de seus 

primeiros aventureiros. Mas nem sempre os motivos da conquista ainda são perfeitamente 

explícitos, mesmo nos dias de hoje. 

A seguir, escolhemos um trecho do texto quando a cidade envia seus primeiros 

sinais. As cidades também têm seus prolongamentos, que são seus mensageiros, 

emanações que enviam, de seu poder e sua presença. As cidades projetam-se à distância, 

em todas as direções, por sinais humanos, de comércio, militares, culturais. As cidades 

vibram, emitem ondas de força e poderosos silêncios. Muitas vezes projetam seus aromas à 

grande distância, que são percebidos no alto mar, trazidos em chiantes clarões sonoros de 

pimenta, alho, voragem, espumas, certas cadências do mar nos costados dos navios.  

Continentes inteiros de aromas  , com todas as suas paisagens de cheiros toponimicamente 

se constitutindo  pousadas nuvens invisíveis de olfato em regiões enormes do mar foram 

misteriosamente atravessados ,e sondados pelos tripulantes de frotas de navios, 

aprofundando-se durante meses inteiros de viagem pelo mar  nos segredos dos territórios 

olfativos do espaço neles flutuantemente ancorados. 
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Uma cidade pode enviar um pequeno trecho de si ao outro lado do mundo. Um 

rastro de perfume. Leiamos: “No dia seguinte o nosso navio levantou ferros, mas se seguiu 

não sei”
47

. Knivet fora abandonado por seus “companheiros” numa praia próxima ao Rio 

de Janeiro porque estava doente, para que morresse à mingua e havia sido descoberto, ele e 

outros ingleses, pelos portugueses. Fora capturado pelo inimigo:  

Fomos levados pelos portugueses para o Rio de Janeiro. Fui com um 

mestiço, meio português meio índio, que me salvou a vida na noite em 

que fui aprisionado. Ao chegarmos à cidade de São Sebastião do Rio de 

Janeiro, os portugueses em suas canoas faziam tal tumulto com apitos e 

tambores que todo o povo da cidade veio à praia para ver-nos e, com isso, 

as canoas voltavam como se estivessem em combate. Depois portugueses 

tomaram-me e atiraram-me à praia, dizendo “aqui está a nossa presa; a 

maré estando forte carregou-me para mar alto, onde teria perecido 

afogado, se não fora uma mulher que, vendo as ondas rolar-me embora, 

mandou dois ou três escravos, e estes me salvaram
48

.  

Todo um instantâneo urbano carioca do século XVI é saboreado com 

pormenorizado estardalhaço pelo investigador de atenção autêntica. Uma cidade é, no 

máximo, uma região onde trafegam e se movem milhares de artefatos e meios de 

transporte. Se seus moradores ficassem invisíveis veríamos que uma cidade é apenas feita e 

composta de coisas, objetos e de fluxos vegetais, legumes, seres extraídos do mar, lagos e 

rios, animais vários, aves domésticas, frutos enviados de árvores, balas da canhão nunca 

paradas suspensas no espaço estardalhaçando muito longe. Cidades esporram fogo e 

estrondos, desarabescam, enormes águas planificadas de som, fogo e pedras terrivelmente 

cortadas, movidas, teocraticamente empilhadas e distribuidas. Desfecundam os campos ao 

redor de si mesmas.  Veríamos tudo em sua sinestesia de aleatória exatidão e os esgotos, as 

valas negras por onde escorrem meio pela água os inúmeros dejetos. Trechos de lixo em 

incessante mobilidade e mutação. 

Trechos de fluxos em consequência dos poderosos de então em ação e reveladores 

dos reais costumes de uma época do Rio colonial, crueldade, violência e incessantes 

brutalidades. Este é o enchimento central no cerne dos conteúdos urbanos. 

Construíam-se fortes em função de imprevistos previamente anunciados:  

(...) A este tempo vieram notícias de Portugal informando ter saído da 

Inglaterra uma frota de navios com destino ao Brasil, razão porque o 

governador ordenou a construção de um forte, a suas expensas, sobre um 

rochedo que ficava à boca do porto, mas tão perto das margens, que três 
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meses depois de construído, o mar o carregou com todas as peças de 

artilharia que nele estavam...
49

 

Nosso narrador foge de maus tratos na cidade:  

(...) Cerva de quinze dias fui mandado de retorno numa caravela de 

Francisco Leuves (sic!) e em dois meses chegávamos ao Rio de Janeiro. 

Fui conduzido, de grilhões nas pernas diante do governador; quando se 

avistou comigo, pôs-se a rir, e a dirigir-me gracejos, proclamando que eu 

era benvindo da Inglaterra – ele havia fugido intempestivamente para 

Angola – . Depois de muito sarcasmo, ordenou que me tirassem as 

cadeias, deu-me roupas e tratou-me muito bem...
50

 

Outro trecho indicativo da influência magnética potencial dos sítios urbanos do Rio 

de Janeiro ao redor de suas regiões: 

“Estes cinco homens foram presos por frade que veio de São Vicente e foram 

trazidos para o Rio de Janeiro” – tudo então já parecia confluir para o Rio, centro de poder 

envolvendo militar e „administrativamente‟ vastas regiões recém-descobertas pelo europeu 

onde aos trópicos ele tenta impor seus costumes, suas casas de pedras, suas técnicas, de 

fogo metal, corte  servindo-lhe de instrumentos mas a cidade (que nasce sempre de um 

fortim, de uma couraça de pedra com seus olhos de fogo, os canhões e os arcabuzes, 

insetos artificiais metálicos de fogo) é o seu maior instrumento, sua grande máquina de cal 

e pedras de implantação de domínios. A cidade é o entreposto, o local de onde partem os 

assaltos, as conquistas, os tentáculos de captura e atração de mão-de-obra escrava, as 

“entradas”. Onde se implantam os sinos aéreos que passam a modular de invasivas 

significações a região ao redor. Com a vibração sonora dos sinos (eles, geralmente, 

afinados pela nota Lá, não havendo engano), o clarão e o estampido assassino dos canhões, 

e suas vestimentas-couraças (suas vestimentas de astronautas do mar), quando em guerra 

(contínua em relação a tudo o que lhes é diverso, estranho e desconhecido, sua cultura de 

então os treinou imediatamente para isso: matar, destruir, dominar, arquitetar estratégias e 

desagriculturas) eles pouco a pouco vão “planificando” as regiões onde se implantam nos 

trechos nevrálgicos da costa de Ay-Ay (nome bem antigo do Brasil). A cidade em torno do 

fortim e da igreja é também o espaço onde a linguagem que atravessa o oceano é 

preservada, executada, protegida, praça de onde ela se expande, ali, de seus redutos, esse 

espaço psíquico, essa atmosfera linguística cava suas clareiras, impera seus vácuos, suas 

densidades, alavanca seus redemoinhos de som e significação. Na noite aos mesmos 
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instantes em que os fogos e os ruídos dos artefatos inéditos até então à costa, metálicos, 

brilham os fonemas conjugados da língua que atravessou o mar-oceano, a língua 

transmigrante, que cria cidades na costa misteriosa do novo continente que parece sem fim 

(foi essa a primeira impressão dos navegantes). A língua que foi modificada, logo então 

entoa suas planificações ali, por tantas viagens pelo mar, sempre trasformada. Escutem 

como ele soa, este sol aberto de espaço, este vácuo cantante nas vogais entoadas! Um sol 

exclamativo e líquido na articulação das palavras. Um chiado de mar nos esses finais das 

palavras navegadas. Salgadamente, cruelmente molhadas. 

Há poucos lugares habitados pelo branco na costa. Continuemos o relato: “Sendo 

eu tido, por este tempo, em alguma estima pelo governador, intercedi por estes indivíduos 

o quanto me foi possível, especialmente por um deles de nome Ricardo Heixt, porque 

todos asseveravam unânimes, que era um fidalgo. Depois desses fatos, permanecemos na 

cidade juntos” – A cidade junta os edifícios, as casas antes distantes, a cidade é 

gravitacional e age por aglutinação, seu processo de crescimento tem um ritmo, uma dança, 

um movimento, uma música que pode ser fractalmente traduzido, qual seria o ritmo 

configurado imposto pelo europeu ao Rio de Janeiro daquela época? –  

(...) durante cerca de três meses; um deles chamado Tomás Cooper, 

casou-se e estabeleceu sua casa junto à praia, mantendo aí comércio, 

éramos então nove ingleses e três holandeses, e determinamos que, à 

chegada de navios do Rio da Prata, havíamos de tomar um que entrasse 

no porto (...).
51

  

– uma cidade européia é suas comunicações, seus elos de plugagem -e não elos de 

plumagem como os já anteriormente existentes entre as aldeias e malocas indígenas 

ambientais ao próprio terreentôohistório - com outros lugares com os quais se ramifica –  

Heixt sempre me acompanhava à casa de um português onde eu era muito 

benquisto. Uma noite entrou ele nessa casa e roubou um cofre que tinha 

sessenta reais de oito e mais duas ou três peças de linho holandês (...). 

Naquela mesma noite, disse ele ainda, eu estaria encarregado de roubar a 

chave dos depósitos do rei para apoderar-se de mosquetes e pólvoras, que 

devo levar à casa de Thomas Cooper...
52

 

Nas cidades se protegem e se ocultam as riquezas, os acúmulos, os armazéns, a 

pólvora e as armas de incendiar trechos e seres hostis da natureza. É preciso uma leitura 

atual de Spengler, refazer a dialética escultórica, paisagística existente entre o campo e a 
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cidade. No Brasil essa dialética era mais dramática: era entre a floresta, a mata cheia de 

perigos desconhecidos, era o infinito enorme para dentro, para o interior, cada vez mais 

misterioso e as fortalezas-cidades expansionistas, verdadeira monstruosidades de guerra e 

de tráfico de objetos novíssimos e mortíferos, cidades comedoras de gente, cidades-

antropófagas fundadas na matança, devastação, escravismo brutal e em sons imensos e 

aterrorizantes desentoados, ensurdercedores,  sua presença: tiros de arcabuzes, canhões, 

tinir de lâminas, sinos ultrapassando com estrondos as barreiras dos sons, atropelando e 

rompendo antigas camadas de realidade, fundando outras, alterando as partículas da 

construção das coisas, alterando a  profundidade e a velocidade do tempo e remodelando as 

dimensões do espaço, tornando mais espesso o sangue dos homens, cristalizando mais a 

matéria, tornando as paredes mais duras e os corpos mais lentos e mais pesados. Eram 

então construídas cidades de pedra, cidades imóveis. O som temperando dos sinos a tudo 

mudava. As cidades trouxeram à percepção humana do continente uma nova e estranha 

modulação. A modulaçao do deus do trovão, o  deus tupã dos estrondos-grilhões , o 

barulhento e bélico deus  agrimensor  celeste chegava da Europa com seus templos de 

pedras, arrancadas  às montanhasas antigas, e seus templos militares,as fortalezas de pedra 

na costa.  

Assinalam-se o funcionamento dos prédios: “(...) Recolheu-nos então o governador 

à prisão e, em pessoa, juntamente com Hext, dirigiu-se à casa de Tomás Cooper, onde nada 

encontrou nesse sentido, encaminhou-se a seguir para o depósito do rei (...)”
53

. Outro 

trecho: “No dia em que a embarcação no qual viajara o novo governador chegou ao porto, 

Salvador Correia de Sá se encontrara num engenho de açúcar que acabara de instalar 

(..)”
54

. As cidades eram instalações portuárias, portos, aguadas. Zonas erógenas da cultura 

terrestre de troca de objetos inumeráveis e gêneros. E por trás do Rio de Janeiro, para além 

das mais próximas montanhas, sentia-se pelos relatos, pelas entradas, pelas investigações, 

tudo eram minas (as cidades, como seres, ou anti-seres, se persentiam, pelos seus 

prolongamentos, as minas, em seus arredores, que escavavam, tentaculares. Os índios 

tupinambás já recebiam ali na Guanabara os estrangeiros com imensas pedras verdes 

encravadas e repuxando suas bocas. 

O século XVI, para os habitantes da costa do Brasil, é o século dos sobressaltos: 
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 “No mesmo ano chegaram quatro navios holandeses que ancoravam à 

entrada do porto, defronte da cidade; esta, então se levantou em armas. 

Meu amo se achava em seu engenho de açúcar e eu ficara na cidade à 

serviço da senhora minha ama, a qual, vendo os portugueses correr daqui 

e dali com suas armas, ordenou-me que tomasse um mosquete e seguisse 

para um dos fortes, o que fiz em obediência às suas ordens” – das cidades 

é que partem as ordens, os comandos, os editos, as ordenações, as modas, 

os costumes – “O novo governador veio ao forte onde eu me pusera...”
55

. 

A população do Rio de Janeiro já era, ao final do século XVI, consideravelmente, 

volumosamente amontoada para as dimensões brasílicas: “Pouco depois, desta urca 

espanhola aportar ao Rio de Janeiro, grassou uma doença qual sarampo, mas grave como a 

peste, pois em três meses, matou no Rio de Janeiro para mais de três mil índios e 

portugueses: a doença aparecia em geral por todas as partes do país...”
56

. 

Do Rio de Janeiro, central de ameaças e de envio de perigos, cidade fortificada, 

erigida por seres que vieram do mar em castelos navegantes com seus torreões, baluartes e 

canhões, verdadeiras cidades fumegantes navegantes quando em frotas de multiplicadas 

caravelas, cidades enviadas pelos ventos, cidades marítimas e temporárias, quase suspensas 

sob velas imensas aonde demarcavam-se, ameaçadoras, as cruzes vermelhas que dividiram 

abruptamente o tempo do espaço, as cruzes templárias do escravismo, e do roubo 

estratégico de almas para um céu demoníacamente deslocado. Do Rio de Janeiro partiam 

as bandeiras à cata de multidões de escravos. Do Rio de Janeiro partiam os homens dos 

trovões portáteis, os homens adoradores da guerra e do ouro. À guisa de lembrança a toda 

gente atual vivendo no Rio de Janeiro , apenas através de ressonância, da retumbância 

semântica de um trecho, eu diria, que de cristal, dos relatos de Anthony Knivet é 

demonstrável como é importante um entranhado conhecimento dos mitos e antigos 

topônimos do território aonde se constroem os prédios e se perfazem os traços e desenhos 

atuais dessa cidade do Rio de Janeiro, que tal como a maioria das cidades ainda vivas 

permanece em constante mutação (sendo esta palavra plástica que define melhor a 

qualidade intrínseca das cidades dos homens). O conhecimento dos mitos geograficos e das 

tradições paisagísticas que existiam e os fios de falas tradicionais que perambulavam 

nestas mesmas áreas e seus arredores, os costumes, os rituais (e, diga-se de passagem, 

havia rituais míticos-construtivos na edificação das malocas) e as estruturas construídas 

pelos povos aqui, em movimento (eles eram também sedentários, os inventores dessa 

maravilha geométrica e de design que é a rede-de-dormir, símbolo estrutural da 

                                                           
55

 Ibidem, página não indicada. 
56

 Ibidem, página não indicada. 



69 
 

conformação do universo na concepção cosmogônica indígena de linhagem matrilinear, 

feminina do universo) afetará sem dúvida o próprio magnetismo e  estado de ser dos 

nossos edifícios. Vejamos como se dá o final de uma dessas bandeiras engolidoras da 

liberdade dos homens da Serra do Mar que circunda e mesmo se entranha com suas redes 

de florestas no interior da própria cidade e da qual participou o inglês Anthony Knivet: 

Chegamos por esse tempo a uma aldeia que era chamada Marú e 

daí à montanha designada pelos índios Paranapiacaba que quer dizer, mar 

à vista, passamos a seguir a um lugar denominado pelos silvícolas 

Tupanpoeira, isto é, “contas de Deus”. Os portugueses chamam este lugar 

de Órgãos; são certas montanhas que ficam sobre o Rio de Janeiro” – 

reparem neste “sobre” – “Descemos então rio de nome Macuim e daí à 

cidade de São Sebastião, no Rio de Janeiro” – percebam como nunca 

antes esta vírgula imprevista e a partícula locativa, algo: não surge o 

nome pré-justaposto e talvez secreto da cidade? (e não haverá um rito 

mais secreto aonde se guarda o nome oculto de toda uma cidade – toda 

cidade que se ame deve tê-lo – para que inimigos e não seus antípodas, 

nunca a derrotem) ou quase... “de onde cada qual partiu com seu escravo 

para sua própria morada
57

. 

Outra informação, arquitetônica, esta mais “demorada”; Knivet partiu junto com o 

filho do governador chamado Gonçaço Correia de Sá até o Cabo Frio a “guerrear” contra 

os guaitacazes (que significa, segundo Anthony, “indivíduo corredor”). Na verdade, 

precisavam de mais escravos para construção dos novos prédios da cidade. Leiam: “(...) 

suas casas são muito baixas e pequenas; não se deitam em redes como fazem os tamoios e 

outros naturais, mas no chão como porcos, fazendo fogo no meio de suas habitações”
58

. 

A cidade envia sua mais distante e direta mensagem. Mem de Sá já havia há muito 

os franceses expulso da região do Rio de Janeiro e arrasado quase mais que inteiramente 

com os tamoios (os tupinambá), restando na última década do século XVI somente um 

grupo de cerca “de quarenta ou cinquenta”, liderados segundo Knivet, por um homem de 

nome Abauçanga, “reduzidos”, como se diz modernamente, “à idade da pedra” onde 

ficavam escondidos “em grotas e grandes cavernas”. Mas escutemos a linguagem mais 

longínqua de si mesmo que o Rio de Janeiro envia ao promontório selvagem:  

(....) durante o combate (...) os portugueses mantiveram-se sem barulho 

pelas beiras do mato e com seus arcabuzes liquidaram cento e trinta 

guaitacazes. Os selvagens ficavam “tãm” assombrados ouvindo atirar 

nossas armas que pensavam estar o diabo entre eles e cada qual se pôs a 

fugir, correndo o mais que pôde; os portuguêses os seguiram.
59
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Acho que a cidade se impunha pelos sons de pólvora inteiramente desconhecidos dos 

mosquetes, canhões e arcabuzes e pelos clarões de espanto, clarão de terror estrondoso. A 

cidade, à sua maneira, dialogava com os habitantes da floresta e do misteriosíssimo e 

profundo promontório cuja verdadeira função mágico-ritual os europeus sequer 

desconfiavam. 

 

 
Figura 6 - O Mar da Tansmânia movimenta-se em torno das bases dos penhascos do Cabo Maria Van 

Diemen. Na distância localiza-se o Cabo Reinga, promontório no mais extremado Norte da última grande 

ilha da Nova Zelândia. Era daqui, de acordo com a mitologia Maori, que os espíritos dos mortos deixavam a 

terra para viajar pelo mundo subterrâneo espiritual. (Foto e texto da legenda de Graeme Matthews)
60

 

 

Foi com este arsenal de efeitos especiais, estrépitos de ferros de cavalgadura, 

chegando com suas manadas de touros, cães, bois,porcos, cabras, bodes,burros, jumentos, 

cavalos troantes de sons de marcações na terra inteiramente novos, de troar de canhões e de 
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sinos metálicos que o Rio, braço além-mar de outra cidade, Lisboa, seu eco de pedra e 

telhas no novo continente fazia-se mais ouvir e alterando deste agressivo modo 

substancialmente os campos energéticos do próprio território do novo continente 

percussivamente deflorado. Os índios, aterrorizados, escutavam nos próprios corpos a 

presença ecoativa, mortífera da cidade se infiltrando pavorosamente sobre seu secretíssimo 

lago de leite, antigo ventre geomântico de onde brotou todo o universo 

O que diz, o inadvertido autor adiante, sobre outros habitantes de floresta, os 

Guaianazes: “Estes selvagens deitam-se em redes feitas de cascas de árvores e quando 

viajam através do sertão carregam as suas provisões também em pequenas redes às 

costas”
61

. 

Quais são as cintilações que a Europa, terra de cidadesde pedra e de ferro, envia 

através de uma de suas despóticas cidades-filhas mais avançadas no desconhecido através 

das florestas, das ilhas, das montanhas do mar americano? “Quando os portugueses 

necessitam de escravos, vêm à Ilha Grande, certos de encontrar aí alguns dos Guaianazes 

pescando; mostram-lhes então facas, contas e espelhos, dizendo-lhes que mercadoria 

querem em troca”
62

.  Nos espelhos, facas e contas de vidro coloridos as cintilações mais 

atrativas hipnóticas mais avançadas da cidade, ela mesma à luz da Lua se fazia brilhar na 

floresta da ilha com seus olhos de cobra artificial construída com os ritos duros do fogo 

roubado e não do fogo abençoado, do aço, da pedra, mordendo todas as margens possíveis 

do mítico e extenso doce lago de leite da humanidade e de todos os seres vivos do 

continente, seu ventre cósmico ali totalmente marítima e montanhosamente camuflado por 

sua retinica ignorância. Os estrangeiros ali por toda a parte estão escarificando, estão 

atacando sua própria mãe paisagística orginária sem o saber, até hoje numa violenta 

ignorância cósmica ignóbil jamais acontecida, numa tragédia cósmica sem paralelos na 

história conhecida. .  

Já de outros índios (ainda mais distantes da máquina de pedras geometricamente 

deslocadas do Rio de Janeiro) nos escreve também o cavalheiro Knivet. São os “puris” 

(segundo Francisco de Assis Carvalho Franco, “habitaram principalmente no “estado do 

Espírito Santo, às margens do Paraíba a região da mata este e sudeste de Minas Gerais”). 

Mas os olhos da cidade os vêem e os descrevem e mostram os resquícios do que possam 

ter de urbanos aos nossos olhos de hoje: “(...) deitam-se em pequenas redes feitas de cascas 

                                                           
61

 KNIVET, 1947 [1591], página não indicada. 
62

 Ibidem, página não indicada. 



72 
 

de árvores, não possuem casa alguma, mas apenas dois ou três ramos amarrados juntos, 

cobertos com folhas de palmeira, quando chove...”
63

. Para essa gente orgânica a rede é uma 

casa (ela também é forma real e secreta da Terra.como aqui já sabemos) -Yebá Belo para 

os desãna que fizeram descer as falas faladas desde as origens dos elevados rios vocais do 

pensamento mágico gerativo até às casas tipográficas de alma das letras) suspensa do 

universo sobre quatro esteios gravitacionais. 

E adiante as modelações ecoativas do Rio de Janeiro se fazem sentir de um modo 

extraordinário impositivo. Uma imitação dos hábitos construtivos europeus é visível na 

seguinte descrição de Anthony Knivet em sua viagem desde o Rio de Janeiro, num dos 

seus pseudópodes armados, num dos seus raios lançados longemente desde sim, nesse 

olhar esterificador de vanguarda guerreira: “Despois que se passa o famoso Paraíba, entra-

se num país de canibais morupaques (Molopaques no texto matriz). (...) Suas aldeias são 

bem fortificadas, todas cercadas de muralhas feitas de terra e grandes toras de madeira, têm 

casas separadamente, cada varão com sua família”
64

. Influências notáveis conformatizadas 

e obrigatoriamente adotadas devido às circustâncias de onda invasora vinda do mar do 

urbanismo bélico avançado europeu nas terras máximas da conquista sobre a mente dos 

indígenas. Os morupaques diferenciavam-se inteiramente dos portugueses: não davam 

qualquer importância valorativa ao ouro embora vivessem em terras de ouro. Leiam: “(...) 

nem o usam para coisa alguma, a não ser para amarrá-los às suas linhas, quando vão pescar 

no rio do Pará, de onde retiram grande quantidade de bom peixe”
65

. 

À medida que Knivet aprofunda-se no continente qualquer indício aproximado de 

semelhança com qualquer coisa que se pareça com o urbano, com as intromissões da já 

distante cidade, vai deixando de existir, de ser visível no concreto. Volta-se às completas 

emanações paisagístico-orquestrais do território geoamanticamente falante com seu idioma 

secreto de verde fulgor e neblinas, de ritos entesourados e seus seres humanos invisíveis, 

alem dos visíveis “silvícolas”, que o habitam desde as origens e contra os quais os 

europeus estão se chocando acústica e espiritualmente sem o saber até hoje. Talvez agora 

no Paranã, o que vê o emissário sensório do Rio de Janeiro? Nada que se assemelhe com 

ela, com Londres ou com Lisboa: “(...) estes selvagens vivem nas selvas cobertos de 

palmeiras e nada mais, a não ser o fruto delas, têm como alimento, nunca vi casa alguma 
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em que morassem, mas apenas galhos amarrados juntos com embira”
66

. Junto com embira 

e neblina, acrescentamos, com olhos vocais de ser-palmeira, corpos de cantores do 

território, montanhosa pauta da volumétrica maravilha que é grande Serra do Mar, lugar 

geomântico inspirativo de quase toda a obra (indianista ou não) de José de Alencar. 

Quando realmente iniciamos, agora academicamente - não intuitivamente 

quandonde quase tudo já se delineara em nosso romances de ficção, principalmente no 

escopo fluvial narrativo de A Cachoeira das Eras – A Coluna de Clara Sarabanda (1979) 

e em alguns trechos reveladores e realmente misteriosos até para mim, como autor,  de 

Maria do Monte, o romance inédito de Jorge Amado  (2008) - nossas pesquisas sobre o 

assunto, então nos debruçamos sobre um livro-marco, no caso, um romance “de 

investigações topológicas”, uma imensa e sinuosa reportagem poética sobre o continente 

australiano do escritor inglês Bruce Chatwin, o fundamental The Songlines (1987). Essa 

reportagem ficcionalizada é também um livro de tese e que poderia funcionar até como um 

modelo estrutural para a configuração do texto em construção, pois ele é uma elástica 

mesclagem de diferentes gêneros literários que se harmonizam numa espécie de mandala 

plástica e cinética, quase aromática, coligada e planificada pelas forças terrestres e 

mântricas da Idade do Sonho dos povos autóctones da Austrália antes da invasão e do 

genocídio praticados pelos colonizadores ingleses àquele território.  

              Anotações antes de chegar ao mar ... 

Os primeiros indícios das emanações dessa região de Java vieram-me num sonho 

onde ecoou como uma ostra perturbada por si mesma a frase sem cordéis, solta no espaço: 

“Java comeu seu cavalo.” 

       Esta região da grande ilha (dizem ser esta ilha na verdade um pequeno e velho planeta 

caído há milhares de séculos no Oceano Pacífico) era dedicada ao culto dos dragões e dos 

antepassados. Uma região demorada onde o tempo esculpia variações desconhecidas de 

colinas e de si mesmo. Dizem os primeiros relatos gravados pelos etnólogos da escola 

dinamarquesa que foi precisamente nesta área bem ao norte da ilha que canta, que aquela 

Terra chegada aqui nessa camada do universo pariu os primeiros seres humanos. Aqui, 

neste lugar em que escrevo, os avós de argila das atuais oleiras que vendem nas ruas 

meândricas da vila suas esculturas mitológicas bafejadas pela encosta da montanha cujas 
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formas não têm equivalência nem se repetem musicalmente em nenhuma outra parte de 

outras ilhas da Terra, nos pátios desta cidade ,essas mulheres que sempre se vestem de 

vestidos vermelhos, que vivem reclusas, oleiras cantoras mágicas, que quase jamais saem 

da sombra dos imensos e curvos telhados em forma de dragões trançados estilizados  de 

palha, bambu  e madeiras  exceto em dias de feira, dias que parecem extremamente 

cavados e equilibrados pelo sol, os maridos delas, seus irmãos, os cunhados, seus filhos e 

os pais deles também, todos eles , não sabem encontrar essa argila especial, retirá-la das 

garras invisíveis da terra, soprar sobre ela palavras evocadas do princípio, mover e moldá-

la, para manifestá-la. Somente elas, que descendem  da parte mais funda da cratera por 

onde os homens e as mulheres que depois as geraram foram paridos pela terra que caiu do 

céu, essa terra de montanhas de jade e borboletas gigantescas, verdadeiras tendas vivas 

aéreas, que trouxeram as cores, as frequências, aragens e presenças indissolúveis que ainda 

não existiam na Terra no oscilante e pulsante passado , somente essas mulheres sabem 

destas histórias entoadas também pelos ventos nas pontas dos istmos mais avançados sobre 

o mar , muitas já completamente perdidas não fossem as esculturas linguísticas que elas 

disseminam no espaço quando cantam seus versos vibratórios sobre os veios dizentes e 

secretos dos solos argilosos de onde extraem toda a força e os movimentos de suas mãos e 

seus gritos-filões ,imensos alaridos de modelagem que transportam em coro quando 

descem da montanha com as massas úmidas e fortes extraídas do silencioso interior do 

território que veio do mais alto veio de diamante do céu num comprido  rio de ruídos de 

cristal  cadente que ainda reboa e ressente-se em toda as partes cientes tácteis do universo. 

       Antes do escaneamento dos anais da Sociedade Etnológica Dinamarquesa não havia 

sido notada a lacuna deixada por dois volumes da revista da entidade, que agora 

encontram-se na velha estante helicoidal em forma de serpente da biblioteca do monastério 

astronáutico, que é um transatlântico brancamente vedado que jamais ancora nos portos 

das ilhas ou continentes. Nele, neste camufladamente branco navio sem aberturas 

escotilhas vidraças panoramicas, mantido ancoradamente isolado em algum ponto 

desconhecido do Oceano Índico preservam-se em segredo todos os registros dos mitos da 

velha humanidade derrotada, mitos que não podem mais ser sabidos, relembrados, tinidos, 

bigornados, faiscados. Foram mais de trezentos pequenos planetas e retorcidos volumosos 

asteróides (ostras-meteoros com suas pérolas mentais dinamando suas reentrâncias 

radioativas tonais) que desabaram em sucessivos-simultâneos momentos em muitas partes 

do quase infinito gelatinoso   
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mar primicial, cuja tonalidade e conteúdo não era  da consistência e essência desse azul 

escuro e esverdeado rumoroso de agora, que é um novo tipo de sangue geral de diferentes 

salinidades, densidades, velocidades e profundidades que se prepara para seres ainda mais 

desconhecidos e reversivos que ainda não foram criados nem gerados nesse mundo, mas 

que era então de um sangue marítimo cetáceo manifesto bem mais anterior e recessivo, 

quando ainda não haviam sequer seres para ele, que ele neles vermelho circulasse, se 

infiltrasse, seu líquido habitante, que tal proeza márgica fosse  fenômeno assim somente 

então  para o tempo mais adiante, quando da multiplicação dos corpos. Tudo ainda não era 

este nosso atual futuro, futuro de hoje, do tempo presente, o mais distante e veloz de todos 

os futuros, que aqui passo a relatar. Acabrunhado e atônito, fugi das cidades desnucleadas 

onde ficara muito tempo estonteado diante de metais intensíssimos, lisos e prontos para 

serem ocupados pela mente geral, arrancados que foram também à mais remota escuridão,  

mas os quais destinam-se ao desvio de nossa atenção para assuntos muito distantes, sem 

vinhos fortes extraídos das pedras  das lendas das ilhas imensas, ilhas todas que caíram do 

céu, ilhas de jade, tório, ferro, molibdênio e granito com os seus  grandes estampidos-

invólucros, as grandes histórias-maremotos e suas flores-território, flores-oceânicas, 

templos de quedas colossais, fugi dessas cidades para sempre.  

       Java terá sido o primeiro planeta-escultura a cair sobre o universal mar de 

hemoglobina, o mar de púrpura de antes da existência dos seres, submarinos, terrestres e 

aéreos, e de todos os homens - e de suas navegações - pois nada vivia e flutuava de 

qualquer modo e intensidade sobre ele, ele ainda era totalmente exterior, vermelho e total, 

líquido da vida geral, à espera da queda orquestrada de todos os meteoros e planetas de 

ouro sobre ele, um ser escutando infinitamente espumoso a chegada das clavas celestes, 

das ilhas que caíriam do céu. Java foi a primeira a cair, a ilha que canta para o mar 

escarlate anterior, quando nele mergulha. A ilha que fendeu e fecundou o plasma original. 

Solidificantou-se ainda mais (pois com o impacto não chegara a se fragmentar), do alto 

proclamada. Ilha astral ajustada ao mar, o qual foi mudando de cor desde então, quando 

ferido em muitos de seus pontos por todos os meteoros, que foi se azulando em lentamente 

remota gradação. Ao que, dessa ilha-meteoro, por uma estranha rachadura em sua 

superfície, brotaram os primeiros seres móveis viventes, que, saídos da gruta-mãe, da 

cachoeira, se adentraram através dos rios, na sua floresta.  

         São essas esculturas cantadas que vejo ritualmente agrupadas nas platibandas dos 

mercados das pequenas vilas de ruas meândricas nas encostas da grande montanha da ilha 



76 
 

de Java e que vou trocando por diminutas ostras com estas mulheres atentas.  Dizem que 

esses cantos-esculturas ressuscitam os cavalos e que alimentam diretamente as estrelas. E 

que, quando elas os cantam modelativamente, na noite mais perfuradamente estrelada e 

elevada do ano, elas se libertam fonicamente da terra, seus corpos então, que então os seus 

corpos, pelo impulso ecoativo desses cantos, se poem em grupos florais cerimônia 

agrupados de cantos a voar e a flutuar progressivamente no ar. São as secretas cantoras 

cerimoniais do espaço. As oleiras, as cantoras da levitação! 

Uma das lendas, ou melhor dizendo, um dos mitos mais extraordinários que estes 

mesmo invasores escutaram de um dos “povos oníricos” de lá foi de que a Austrália teria 

caído do céu, daí porque toda a sua flora e fauna ser bizarramente distinta daquelas dos 

demais continentes “da planeta” Terra já conhecidos e em progressivo estado de 

devastação e trituração sistemática pelos povos europeus, originalmente caçadores de 

bisões e ursos e comedores de carne bovina. Aqui nos utilizamos do método arcaico 

classificatório dos diferentes povos da Terra que era uma das marcas do pensamento grego 

antigo como, vemos exatamente em Heródoto em suas sucessivas descrições dos povos 

que vai percorrendo em meticulosa panorâmica em sua história-viagem narrativa: o de 

distinguir os diferentes grupos humanos com base em seus modos e hábitos de 

alimentação, e não pela cor da pele ou pela língua que falam ou por suas formas de 

parentesco. Podemos ver esse mesmo hábito linguístico, porque é uma espécie de padrão 

que se configura em módulos linguísticos, expressões nucleares na Odisseia de Homero: 

comedores de lótus, comedores de ostras, bebedores de vinho de palmeira, em 

sequenciamento enumerativo hipnótico. A grande metáfora da alimentação e da bebida é o 

próprio ventre conceitual que permeia toda a história das religiões, toda a estonteante 

medula informacional milenar que narra em seus condutos de seiva-manancial, essa imensa 

metáfora alimentar, os segredos das relações estabelecidas entre os homens e os deuses há 

milênios, como recebemos claramente o conceito em Alain Danielou, em seu Hindu 

Polytheism (1964), no capítulo The Cosmic Sacrifice onde ele descreve rituais do deus 

Soma, que é, material e formalmente, uma trepadeira, ou melhor dizendo, um tipo de cipó 

das florestas, da grande e vasta floresta que ocupava toda a Terra antes da construção das 

primeira cidades de pedra ou adobe. Desse modo, portanto, os povos cujo livro cantado e 

ritual estaremos estudando e pondo em questão conceitual oscilatória, empurrando-o cada 

vez mais para suas zonas de emanação contingente, repletas de ambiguidades 

enérgicoativas também podem ser consideravelmente classificados como: mastigadores de 
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ipadu (...), bebedores de caapi e que é, numa coincidência extraordinária, bebida ritual 

também, um cipó trepadeira configuradamente semelhante ao Deus Soma indiano
67

, e 

bebedores de vinhos de diferentes palmeiras, fumadores do tabaco, condutor ao mundo dos 

seres invisíveis (todos os criadores de idade mítica modelaram a geografia da Terra em 

estado inumerável de invisibilidade) e inaladores dos mais energéticos paricás existentes  

antecedentemente ao universo. No mito desãna, e compartilhado pelos diferentes povos 

convergentes do noroeste amazônico brasileiro, ele também é uma realidade poderosa 

complexamente quase idêntica à sua metamorfose cultural hinduísta. Como o deus hindu 

que tem mais de 100 cânticos que o construíram mântricamente no passado prístino 

primevo, o Ente caapi surgiu numa casa de transformação a partir do Lago de Leite 

original da humanidade onde foi cantado com o leite materno submerso e entoado como 

um peixe-palmeira de quazto invisível em espiral. Um peixe cipó estelar de som cantado 

por vozes –caminho. 

Tiramos algumas ilações iniciais da leitura primordial do livro do escritor inglês, 

que foi um dos grandes estudiosos das civilizações nômades da Terra e um cultor 

peremptório do próprio fenômeno cultural que estudava, um andarilho. Todos os seus 

livros eram livros de viagem, baseados em seus diários de viajante por territórios em que 

sempre mergulhava poeticamente com todos os sentidos reativados pela presença mântica 

dessas novas paisagens que atravessava bem além do limiar do cotidiano, esse olhar 

cansado, monitorado, quase aprisionado olhar ocidental midiotizado comum, olhar 

urbanofincado, no poço-quase-abismo das cidades, zonas de desconexão e trituração da 

alma humana. Zonas cujas paisagens sonoras invasivas solapam os vastos campos 

interiores de silêncio fértil musical da alma humana natural original. Escrever-se sobre um 

assunto, e dentro de um assunto como o que aqui estudamos, num ambiente sonoro em que 

estamos imersos em Fortaleza (CE) é realmente uma tarefa épica, num certo e lato sentido. 

As invasões européias, nos diversos “novos continentes”, em sua expansão extrativista 

pelos mares & oceanos foram além de tudo o que já conhecemos, uma invasão sonora de 

conotações escatológicas, uma monstruosa invasão, uma invasom massiva, uma 

intromissão de sons destrutivos e desequilibrantes do ponto de vista energético, uma 

também desestabilizadora invasão de um tecido sonoro granuloso e corrosivo que ainda 

cada vez mais se propaga e põe em risco os próprios fundamentos acústicos e mântricos da 

                                                           
67

 “Caapi em língua geral; kahpi em tucano. Bebida feita de um cipó [gahpi mé (desana), kahpi wé (tucano)], 

plantado antigamente nas roças. (...) (Berta G. Ribeiro, 1980, p. 54, nota de rodapé 27 apud Panlõn e 

Kenhíri).  
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criação da natureza como ela se dispunha até então. As flautas de juripari criaram o 

território e as paisagens terrestres. Os eco-sistemas, os sistemas de sonoridades naturais, as 

vastas paisagens naturais e culturais, míticas foram atacados por estes excessos oriundos 

da pólvora dos arcabuzes, espingardas, canhões, dos retinires metálicos das patas dos 

cavalos, de barulhentas barbudas entidades. Caramuru, um ecossistema do medo-pânico 

muito mais do que uma palavra-personagem. Um deus barbudo com máscaras de touro e 

vulcões, azulado touro cósmico do pânico e da guerra cujos últimos ultimáximos leões 

sonoros de exércitos rituais foram dissolvidos em grandes caldeirões paisagísticos nos 

vales dos rios do Andes, nos mais alto lagos sagrados da Terra em estranhos novos rituais 

de construção de silêncio geratriz de novas imagens.  Os problemas embutidos na história 

do advento dos sons manufaturados, bélicos, industriais, metálicos e eletrônicos ainda 

estão por ser elucidados e esta mesma história em suas dimensões integrais numa 

unificação dos diferentes dispositivos interdisciplinares instrumentais ainda está para ser 

escrita. A história acústica da humanidade é um capítulo exemplarmente dramático, 

riquíssimo para ousadas hipóteses e suas composições teóricas. É neste momento histórico 

do cruzamento das paisagens sonoras indígenas e autóctones desses povos sem rebanhos, 

povos que nunca foram pastores do deserto, povos sem armas de pólvoras, arcabuzes, 

canhões, espingardas, fogos de artifícios, cavalos selados e transportes sobre rodas, e os 

povos urbanos europeus, já com suas almas impregnadas de ruídos artificiais e não mais 

naturais, sujas de bronze, ferro e estampidos colossais. Esses povos invasores com seus 

séquitos de terríveis instrumentais sonorosos só poderiam ser mesmo comparados aos 

âmbitos correlacionais do interior dos abismos tectônicos da Terra, dos vulcões e dos raios-

relâmpagos, aos poderes cósmicototêmico do fogo, do Sol e do trovão, extraídos a fórceps 

do céu de cristal de quartzo da grande oca estrelada do mundo, a Mandioca. Esses ruídos 

civilizatórios deixaram atônitos os povos tupinambás-tupi-guaranis do litoral e do interior 

brasileiro, os povos tradicionais da natureza que ainda não haviam ultrapassado a barreira 

natural da sonoridade ecologicamente dispostas miticamente na paisagem que é também 

uma casa mântrica, uma casa sonora entoativa, uma casa de cantorias e encantamentos 

construtivos, uma moradação transformadora, zona aquática de nomeações fundacionais da 

alma, zonas de criação à base de cantares e danças com uso de bebidas, cigarros e comidas 

que são os modos rituais que organizaram o universo e seus patamares desde quando tudo 

era ainda invisível e o mundo de nossos todos sentidos e percepções ainda não existia. 

Distâncias e ecos, rumores, cantos e murmúrios mnemônicos, falas e rios, cachoeiras que 
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rumorejam histórias sem fins desde as origens das águas, pássaros que falam todas as 

onomatopaicas línguas sem escritas de natureza, músicas ocadas, das grutas que escutam 

tudo que vem de longe, palmeiras-flautas do futuro. Juripari. (Fotografia)
68

   

Costumo ao ler um livro que me interessa de imenso, povoá-lo de anotações vivas e 

copulativas. Exerço uma leitura de recepção total às emanações de um livro. Para mim, 

todo livro é canoro de conceitos, é um mapa vivo de aterrissagem do grande pássaro 

cromático da 

imaginação. Um livro 

bom que é ecoativo 

me transmuta em 

grande Ave de sonhar. 

Retiro do dorso da 

costura de um livro, 

do imo de sua 

lombada, a seiva de 

me encantar em 

demoração ambiente 

de imãvagar. Que 

deles me deixo vencer de alegrias. Analisar uma a uma as anotações que fiz de The 

Songlines (1987) é fazer trinar de novo as trilhas dessas remotas canções da Terra, canto-

construções em seus veios sônicos e telúricos pelos povos autóctones tradiccionais da 

Austrália. São essas anotações inscritivas, pintura caligráfica corporal de livro, as hipóteses 

iniciais de nosso percurso em busca de mergulhar nos segredos de beleza contidos no Antes 

o mundo não existia mesmo em meio às buzinas dos estéreis rios urbanos feitos de 

automóveis das megalópoles asfixiadas pelos motores e alarmes incessantes do caos final 

do capitalismo, o reino dos grandes intrusivos ruídos, o reino dos grandes estrondos 

desconstrutores, do ataque vibratório antiquíssimo realizado contranatura, herdeiros 

sonoros do grande crime contra o homem, seres vivos, universo e toda a natureza. O 

Pancalismo precisa voltar com novas urgências compositoras sonoras. 
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 Figura 7 - Rufino Marín, yoabü (cantor/dançarino) barasana desenhando um mapa musical na areia, pautas 

de cachoeiras-músicas (pauta geográfico-músical com as casas rituais de transformação de alta energia 

sonora e prânica, vital que são as cachoeiras ao longo do rio-canção). Uma pauta geomântrica e cartográfica 

dos cantos rituais que se inscrevem numa das variantes cosmogônicas de Antes o mundo não existia. Foto de 

Stephen Hugh-Jones, 1998, extraída do ensaio Escrever na pedra, escrever no papel apud Andrello (org), 

2012, p. 164. 
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Todo o trabalho-imersão, todo o trajeto narrativo epistemológico pelo interior da 

Austrália de Bruce Chatwin, baseou-se na obra The Songs of central Australia, de Theodor 

Strehlow publicado em Sydney em 1971
69

. O autor inglês Bruce Chatwin resolveu elucidar 

e reapresentar ao mundo o conhecimento sobre um vasto sistema espiritual e geográfico de 

sabedoria que o pesquisador e antropólogo Strelow divulgara sistematicamente em sua 

obra de pesquisa, coleta e descrição etnográfica monumental. Sua obsessão pelos povos 

nômades e pelas migrações sem começo meio e fim, deixou-se encantar pelo conceito 

inusitado que ressoava das transmissões etnográficas de Strelow, completamente 

inesperadas, repletas de uma antiquíssima revelação, de uma redescoberta de um tema 

cultural, até então só aparentmeete secreto aos olhos ocidentais, estes enclausurados num 

antro cosmologicamente desconectado, vítimas de sortilégio mental, perceptivo, espiritual 

e atmosférico; tolhidos em urbes sedentárias e reclusivas ... Chatwin era um apaixonado 

pelos povos nômades de toda Terra e chegou mesmo a criar uma teoria sobre o nomadismo 

e suas origens muito convincente. Mas relendo agora seu livro e minhas trilhas de 

anotações e sublinhamentos desse seu extenso romance-documentário percebo que ele se 

enganou profundamente sobre a natureza das informações fornecidas por Strehlow. Os 

filhos do tempo dos sonhos e suas trilhas de canções, rotas de canto pelo território do 

continente australiano, não comprovam nenhuma característica de nomadismo intrínseca 

ao tipo de sociedade desses povos originários. Eram povos territoriais simultâneos. 

Mas, antes de qualquer citação de Theodor Strehlow convém agora mostrar uma 

frase temática, que guarda em seu interior todo o universo conceitual, toda uma tese e a 

confluência diretiva de um rumo o qual vamos seguir por aqui nessa nossa deambulação 

discursiva. Como uma semente temática, ela se alastrará por aqui em crescimento 

transarbóreo radical, investigativo-argumentativo. A frase é longa e sinuosa como um rio 

escrito e podemos inseri-la aqui em seu vôo pleno, pois aqui ela se reinicia saída de um 

livro distante ecoativo de todos esses temas que retornam como dispositivos de procura em 

minha tese e aqui dispõe-se um desses temas: 

Em minha voz é todo esse vazio que oprime vocês que vivem no interior 

das minhas cores e não me desconfiam como demônio em que vivem em 

seu interior dentro das cidades e numa dessas fachadas desses edifícios de 

vidros refletindo o crepúsculo está minha memória que vos vê porque eu 

sou o que todos são, o que quase todos passaram a ser, o demônio das 
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 Hoje esse livro-manacial encontra-se proibido de circular por imposição dos próprios círculos culturais 

aborígenes locais da Austrália com a justificativa de que grande parte do conhecimento esotérico tradicional 

ali divulgado não poderia ter sido liberado para publicação e divulgação por Theodor Strehlow  
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cidades, o demônio milenar que vos dirigiu na construção das cidades de 

argila e pedra, que destruiu os antigos e serenos elos que rompeu toda a 

memória, que vos fechou a terra e o céus (...)
70

.  

Esse texto que faz parte do meu romance A Cachoeira das Eras: A Coluna de Clara 

Sarabanda (1979) é bem mais longo e aqui fixei somente um trecho dessa frase-

corredeira. O motivo é que nesta frase e em centenas de outras disseminadas por toda a 

obra que se pretendia uma epopéia pós-cientifica, pós-burguesa e pós-apocalíptica já 

estavam inscritos todos os leit motivs que impulsionam, quase quarenta anos depois, a 

escrita de minha tese de doutorado. A aglomeração da maioria dos seres humanos em 

gigantescas megalópoles levou à humanidade praticamente a um beco sem saída. Não 

convém no presente momento da escrita deste texto, assinalar os aspectos mais nefastos 

inseridos nesse projeto de aglomeração forçada por contingências de um certo modo 

pretendidas pelos detentores momentâneo do Capital. Giorgio Agambem e muitos outros 

pensadores contemporâneos nos orientam gravemente na elucidação deste processo de 

transformação das cidades em enormes presídios camuflados pela sociedade de controle 

por meio de sistemas eletrônicos de espionagem e acompanhamento massivo de indivíduos 

através de recursos eletro-cibernéticos disponíveis. Tudo envolto por uma paisagem 

sonora, acústica, eletromagnética, vibratória e pela modulação invasiva de microondas 

vindas de todos os lados e das mais diversas fontes. No momento será melhor deslizarmos 

nosso discurso na direção de outras fontes mais claras e cristalinamente mais potentes, nos 

desviarmos desse ambiente conceitual infértil, também tão nefasto e perigoso quanto os 

fenômenos que aborda. Convém respirar alto. Percursivamente. Convém respirarmos 

amplidões e trazermos memórias remotas de volta, lembranças mais que arquetípicas, mais 

geoecoativas, de antes de havermos nascido, e essas memórias estão presentes no material 

de potências narrativo-rituais espalhadas pela cosmogonia poética Antes o mundo não 

existia e nas subsequentes cosmogonias publicadas que ela suscitou desde antes do ano de 

1980. A escrita da chegada às cidades, inicialmente Manaus, dessas emanações das 

florestas, irradiadas a partir de alguns membros de um pequeno povo da região do noroeste 

do Brasil, no noroeste amazônico, o povo desãna, poderá se constituir aos poucos, à 

medida em que vai sendo escrita, em um épico da própria história esquecida, oculta e 

sonegada da humanidade, retornando aos poucos ao centro do palco da consciência 

universal, agora se compondo da orquestração de todos os seres vivos do passado-presente-
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futuro, tudo retornando para o grande encontro de renovação do mundo, de reconversão 

dos fluxos originais aos cursos idea-ativos, aos rios aéreos de pensamento e aos rio de 

idéias do espaço por onde trafegam os narradores-nadadores-criadores desse livro mágico. 

El entramado de los ríos conectados al eje acuático primordial, 

columna vertebral de este dominio cósmico, son la base del Pensamiento. 

Dichas conexiones hidrográficas se piensan como um gran bejuco de 

ayahuasca o como um gran árbol acostado. Los ríos principales que 

conforman este tejido encuadran uma inmensa área de la selva amazónica 

que hace parte fundamental del conocimiente makuna, siendo que los ríos 

más alejados como el Amazonas y el Negro, cuentan com algunos lugares 

sagrados muy importantes que se consideran pilares del universo y que 

son nombrados em las curaciones. Los Makuna dicen que su Pensamiento 

recorre estos lugares y, por ello, se considera que estos ríos lejanos nutren 

y sustentan la vida del mundo. 

Cada curación puede seguir um caminho particular, como anoté 

arriba, y esto es posible porque todos los lugares sagrados están 

conectados entre sí por caminhos invisibles, formando, digamos, uma 

telaraña de Pensamiento. Tales caminhos se enmarcan dentro de los 

limites de la Maloca-Cosmos, y por ello hay um caminho más englobante 

que se denomina ketioka ma, el caminho del Pensamiento. Em esse 

sentido más amplio, el primordial y la segunda conecta los cerros que son 

los postes de la Maloca-Cosmos por el aire; de esta forma, las dos rutas 

están interconectadas y circunscritas a um macro-espacio com limites 

claros. Todos los lugares visibles de la Maloca-Cosmos, como ríos y 

montañas, están simultaneamente constituidos por elementos de ketioka, 

invisibles a nuestros ojos, como malocas, bancos, cuyas, collares de 

colmillos de jaguar, coronas de plumas, ayahuasca, entre otros. De esta 

manera, los estados de transformación de la existência se manifiestan 

simultáneamente también en los lugares: el origen de los mismos, como 

partes formadas del cuerpo del yuruparí primordial, se une al proceso 

creativo de los lugares hecho por los Ayawa y otros seres primordiales, 

cuando recibieron sus elementos o componentes em Pensamiento, y a su 

materialidad, cuando vemos agua, piedras y montañas. Es como si em 

cada lugar el estado de existencia primordial fuera uma semilla recubierta 

por uma capa com los elementos del Pensamiento, a su vez recubierta por 

su materialidade y visibilidad
71

. 

 À medida em que nos aprofundamos no interior desse material através dos livros, 

dos vídeos, CD‟s e de alguns filmes aqui indicados na bibliografia, vamos aos poucos 

percebendo que estamos fazendo parte de um ritual, que esse livro ele mesmo foi 

engendrando desde que o mundo ainda não existia e cujas páginas adicionais ainda não 

foram escritas mas que todos aqueles que com esse “material-imaterial” tiveram alguma 

relação fazem parte, sabendo ou não, de algo muito maior, uma espécie de organismo 

cósmico em expansão ritual crescente, amazonicamente se ampliando às mais diversas 

direções, rumos e sentidos de sua construção, em sua volumetria invisível e inevitável. 
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Agora, voltemos à citação pretendida do importante trecho de Bruce Chatwin sobre a obra 

The Songs of central Australia, de Strehlow e algumas referências que ele faz ao People of 

Aranda: 

(...) His father, Karl Strehlow, had been pastor in charge of the 

Lutheran Mission at Hermannsburg, to the west of Alice Springs. He was 

once of a handful of „good Germans‟ who, by providing a secure lanal-

base, did more than anymore to save the Central Australian Aboriginals 

from extinction by people of British stock. This did not make them 

popular. During the First World War, a press compaign broke out against 

this „Teuton spies‟-nest‟ and the „evil effects of Germanising the natives‟. 

As a baby, Ted Strehlow had a Aranda West-nurse and grew up 

speaking Aranda fluently. Later, as a university graduate, he returned to 

„his people‟ and, for over thirty years, patiently recorded in notebooks, on 

tape and on film the songs and ceremonies of the passing order (...). 

Aranda Traditions, his earlier book, was years ahead of its time 

in its thesis that the intellect of the „primitive‟ was in no way inferior to 

that of modern man. The message, though largely lost on Anglo-Saxon 

readers, was taken up by Claude Lévi-Strauss, who incorporated 

Strehlow‟s insights into The Savage Mind. (...). 

He wanted to show how every aspect of Aboriginal song had its 

couterpart in Hebew, Ancient Greek, Old Norse or Old English: the 

literatures we acknowledge as our own. Having grasped the connection of 

song and land, he wished to strike at the roots of song itself: to find in 

song a key to unravelling the mistery of the human condition. It was an 

impossible undertaking. He got no thanks for his trouble. 

When the Song come out in 1971, a carping review in the Times 

Literary Supplement suggested the author should have refrained from 

airing his „grand poetic theory‟. The review upset Strehlow terribly. More 

upsetting were the attacks of the „activists‟ who accused him of stealing 

the songs, with a view to publication, from innocent and unsuspecting 

Elders. 

Strehlow died at his desk in 1978, a broken man. His memory 

was served by a dismissive biography which, whem I glanced at it in the 

Desert Bookstore, struck me as being beneath contempt. He was, I am 

convinced, a highly original thinker. His books are great and lonely books 

(...) 

Strehlow once compared the study of Aboriginal myths to 

entering a „labyrinth of countless corridors and passages‟, all of which 

were mysteriously connected in ways of baffling complexity. Reading the 

Songs, I got the impression of a man who had entered this secret world by 

the back door; who had had the vision of a mental construction more 

marvellous and intricate than anything on Earth, a construction to make 

Man‟s material achievements seem like so much dross – yet which 

somehow evaded description. 

What makes Aboriginal song so hard to appreciate is the endless 

accumulation of detail. Yet even a superficial reader can get a glimpse of 

a moral universe – as moral as the New Testament – in which the 

structures of kinship reach out to all living men, to all his fellow 

creatures, and to the rivers, the rocks and the trees. 
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I read on. Strehlow‟s transliterations from the Aranda were 

enought to make anyone cross-eyed
72

.  

 Nossos antropólogos brasileiros, ativistas descritivos, como também invasores de 

campo em sociedades fora do circuito globalizado, ou aqui ainda não estejam tão 

incorporados de todo ao circuito narrativo ideológico de realidades midiaticamente 

impostas coercitivamente, não costumam, ao contrário de seus mestres e modelos teóricos 

(Claude Lévi-Strauss, exemplarmente instalado em seus imaginários, praticamente mais do 

que instalado, implantado como um inconsciente metodológico e um reservatório de 

hábitos linguísticos, estilemas conceituais e modos esquemáticos de percepção sobre as 

realidades estudadas) ter o hábito de cotejar as mitologias estudadas no noroeste 

amazônico – que é o caso que aqui nos congrega –, o livresco hábito de hálito filológico, 

com outras mitologias e diversas culturas nos outros continentes, como por exemplo, 

aquela territorial e musicogeográfica vivenciada profusamente pelos povos autóctones da 

Austrália como revelada nas pesquisas de Theodor Strehlow. Caso tivessem realizado esse 

estudo de mitologia comparada chegariam a algumas descobertas, não rejeitariam sentir o 

assombro que eu mesmo recebi diante de coincidências extraordinárias que ultrapassam os 

âmbitos de suas malhas conceituais e dos hábitos epistemológicos anti-mitológicos em que 

foram intrusivamente moldados, em que tiveram suas mentes esmigalhadas por esses 

carros de falso triunfo metodológico pós-modernos. De qualquer modo, a última coisa a se 

perder, como um brilho extremo de fogos de artificio intensamente continuados nas 

extremuras de um céu de estéril festival, são as emanações da retórica linguística, piloto 

automático de linguagem apreendida após a tentativa de confisco da alma poética pelos 

métodos que lhes são opostos.  

 Como se verá faltam muitas camadas de assentamento na forma como um 

arqueólogo brasileiro de formação universitária se aproxima desses sítios sagrados ou 

“casas de transformações”, que são os sítios onde situam-se as chamadas “inscrições 

rupestres dos índios do nordeste-norte brasileiro”, por exemplo. Quase toda, ou grande 

parte de minha obra literária até agora tem sido uma espécie de acercamento, de 

aproximação cada vez maior a essas bacias hidrográficopoéticas, a essas regiões 

“mesopotâmicas”, que são verdadeiros livros modelados pelos chamados seres criadores 

das origens, não propriamente deuses, ou mesmo demiurgos, ou sequer os chamados heróis 

culturais, mas nossos imperecíveis e insubstituíveis ancestrais humanos anteriores ao 
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dilúvio, modeladores-flautistas de paisagens que deixaram para serem revelados no 

momento certo e necessário a todos os seus descendentes esses diferentes “livros sagrados” 

que escreveram cantaram tocaram modelaram sonharam dançaram, regiões e territórios 

inteiros imensos, mentes imensas cartográficas, intransitivos mutacionais e tonais, suportes 

terrestres literários de criação de si mesmos, casas de arcaicos rituais de mutações 

energéticas e espirituais sendo pouco a pouca reveladas, riquezas poéticas imemoriais do 

conhecimento da gente do universo universo. 

 Tudo então parece muito estranho e pouco cientifico. Ainda bem. Mas é que de 

fato, com o surgimento (e não é mesmo essa a palavra exata ressoante que se aprofunda e 

se denota no lago de leite dinâmico do pensar indígena), com a chegada a este lado, a esta 

infinita margem do rio, destas cosmogonias e de tudo o que elas trazem em seu bojo de 

cobras-canoas-trovões transformadoras, iniciou-se, instalou-se uma nova onda de 

romantismo e naturalmente uma nova ciência vem se conformando, uma nova explicação 

dos sentidos, forças, potências do mundo, dos universos superpostos, visíveis e invisíveis. 

Uma ciência neo-romântica cuja forma de experimentação e checagem das suas hipóteses 

de investigação assenta-se sobre o ritual experimental, experiencial. Pois foi também deste 

modo ritual que os “livros” foram engendrados. Estes livros são ambientes sempre viajados 

e visitados pelos kumua, xamãs, por sua vez ensinados pelos professores caapi e 

direcionados em suas trilhas de cantar-dançar-entoar-contar-viajar pelas músicas das 

flautas de juripari que vai tecendo sua trama muiltidimensional na atmosfera-mente do 

universo. Nenhum mito é mera bricolagem. Peixe-flor. Palmeira celeste musical sem 

limites. Carnaúba celeste. 

Essas teorias são histórias alongadas, sinuosas, incrustadas de idéias 

estampidamente demoradas, escritas na terra dura úmidas das rochas de beira-rio com 

tinta-água do rio interno da terra pelas mulheres inciais engendradoras. Sempre estão 

próximas de cursos d‟água, de olhos d‟águas, poços de onde os animais dos desertos, ou 

das savanas, ou da caatinga vêm beber. Onde há indícios de brotos d‟água, de antigas 

cachoeiras no sertão veem-se estas pedras-letreiros Na Amazônia elas obedecem a trilhas. 

E essas trilhas são rios, os igarapés. Na Índia, pelo Ganges, são os sinais de Shiva que em 

todo a parte deixou suas marcas de construção- viagem assinaladas musicalmente na 

paisagem .  (Informação retirada do ensaio “Os Mahadéus do sertão”, de Gustavo Barroso, 

em livro muito antigo de título não-identificado). Qualquer arqueólogo sabe, no primeiro 

ano de estudo, que quase nunca as inscrições rupestres estão fora dos circuitos e das 
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viagens fertilizadoras da água. E, para os povos antigos, os povos da natureza, eternamente 

novos, sempre revificando-se em suas andanças, povos de grande-memória e de imenso 

escrutínio, que têm uma outra teoria das origens inscritas em seus mitos cantados, 

fonéticos vestígios guardados nas grutas de suas culturas, e demarcadas nessas inscrições 

como titulações, estações narrativas, títulos de capítulos, resumos míticos, episódios, as 

causas da formação da paisagem são completamente outras e diferem totalmente das 

narrativas ocidentais e de sua geologia caroçuda e profundamente opressiva, baseada na 

teologia material do fogo, do vulcão, do terremoto, do cataclismo: em paisagens que se 

afundam num envoltório temporal de milhões, bilhões de anos que simplesmente nos 

parecem nada mais que obtusas construções narrativas, interpretações intrinsecamente 

materialistas onde somente uma parte superficial dos fenômenos das origens são 

apresentados num corte epistemológico abrupto e hostil em relação a tudo mais que deve 

ter sido envolvido na formação das paisagens – dos relevos, da mesma face terrestre, de 

seu corpo inteiro que se limita ao infinito, e cuja pele é universal, envoltório em interações 

eletromagnéticas com todas as suas camadas vapóreas, atmosféricas, orgânicas (florestas, 

vegetações, bacias hidrográficas e geológicas...), interiores, radiantes e com zonas de mais 

intensivas fertilidades, trechos de maior intensidade vibratória, regiões que são como zonas 

de comunicação mágica entre as partes que lhes constituem, e que interagem ali com mais 

força construtiva, com mais significação. E essa representação se apresenta diante dos 

olhos humanos e das demais espécies se delineia na forma de cachoeiras, montes, 

montanhas, vales, planícies, cordilheiras, rios de forte energia de água em seus caudais – e 

esses lugares mais intensivos do território são zonas de ativações e de envios, ressoo, 

ressonâncias, ecos, zonas de atividades poéticas, xamânicas, rituais, zonas que são estações 

de uma longa história que antigamente era vivida sem rupturas, numa continuação 

evocativa pela paisagem  musical das bacias dos grandes rios da Terra e de seus afluentes e 

igarapés. Livros-rios cantáveis e viajáveis em todos os planos energéticos possíveis. No 

caso específico da Amazônia brasileira que estamos pesquisando inicialmente, na zona de 

seus desdobramentos livrescos, em torno da literatura geográfica, geomorfológica e 

hidrográfica dessas regiões de paradas, estações cósmicas de interações energética-rituais 

são assim chamadas casas de transformação. Pontos da mais forte energia orgônica. 

Enquanto a geologia européia ocidental conta a história da formação da paisagem em 

maneira épica limitadíssima, os povos mais interligados com a paisagem, que dela 

diretamente se alimentam em todos os sentidos, cantam uma outra história dessa formação 
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de relevos, rios, montanhas, seres e homens pois é nela que leem toda a história, sua 

própria conformação narra outra história dessa mesma formação desde o tempo das 

origens, o tempo em que o mundo ainda não existia, o “tempo dos sonhos” dos povos 

australianos, contam de uma forma cantada avenavegante contada, ecoativamente cantada 

revelando graficamente em todos os relevos sua pauta mítica de sabedoria mnemônica-

musical de amor e de energia. Quando, por exemplo, a arqueóloga Marcélia Marques em 

seu livro Materiais e saber na arte rupestre (2009) mergulha em sua pesquisa de arte 

rupestre na região do sertão central do Ceará, no Nordeste do Brasil, é na bacia do rio 

Jaguaribe, especificamente nas sub-bacias dos rios Quixeramobim e Banabuiú que ela vai 

encontrar todas as famosas pedras de letreiro como assim são chamadas pelos habitantes 

atuais dessas regiões. Porém, em sua análise científica e técnica exemplarmente escoldada 

em seus conhecimentos de geomorfologia, geologia, de cristalografia, de geografia, de 

arqueologia contemporânea, ela não ultrapassa os limites da sua própria cosmovisão, de 

seus provimentos epistémicos. E não chegar a beber da agua do segredo cosmogônico. 

Voltemos à Chatwin: 

Na teoria, para resumir, toda a Austrália poderia ser lida como 

uma pauta musical, um quadro musical, um mapa musical. Dificilmente 

haveria uma pedra, um rochedo ou um riacho no campo que não pudesse 

ser cantado ou que não tivesse já sido cantado. Poderíamos visualizar as 

linhas, as trilhas, as estrofes territoriais de canto, as linhas de canção 

como um concentrado de fios de macarrão de Ilíadas e Odisséias 

contorcendo-se por esse e aquele caminho, no qual cada “episódio” seria 

legível em termos de geologia
73

. 

E acrescenta o autor nesse trecho de diálogo didaticamente inserido em seu romance-

viagem-tese: – “Por episódio você estará querendo denominar de um outro modo um sítio, 

um lugar sagrado? ” Sim, respondemos. Nas pedras dos sinos das regiões mais antigas 

ressoantes. Ressoantes entes do antes.   

Ao longo dessas trilhas, rios caligráficos desse texto ou das pegadas datilografadas 

desse texto que aqui vai se enfileirando em suas linhas de prospecção e aventura, em suas 

linhas de redescobertas de tudo que estava escondido ou não coligado com as coisas, seres 

e elementos a que deveria se ligar em afinações elásticas e poéticas, em variações 

navegantes narrativas, iremos nos demorando em comparar os veios de relação e conteúdo 

das realidades míticas do noroeste amazônico com as informações sopradas do 

extraordinário livro de Bruce Chatwin baseadas na sua viagem profunda e extensa que fez 
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ao continente australiano, impulsionado pelas leituras que realizou da obra de Theodor 

Strehlow, principalmente o Songs of central Autralia, obra hoje proibida de circulação e 

comercialização em todo o território australiano pela maioria dos povos aborígenes como 

maneira de proteger seus segredos rituais e míticos ancestrais. Na verdade, o que eles 

fazem, esses povos originários, agora é mesmo proteger suas almas, seus lugares de 

entrada e saída no território, pontos de entrada e saída das almas e identidades 

xamanisticamente nomeados pelo território de seus cantos e denominações, nesse caso tão 

semelhantes em paralelo às cosmogonias multimídias do noroeste amazônico só agora 

recentemente reveladas. Compreendemos perfeitamente essa aparente estranha atitude de 

censura, mas claramente aceitável no atual contexto histórico em que o mundo vai se 

inserindo. Na época em que os mais velhos conhecedores mnemônicos do território 

australiano perceberam, ou tiveram pressentimento da possibilidade de sua extinção, eles 

pediram ao sábio australiano de origem alemã, que fora amamentado e “cantado” 

espiritualmente por uma ama-de-leite negra de origem arandense, ele, podemos aqui 

repetir, que sabia tão bem arândes quanto inglês e alemão, para que ajudasse a apresentar e 

preservar toda aquela imensa memória de geomusicologia mítica encantada que contava e 

narrava e trilhava pelos veio-caminhos da Terra outra versão completamente diferente da 

ciência geológica de modelagem das paisagens daquele continente e da formação de seus 

relevos, desertos, montanhas, rochedos, baías, lagos, rios e outros chamados acidentes 

geográficos. Mas com o fenômeno de revitalização dessas culturas dos povos originais da 

Austrália nos mais recentes quarenta anos, desde o ano de 1971, data da publicação do 

revolucionário clássico trabalho de pesquisa e investigação poético-antropológica de 

Theodor Strehlow, o ambiente cultural mudou e o perigo de extinção desses povos foi 

aparentemente dissolvido. A revitalização dessas culturas e identidades foi crescendo e 

esse reencantamento cultural proporcionou uma maior segurança entre eles, os chamados 

aborígenes, o que encaminhou agora os extraordinários assuntos numa outra direção, numa 

direcionamento de preservação de seus direitos culturais e de suas tradições mágico-

culturais, geomíticas, religiosas, e da proteção de seus saberes mântricos, de seus 

geocantos anímicos criacionais, de sua, por que não dizer, ciência cosmogônica tradicional, 

longe dos incautos e curiosos predadores culturais do cada vez mais desprestigiado 

ocidente. O Zeitgesit da época mudou. Substancial e espiritualmente. Poderemos agora 

dizer, portanto e tudo, algo antes impensável diante de uma cosmogonia como esta: torna-

se uma mera veleidade cultural ou um exercício de teoria ficcional empreender qualquer 
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tipo de interpretação psicológica, psicanalítica desse pós-objeto textual, porque 

formulações como subconsciente, inconsciente coletivo, arquétipos resultam aqui 

completamente transmutadas, oscilando para uma zona de transformações conceituais 

antes sequer investigadas. Os complexos mitos instalados nesse livro-transporte não podem 

mais ser abordados como antigamente, pois a tal natureza mítica que aqui é mais do que 

visível, tem outra notável natureza, tem mesmo, muitas outras naturezas, pois translada-se 

para outro campo de significações, de novas significações. Nada que é relatado percepta os 

tais mundos chamados interiores. Pelo contrário, tudo o que se relata aqui na forma 

antecessante que simplória e autoritariamente chamamos no ocidente de mito, de 

mitologia, é uma viagem para a completa externalidade de um drama de formas e 

entidades, forças, e energias, que atuaram e continuam atuantes por todo um território e 

que serve de suporte e de recipiente geográfico, geoteatral, georitual e geonarrativo para os 

xamãs compositores mnemônicos dos livros criacionais. Os livros-territórios reboam A 

própria ciência da geografia é mutacionada e para ela convergem todos os elementos antes 

considerados pela ciência psicológica como mundos interiores, inconsciente, sonhos, sub-

consciente freudiano. O que a epistemologia ocidental empurrara agressivamente para 

dentro da mente humana na verdade sempre fora uma armadilha conceitual que nada tinha 

mesmo a ver com a chamada de realidade interior do homem. Na verdade, o inconsciente 

era e é e sempre será nossa inconsciência da própria natureza da paisagem. O inconsciente 

é o próprio território pelo qual caminhamos, do qual de seus frutos nos alimentamos, em 

cujas águas nos banhamos  e na superficie do qual sonhamos e realizamos seus e nossos 

diversos sonhos culturais e mágicos rituais  que dele mesmo se propagamavam desde sua 

lenta caramujosa giratória dançarina construção O inconsciente é a carta roubada, o mapa, 

a cartografia mágica roubada. Sempre esteve claramente, paisagisticmanete delineado 

sempre à  nossa frente,ao nosso redor, debaixo de nossos pés, brilhante e sonoro, belo e 

maravilhoso, cristalinamente estrelado  sobre nós, com seus sol e lua dançarinos em seu 

interior a nos iluminar. É que o modo como se construiu, ao longo dos séculos e este pós-

texto demonstra, desmesurável, extensiva, geográfica-territorialissimamente, por cada 

palavra entoada por palavra encantoada, ponto-palavra por ponto-palavra ao longo dos 

rios, igarapés toponímicos, que não têm fim: o tal inconsciente era e é o mundo geográfico, 

o território exterior com o qual o corpo-alma humana interage o tempo todo. O 

inconsciente está fora de nós e pode ser reaprendido de novo, recaptado novamente, como 

uma mente eterna territorial mnemotópica e universal a que temos que nos religar: imensa 
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mente de água doces correntes, agua de mar, infindáveis e intrincados rios de vento, 

madeira, terra, fogo e água. Aqui sempre foi e será o paraiso. E isto todos nós um dia 

veremos se concretizar. A Terra é o mais verdadeiro e mais belo lugar do universo. Seu 

lugar de centramento e emanovidência... Uma recitação toponímica, ou melhor dizendo, 

topo-anímica interminável, ladainhinbadalinhavada da vida sem fim que sempre continuará 

desde a origem, este o chão elevadíssimo  do alto, o chão que esté no altom, desde o 

espaço original de criação do mundo, a curva paliçada esburacada das baforadas estrelas 

desde a grande oca de quartzo de Yebá-belô, a avó do universo, que é a composição 

inesgotável de todos os sons desse universo num corpoação total, corpoentoação. Tudo é 

um grande ser musical cujo mapa sinfônico-morfológico, sua bacia formal, é o território, 

terristório, terristo-rio deste envio. Juripari e caapi são seres músicas criadores e nos dizem 

que é assim. A “mitologia” dos que não construíram casas nem cidades de pedras e argila é 

territorial e sonora. Yebá-belô é toda feita de sons e mora ,roa e soa eternamente em sua 

oca de quartzo e som-ar. 

No princípio o mundo não existia. As trevas cobriam tudo. 

Quando não havia nada, brotou uma mulher de si mesma. Surgiu 

suspensa sobre seus bancos mágicos e cobriu-se de enfeites que se 

transformaram em uma morada. Chama-se etãn bë tali bu (quartzo, 

compartimente ou camada). Ela própria se chamava Yebá bëló (terra, 

tataravó), ou seja, avó do universo. 

Aconteceram coisas misteriosas para que ela pudesse criar-se a si 

própria. Existiam seis coisas invisíveis: sé-kali (bancos), salipu (suportes 

de panelas), kuásulu pu (cuias), kuásulo verá (cuias, ipadu), dëhkë iuhku 

verá pogá kuá (pés de maniva, ipadu, tapioca, caui), muhlun iuhku 

(cigarros). Dessas coisas ela se fez a si mesma. Por isso ela se chama a 

“não criada”. Essa mulher, depois de ter aparecido, pensou como deveria 

ser o futuro mundo. Pensou isso em sua morada de quartzo, na etãn bë 

tali bu. Enquanto pensava, mascou ipadu mágico e fumou cigarro 

mágico. Seu pensamento começou a tomar forma e levantar-se como se 

fosse uma esfera, culminando numa torre. A esfera, ao elevar-se, 

incorporou toda a escuridão. Dessa maneira, a escuridão ficou dentro 

daquela esfera, que era o universo. Ainda não havia luz. Só no 

compartimento onde ela se fez havia luz, porque era todo branco, de 

quartzo. 

Feito isso, ela chamou a esfera ëmëkho patolé (universo, barriga). 

Era como se fosse uma grande maloca. Depois ela quis povoar essa 

grande casa. Voltou a mascar ipadu e fumar cigarro, que eram invisíveis, 

naquele princípio não como os de hoje. Tirou o ipadu da boca e o fez 

transformar-se em homens: os ëmëkho ñehké semá (universo, avós, 

muitos), os cinco trovões chamados etãn bë weli mahsá (quartzo, que são, 

gente). Quer dizer, homens da pedra branca, que são eternos, não são 

mortais como nós. Isso ela fez na morada onde apareceu. 

Em seguida, saudou os homens por ela gerados: “Ëmëkho ulãn” 

(universo, irmão). Isso é, saudou-os como irmãos. Os trovões 
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responderam: “Ëmëkho sulãn ñehkó” (universo, palavra cerimonial, avó). 

Ou seja, “Avó do universo, de tudo que existe”. Depois disso ela deu a 

cada um dos trovões um compartimento nessa grande casa, a ëmëkho 

patolé. 

Os seres gerados pela avó do universo eram cinco homens-

trovões, chamados em conjunto ëmëkho ñehké semá. O primogênito 

recebeu o quarto do chefe. O segundo, o quarto do lado direito, acima do 

dele. O terceiro recebeu o quarto do alto do jirau – güi kaiá (jabuti, jirau) 

onde ficava o güi, que é como se chamava, nas grandes malocas, o lugar 

onde se guardava um casco de jabuti, tocado durante as cerimonias. 

Nesse güi kaiá ficou o terceiro trovão. O quarto trovão recebeu o cômodo 

do lado esquerdo, por cima do primeiro. O quinto trovão recebeu o 

compartimento bem na entrada da porta onde dormiam os hóspedes. 

Como disse antes, o mundo era uma esfera que terminava numa torre. Na 

extremidade da torre havia um compartimento onde ficava um morcego 

de asas enormes, parecendo um gavião. Esse lugar chamava-se ëmësin 

doló, “os confins do mundo”
74

. 

Outra grande dificuldade ou impropriedade aproximativa frente ao ambiente ser-

escrito-ritual de Antes o mundo não existia e seus múltiplos desdobramentos pictóricos, 

onde podemos incluir os desenhos e aquarelas de Luiz Lana e de seu primo Feliciano Lana 

tão meticulosamente estudados pela artista plástica Larissa Lacerda Menendez em sua 

dissertação de mestrado Iconografias do Invisível: a arte de Feliciano e Luís Lana (2009) é 

tentar recuperar qualquer traço simbólico naquele super material cosmogônico matricial. A 

utilização de categorias simbólicas transforma-se numa fantasia superficialíssima frente ao 

que ali se demonstra em sua espessura infinita e novos tropos literários. A própria autora 

nos informa da primeira vez em que teve contato com os desenhos de Feliciano Lana, o 

primeiro dos índios desãna da comunidade de São João Batista do rio Tiquié a trazer do 

segredo iniciático de um povo essas informações sem paralelo, complexamente 

inesperadas, quando os admirou na Amostra do Redescobrimento do Parque Ibirapuera em 

São Paulo no já distante ano 2000. Ela, logo em seguida, em suas análises começou a 

procurar ali relações simbólicas, símbolos primordiais, representações simbólicas de todo o 

tipo, principalmente de acordo com os esteios metodológicos da psicologia analítica de 

Carl Gustav Jung e da psicoanálise poética de Gaston Bachelard. Embora, que à primeira 

vista, no tom linguístico de uma primeira camada de aproximação, tanto o texto dos mitos 

estendidos no livro quando as pinturas possam proporcionar essa cômoda e confortável 

impressão, num certo momento, deslocamentos imprevistos e verdadeiros poços de vácuos 

distantes de qualquer sentido pressentido, começam a instalar-se, provocando comentários 

da própria autora que, com tanto esforço de aplicação, nessa atividade de prospecção 
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simbólica interpretativa se empenhara. Anotamos um de seus comentários atônitos. Ao 

mencionar os adornos e os objetos cerimoniais que servem como elementos básicos para a 

própria autocriação de Yéba-belô e a subsequente criação dos seres humanos, de toda a 

humanidade, Larissa Menendez afirma com uma nítida perplexidade:  

A narração do mito da origem do universo pelos autores é iniciada de 

forma diversa: Feliciano apresenta a Avó do Mundo e as casas dos 

trovões (...). Luiz Lana destaca os materiais principais de que a Avó do 

Mundo se originou (...). A representação da figura humana é colocada por 

Feliciano Lana desde o início e possui um apelo visual muito acessível 

para nós: é uma forma encontrada em nossas obras de artes, em épocas 

diversas. Já os objetos ilustrados por Luiz Lana não nos remetem a 

nenhuma simbologia, porém para os Desanas, são portadores de uma 

forte densidade simbólica
75

. 

A primeira transformação mental que devemos enfrentar no interior desse ambiente 

textológico é que não estamos mais diante, nem habitando, o interior de mitologias, de 

simbologias, pois estamos lendo história ritual, descrições de cerimônias que eram as 

próprias de criação do universo com todo os seus componentes de ativação de fenômenos 

mágicos. Temos que aceitar tudo isso literalmente como aí se apresentam porque estamos 

recebendo novos tipos de informação mitológicas, novos tipos de imagens, uma lufada 

meticulosamente enfileirada e disposicionada de novos tropos temáticos adicionados com 

esmero e detalhe, musical, escultórico jamais antes fornecidas ao mundo ocidental. São 

uma invasão de acontecimentos dos mais estranhos numa recitação, numa metrificação 

ainda não calculada, recitação quase sem fim desde a origem em que as próprias palavras 

que se lêem foram pela primeira vez pronunciadas em seu caminho de fumaça de tabaco e 

em seus sopros de cognimação e cognominação desde o espaço original do começo do 

mundo. E para os seus divulgadores indígenas aqui não há imaginação atrás do mito e nem 

mito pois o mito para eles é sua própria história. História culinária e energética alimentar 

da criação do universo. 

Aqui novamente a poesia volta a participar, a elucidar o conhecimento. 

Conhecimento, para a maioria dos povos do noroeste amazônico, é música, cantoria, 

benzimento, sopro cantado em sussurro, cujas milhares de palavras em entoações foram 

recebidas dos antigos, dos pajéias ancestrais criadores, geomãeticamente, 

geomântricamente,geomeandricamente. Poesia é som,aquífero sonhecimento. Os dessana 

se consideram em sua própria língua totalmente etimológica e autorreferente como os 
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“filhos dos desenhos do sonho”, e são apreciadores rituais do invisível trazendo em suas 

cerimônias todas as forças ativas e reais de sua cosmogonia agora escrita em sua própria 

língua fonetizada e letrada e que já se vai traduzindo em muitas outras línguas do mundo. 

O que culturalmente aconteceu e tem acontecido, desde a presença desse livro aqui em 

nossa margem da cultura humana: podemos afirmar, incialmente, que implantou-se um 

paradigma dessana como repositório de uma grande arte geográfica, mântrica, de estilo 

oca-paisagem narrativa cantada instalando-se no espaço com seus paris protetores 

invisíveis, suas imensas camadas de proteção semântica contra as armadilhas 

aparentemente reais, conceituais, epistemológicas que nos são sopradas do mundo cultural 

ocidental, reificante, materialista e penosamente mental, rastejantemente carregadamente 

matemático e raciocinante, antianímico e antirregional no sentido dessa nova geomantria 

que esse novo material imaterial estabelece no espaço antes totalitariamente celeste do 

discurso cientifico que esquecera preventivamente o outro cosmos tão complexo quanto 

este, o cosmo do chão, do solo, o cosmo territorial em diálogo total com este mesmo céu 

através de seus pontos de energias. Cosmisignificativo da humanidade. Um navio  

universal de cantos regidos pelas poéticas das encantações do chão ressoante, 

magneticamente encantado. Chinesomântico. Os dois cantos do ceu de baixo e do céu de 

baixo coligados, geomânticamaente interligados pelos pontos oceânicos das estrelas e dos 

picos dos montes, colinas e montanhas. Assim sonharam, assim cantaram, assim narraram, 

cantacriaram. Modelaram. 

Percebo que quase todas as frases dessas anotações à margem do rio das páginas 

dos livros em leituras em que navego neste périplo em busca dos conhecimentos 

elucidativos, dos mistérios, das origens, que têm suas palavras todas elas recitadas desde 

um ponto especifico do alagado território amazônico, carregado de rios e seus afluentes, 

precisamente a comunidade dessana às margens de um rio com suas cachoeiras falantes de 

narrativas incessantes, incessantes pajés-cachoeiras essas entidades-territórios, com um 

nome também milenar já protegendo desde sempre, envoltório protetor semântico, o 

topônimo mágico Tiquié, que provavelmente nesse invólucro em nheengatu esconde-se seu 

nome arcaico e protetor anterior ao dilúvio. E aí estamos situados no campo fluente e 

gerativo dos estudos dos cantos, sopros, rezas de nomeações, de toponimização recitativa 

dos lugares, que se trata inclusive de um gênero literário muito comum e permanente, 

basilar, dos povos de natureza, que não fazem de modo algum a separação entre paisagem, 

natureza e cultura, mundo espiritual e mundo material, arte, ritual, religião, poesia e 
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ciência. A recitação, que antes seria secreta, dispõe-se para ser reimantada numa 

transformação necessária, tornando-se escrita refundante de toda uma tradição que poderia 

ser esquecida não fosse sua metatransformação em escrita acondicionada em livro 

impresso de milhares de corpos móveis e dispersos em rumos inúmeros incidindo já por 

muitas partes do mundo. A recitação desse modo não deixou de ser região, re-li-gião, mas 

começou a reativar todos os campos dos saberes e das práticas culturais e artísticas, 

principalmente aquelas nomeadas no conjunto chamada vulgarmente de literatura. Realiza, 

como escrita reambulante, aquilo que já implantava e era, como construção cultural de 

todo um povo, quando em sua fase ritual, oral, cerimonial, mântrica, geomântica, 

performática, uma construção de saberes, experimentos e práticas cotidianas do tamanho 

de todo um território sincrônico, diacrônico e superposto e de muitas camadas superpostas 

de significações-energias musicalmente entrelaçadas. Uma cestaria orquestral de radiações, 

vibrações, cantorias e frequências intermináveis. 

Logo de início, esse pássaro semântico de transformações, palavra-chuva de muitas 

conduções conotativas, esse livro se estrutura de conteúdos transarbóreos, fractais de 

cachoeiras, pois foi logo influenciando o teatro brasileiro de modo definitivo no outro lado 

de sua própria fronteira, o espírito ocidental. Como sabemos e sempre é bom regressar a 

essa tema fascinante, ele chegou, de diversos modos, foi se enviando, na profusa década de 

1970 ao nosso mundo daqui. Inicialmente em Manaus e foi logo implantando através de 

sua energia mítica e agregante um teatro que foi indicialmente chamado de teatro ritual 

com muita precisão indicativa de todo um processo criativo que ele mesmo continha e 

irradiava, começando a multiplicar-se em suas transformações aqui desse lado cultural de 

“nossa planeta” mãe, o vento, o útero do universo, Il Ventre dell’Universo Como já vimos 

anteriormente: muito antes de influenciar profundamente o teatro, todo esse material 

poderoso que ingenuamente chamamos de mitológico, chegava na forma de desenhos, 

aquarelas e cadernos manuscritos que transitaram pelo círculo de um pequeno grupo de 

pesquisadores, teatrólogos, artistas, missionários, intelectuais e poetas urbanos, 

transformando completamente na segunda metade dos anos 1970 o zeigeist da capital 

amazonense. Ele chegava comi uma enorme aroma. Já em 1974 resultou logo em uma 

transformação formal de seus conteúdos que se dispuseram como animação audiovisual 

dirigida pelo padre Casimiro Beckestá e Roberto Kahane: as imagens transmitidas do 

invisível, por Luiz Lana e Feliciano Lana, ambos primos, começavam a atuar no nosso 

mundo cultural, a causar uma revolução artística e mental, espiritual, em todos os sentidos 
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rotatórios. Estes poetas-pintores do sonho e do som, são poetas fundadores que se colocam 

na mesma posição ontológica de um Homero. Eles memoorizaram, memorioraram, a 

tradição sonora e mântrica dos ritos geográficos de um grande périplo épico da energia que 

nasce no lago de leite onde tudo, a humanidade, todos os seres vivos foram engendrados 

em fórmulas tonais e versos e cantos encimados, empilhados tanto no sentido vertical das 

entoações cerimoniais encantatórias de benzimento e curação, de proteção e ativação de 

fenômenos mágicos reais como também no sentido narrativo horizontal dessa mesma 

grande viagem épica e mítica da grande canoa-cobra-trovão das transformações em sua 

viagem através dos grandes rios amazônicos até às suas cabeceiras ao sopé dos Andes 

antececíssimos, onde tudo foi estipulado, energeticamente implantado, mitimetricamente 

ao longo do território através das palavras-rituais de uma enorme e jamais acabada 

construção imemo-rioral. E em todas as rochas à beira do rio de cada capítulo cenário 

dessa longíssima história-canção, capítulo-cenário-lugar onde se situam as casas-

cachoeiras-de-transformação da viagem elaborativa do universo e do próprio poema-rio 

foram riscados, inscritos, demarcados nos seus temas primordiais que funcionam nas 

viagens dos xamãs cantores inebriados de caapi (os kumuas e os bayás),como pontos de 

apoio mnemônico e de ativação psicomântica para seus diálogos reais com seres invisíveis 

que ali habitam e com os quais eles dialogam, tangenciam e negociam através de suas 

cerimônias voadoras  de poesia mágico-territorial de tópica animação, trazendo novos 

tropos para a literatura mundial. O Antes o mundo não existia re-une-riotiza a comunidade 

cósmica dessãna, a Terra e seus relevos, seus acontecimentos-águas, seus fenômenos 

morfológicos e geográficos, ele é um código poético cifrado de zonas de energias 

terminológica tonal, um organismo geográfico cantável cerimonial e criativo 

transcendental e real. O território é a pauta musical dos poetas voadores e também 

mergulhadores xamãs. Antes o mundo não existia é um livro-espaço-comunal, a própria 

grande arte que o ocidente havia perdido com a fuga dos deuses no sentido mais 

hiederggeriano possível. Porque havíamos abandonado o conhecimento sonoro e vivo dos 

rios condiz-entes, esses livros antigos cujo suporte são os vários leitos hidrográficos, as 

bacias mesopotâmicas da Terra, todos os livros antigos eram rios e tinham seus motes 

mnemotônicos inscritos nas rochas de suas margens ou das ilhas de suas cachoeiras 

corredeiras e eram lidos e cantados por seus navegantes enquanto viajavam pelo próprio 

território, rios que de seus húmus lhes haviam gerado. Todos os livros antigos eram 

geoecoativos, com vozes de água humana, eram a interação cantante de mágica melodia 
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entoada com seus homens e mulheres e crianças e seus rios, suas marés, suas margens-

cênicas, ilhas-recitação, montanhas musicais e seus litorais pautados, seus rios dos quais 

haviam sido gerados, paridos em suas espumas e suas cachoeiras-mães nas primordiais 

alturas cantadas e narradas dos mitos cosmogônicos de antes do dilúvio. A disposição 

fundamental de todo poeta xamânico, do kumu dessana é a mesma da mãe criadora 

primicial, Yebá-belô: sentar-se aproximadamente e da melhor maneira possível para 

pensar-navegar e imaginativar, boiar e equilibrar, retirando do invisível, com todos os seus 

adereços não simbólicos, o mundo que antes não existia. Toda a criação cósmica foi e está 

sendo uma criação poética. E para esse sentar-se no ângulo certo de ativação e 

contemplação criadora já existem esses objetos perfeitos dos quais essa mãe-criacional se 

possibilita e assim mesmo se incita, são os objetos cerimoniais da criação dos quais um dos 

ativamente principais é o banco de quartzo onde ela se assenta para pensar o universo do 

alto das montanhas-fornos de formaçao em todas as suas gradações de fumaça iniciais. 

Essa música-de-criação nos parece ainda que não foi inteiramente revelada pelos poetas 

kumus de vastíssima memória dos inúmeros povos do noroeste amazônico. Essa música, de 

longo momento inicial, em que Yebá-belô entronizou-se, ou melhor, centralizou-se no 

centro do espaço em seu banco dentro de sua oca de cristal no interior de si mesma. Porque 

como já começa a ser pormenorizado aos poucos através das diversas versões que emanam 

nas diferentes cosmogonias que vão chegando depois da publicação efetiva de Antes o 

mundo não existia, Yebá-belô, sendo um ser musical que preexiste como uma 

conscienciência existencial sonora ao próprio mundo que ela antecedia: em alguma lugar 

do território sagrado dessana existia uma montanha que é esse banco de quartzo de Yebá-

belô ainda ressoando verdemente, fertilmente, na eterna mente da paisagem, relatando tudo 

o que aconteceu, acontece, e acontecerá por intermédio das mais altas, fortes e cintilantes 

camadas de cristal extraordinário. Os poetas dessana do alto rio Tiquié ainda guardam 

sigilosamente seus nomes sagrados, nesse anteparo, ao grande vento estéril do ocidente, 

ainda guardam a toponímia sagrada de uma mântrica linguagem elevada cerimonial, 

perdurando sigilosamente hieroglífica nas rochas do extremo ocidente, sigilosamente no 

interior de uma grande oca em uma clareira na mais alta Amazônia, um hermetismo com 

um tom terrestre, territorial da poesia ali persiste, intenso e soa o chão. 

Os kumus, que escreveram essa escrita oral de fluvial incidência ecoativa, escrita de 

transformação, são poetas mediadores entre o sagrado e o mundo dos homens (que também 

é sagrado), são pontífices cerimoniais com suas bendições e benzimentos de nomeação, 
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cura, transporte e ultrapassagem. Têm uma memória prodigiosa como os griots africanos e 

fundam o ser pela palavra, pois nas cerimônias de nomeação realizam algo que para 

muitos aqui desse lado da margem do rio da cultura, pode parecer inteiramente 

inconcebível: criam e literalmente constroem, modelam literariamente, potencializam, 

fixam e transplantam almas desde o ventre da Terra, desde pontos específicos geográficos, 

geonominados miticamente torneados através de sigilosas e demoradas cerimônias 

ancestrais de encantoação nomeativa, conduzindo-as pelo canto e a fumaça, o mel e os 

gestos e os sons dos maracás até o ventre de suas mães humanas. E fazem mais, os poetas, 

instalam almas frescas no coração das crianças com seus sopros sonoros condutivos 

transportando-as desde lugares mágicos e secretos marcados no território mítico nos quais 

os povos estão instalados desde o começo do mundo, e de onde todos brotaram, surgiram 

das águas da Terra, foram paridos das águas subterrâneas, foram nascidos nas nascentes 

dos rios. Filhos prediletos das cachoeiras. As cerimônias das nomeações estão nas 

entrelinhas de uma série de passagens-cantos desse longo poema cosmogônico, um dos 

diferentes ciclos de criação dessa região que vêm chegando ao conhecimento de todos 

desde os meados, férteis e decisivos, dos anos 1970. 

Sociedades que abrangem e habitam o território, que o conhecem narrativa e 

poeticamente em cada milímetro, que foi cantado e relatado desde o tempo do sonho, desde 

os antigos, sociedades que mantém uma autorregulação ancestral de nominações, batizados 

de entes geográficos, de conhecimento das portas topográficas de entrada e saída do seu 

estoque de almas-nomes, em que através de métodos de nomeação e condução de retorno 

ao território de reserva energética mantém essa circulação de almas-consciências intactas, 

esse sistema energético circulatório sob o controle poético-sacerdotal de poetas 

cosmogônicos de memória maior que o mar em harmonia congênita ancestral, não 

conhecem, de fato, a morte, ao contrário, secretamente a venceram há muito tempo. Todas 

essas culturas do noroeste amazônico mantêm esse segredo iniciático e poético, em 

gradação de sabedoria, ao longo das margens dos rios onde se posicionaram há séculos. Se 

formos fazer uma comparação com a teoria prática herdada da África e mantida no 

Candomblé baiano, por exemplo, perceberemos a mesma lógica de entrada e saída e 

reentrada de almas, de identidades intactas mantidas através dos membros cantores de um 

determinado clã em circulação infinita. É o bisavô ou a bisavó ou mesmo o avô ou a avó 

que reencarna no neto, na neta ou no bisneto e bisneta, as almas vão e voltam ,revoam, 

retornando numa maré ritual constante e alegremente equilibrada por esse conhecimento de 
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trânsitos e transmissões reguladas, de monitoramento cantado e ritualizado desses 

movimentos anímicos que vêm sendo mantidos pelas tradições mítico-familiares desde os 

inícios dos tempos por esses povos, ciência ritual e poesia mágica conhecida por eles desde 

sempre. São os habitantes atentos dos reinos dos mortos que, desde um território 

miticamente conhecido, energeticamente ativado em cada milímetro pelas palavras, 

potências entoadas esperam pelos cantos dos kumus dessana, por exemplo. Esperam para 

serem trazidos aos corpos das novas crianças de volta nas cerimônias de nomeação. Pois 

não estão mortos e podem ser enquadrados, ou melhor, centralizados, centrados, 

acentuados, assentados,sintonizados em seus cantos tonais de identidade nomeativadas,são 

estações sonoras de almas: 

Os indivíduos tukano têm três tipos de nomes pessoais: nomes de 

espíritos, apelidos e nomes de estrangeiros. Cada grupo exogamico 

possui um conjunto particular de nomes de espírito específicos quanto ao 

gênero (basere wame, bükü wame, “nome xamânico ou antigo”). Quando 

nasce uma criança, é dado a ela um nome pertencente a esse repertório e 

que foi previamente portado de uma pessoa morta do mesmo grupo, da 

segunda geração acendente, um pai do pai (FF) real ou classificatório 

para meninos e uma irmã do pai do pai (FFZ) para meninas. Os 

indivíduos recebem, portanto, nomes de membros falecidos do grupo, tal 

como estes haviam recebido os seus nomes; os nomes dos vivos são 

logicamente o nome dos ancestrais. (...)  

Os nomes sagrados ou espirituais formam um aspecto do espírito 

não corpóreo ou alma (üsü), fornecem um elo direto com os ancestrais e 

são um aspecto íntimo, secreto do eu. “Os adultos não mencionam os 

seus próprios nomes de espírito, não os revelam aos outros e podem se 

ofender se os ouvem falados. (...)  

Deveria estar claro agora que os nomes de espíritos tukano estão, 

de várias maneiras ligados aos nomes e à constituição dos grupos aos 

quais pertencem. Os nomes de espíritos são os nomes dos ancestrais do 

clã, são propriedades dos grupos exogâmicos as quais pertencem os clãs e 

servem para perpetuar a existência e vitalidade do grupo que está acima e 

além da vida dos indivíduos que, temporariamente, são seus portadores. 

Os nomes são partes de um todo e, ao portar um nome o indivíduo 

compartilha a vitalidade do grupo e é identificado com ele. (...)  

Por um lado, com a morte, os nomes de espírito retornam às casas 

de origens ancestrais ou, casas de transformações (massa yuhiri wii, 

“casas do despertar das pessoas”), situadas nas corredeiras e nas 

saliências rochosas. (...) 

Como a mãe dá à luz na roça (de mandioca), o xamã kumu, 

idealmente o agnático do pai da criança (...) sentando-se em um banco 

durante horas a fio enquanto sopra encantamento sobre a pintura 

vermelha (no corpo da criança) e/ou a cera de abelha (basere, wanore). 

Em seus pensamentos, ele viaja para a casa de origem do grupo ou casa 

de transformação (massa yuhiri wii), onde ele localiza a criança em forma 

de espírito. Consultando os ancestrais (hee büküra), ele também escolhe 

um nome e um papel ritual para a criança e adivinha o seu destino e os 
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perigos que lhe podem ocorrer na vida. Ele, então, acompanha e protege a 

criança-espírito (üsü) e o nome, enquanto juntos eles se movem 

gradualmente do mundo espiritual imaterial dos ancestrais para assumir 

forma material aqui e agora, o bebê como carne e sangue, o nome como 

pintura vermelha (para meninas) ou a cera de abelha (para meninos) 

aplicada em seu corpo. O nome é hee üsü ma, “o caminho da alma ou elo 

com os ancestrais” e enquanto o xamã sopra, o seu sopro confere vida, 

um processo de transformação que começa no trabalho de parto, mas que 

só é concluído no final do período de reclusão. (...)  

O papel do xamã é o de localizar seu nome e sua alma. (...) 

Que se a origem dos bebês está nas mulheres, sua origem 

espiritual está no rio, assim como todos os Tukano afirmam uma origem 

aquática única a partir dos ancestrais saídos da Cobra d‟Água. (...) 

O rio do mundo subterrâneo é descrito como inundado com os 

pertences de valor do morto, e os mitos de origem tukano descrevem os 

mortos chegando na terra com os espíritos de ornamentos plumários que 

assumem forma humana ao viajar rio acima no interior da canoa cobra 

ancestral. (ver Kumu e Kenhirí 1980:62). Embora ninguém tenha me 

afirmado isso diretamente, a implicação seria que tantos os nomes quanto 

os ornamentos circulam entre os vivos e os mortos. Os ornamentos vêm 

dos ancestrais como bens que são herdados no interior do grupo. Os 

ornamentos no rio subterrâneo também são manifestações tangíveis dos 

nomes de clãs que retornam às casas dos ancestrais situados nos rochedos 

que formam as corredeiras e nas colinas. Os nomes permanenciam nessas 

casas até o nascimento de uma nova criança. (...) 

Durante os ritos de iniciação, os homens do clã revelam para os 

jovens iniciandos os ossos do ancestral nos instrumentos e ensinam-lhe os 

nomes e as proezas de seus ancestrais. Tal como a vitalidade, a essência e 

a identidade, algo dos nomes deve ser revelado. Os homens adultos não 

revelam seus nomes secretos, mas nos rituais eles agem como pássaros. 

Do mesmo modo que os pássaros revelam seus nomes em cantos 

onomatopeicos e na plumagem colorida, os homens vestem seus nomes 

em seus corpos como ornamentos, tocam-nos nas flautas e entoam-nos 

em seus cantos de música. (...)
76

. 

A hipótese lançada aqui é arrojada e tem o desenho-aura que pode aos desavisados 

ressoar onírico. Entretanto, me parece cada vez mais plausível, diante do material que 

temos diante dos olhos e que tem sido aos poucos revelado pelos próprios povos do Alto 

Rio Negro, povos que habitam e dissolvem as fronteiras do Brasil, da Colômbia e da 

Venezuela com a potência de sua civilização milenar num imenso cumulu-nimbus de rios 

suspensos e repensados.  

Sem mapa cantado e toponimizado desde os tempos imemoriais não há cultura com 

suas almas livremente circulando em constante recriação recitativa-construtiva. Isso se 

realiza basicamente em sociedades, ou grupos de tamanho demográfico relativamente 

pequeno, onde esse controle mágico-ritual possa ser exercido ao longo das gerações. 
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Obviamente esse é um segredo interior às grandes famílias chamadas tribos e que os 

antropólogos desde os princípios de suas investigações de meados do século XIX, que na 

verdade são operações de espionagem sobre a vida secreta dos outros povos, erroneamente 

dados como povos primitivos, conceito que já foi abandonado, chamam erroneamente de 

nações. São imensas famílias pequenas. Com o espaço da ciência burguesa iluminista 

instalando-se progressivamente no mundo, a visão religiosa, mística, as interpretações mais 

metafisicas dessas operações rituais e poéticas foi aos poucos transformada por eles em 

complexos mapas e diagramas de parentesco, em enormes descrições etnográficas, até que 

chegamos, pré-atualmente, na transformação desses mesmos panoramas arduamente 

pesquisados em sua redução  a diagramas linguísticos combinatórios onde se busca tudo 

menos dizer o que se está realmente buscando encontrar a todo custo. 

As histórias das missões religiosas (jesuítas e franciscanas até ao século XIX e no 

século XX, dos salesianos) em suas subidas ao curso do Alto Rio Negro, suas cabeceiras e 

afluentes intricados e complexos, a esse mundo de cachoeiras e corredeiras, a esse mundo 

que o antropólogo Eduardo Galvão definiu como uma das maiores áreas culturais 

indígenas de nosso território, uma das principais, que corresponde, nos levantamentos de 

hoje, a uma das três áreas de cultura ainda integral da indiada brasileira, que ainda não 

foram dissolvidas ou insidiosamente desintegradas no curso do pesadelo da nossa história, 

é a história paralela e camuflada do controle das almas e de sua captura, do discernimento 

inquisitivo dessas cerimônias de sutilíssima tecnologia poética e espiritual de trato milenar 

com as forças vivas, almas, espíritos e nascentes mântricas que as grandes famílias 

exogâmicas primordiais da humanidade no intricado e complexo sistema construtivo de 

parentesco e intercâmbio que abarcava todo o território como uma pauta musical, 

energeticamente, realizavam há séculos. Não era somente a captura dos corpos que ali se 

efetivava, mas principalmente a captura das almas e suas casas rituais de transformação. A 

catequese não era o objetivo, era uma desculpa para ocultar a principal meta dessas 

missões. 

Não é por acaso que todas essas cosmogonias apenas agora estejam vindo à luz, e 

parte delas, de seus longos corpos míticos, começam a ser gradativamente conhecidas, em 

parcelas meândricas e mântricas, mas muito ficará em segredo, porque ninguém melhor 

que os povos do noroeste amazônico, habitantes há milênios de seus territórios-mães, de 

suas paisagens literalmente criadoras, de suas mãessagens, para preservarem seus mistérios 
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longe das vistas e ouvidos dos chamados civilizados e suas vanguardas emissárias, agora 

tendo como ponta de lança os antropólogos e as ONG‟s. 

Muitos desses temas, desses veios e filões temáticos estão indicialmente inscritos 

em toda minha ficção desde os anos 1970, mas como já disse antes aqui, eles 

principalmente se acumulam em uníssono nas páginas de meu primeiro romance A 

Cachoeira das Eras, romance de temática amazônica. O que fica explícito, e posso 

anunciar desde logo, é que todo o projeto exploratório, antropológico, interdisciplinar que 

vem sendo empreendido desde meados-meandros dos anos 70, acrescido de influências 

exercidas sobre o teatro, a música, as artes plásticas, na região do noroeste amazônico e 

que tem como marco a publicação da cosmogonia Antes o mundo não existia em 1980, 

todo esse amplo movimento cultural, parece estar ficcionamente previsto nas 213 páginas 

de meu romance de 1978 (e publicado em 1979). Juripari é o personagem que organiza 

toda a orquestração semântica do romance. E Yebá-belô, sua iniciadora sapientíssima. 

E todo esse movimento de renascença cultural,poeticamente e de nova ciência  que 

beira os limites do assombroso e do milagre parece participar misteriosamente da Coluna 

de Clara Sarabanda, personagem-movimento principal do romance. Explico melhor. Há 

poucos anos, em 2012, foi publicado um livro que reuniu um número considerável de 

ensaios de diferentes estudiosos, “brancos” e índios, intitulado Rotas de Criação e 

Transformação: narrativa de origem dos povos do Rio Negro, sobre a extensiva rubrica de 

Conhecimentos Indígenas e Pesquisa Intercultural, cujo organizador foi o antropólogo 

Geraldo Andrello. É nesse livro que  a liga entre histórias orais, geografia, paisagem, 

rituais e cerimônias, xamanismo, música, gestualidade hieroglífica( “a linguagem dos 

deuses”, segundo Giambattista Vico), encantações, poesia, etnobotânica, bioenergética e 

mitologia, linguística, eletromagnetismo, ecologia e meteorologia e uma renovada teoria 

literária, se unifica do modo epistemológico mais consistente. O que era praticamente 

inimaginável de ser dito, e de ser escrito em papers acadêmicos e universitários, tornou-se 

por obra, rio, garça e graça dos conhecimentos indígenas e de seus conceitos e práticas 

tradicionais transplantados transformativamente para esse lado de cá, para esta margem da 

cultura, algo corriqueiro, pois uma nova forma de lidar e ver o mundo e dele mesmo 

receber explicações, acenos, mensagens e conselhos, de nele transformar-se, começou a 

delinear-se e a instalar-se de um vez. Muito do que eu sonhara em A Cachoeira das Eras -  

A Coluna de Clara Sarabanda é coisa hoje corriqueira e transobjeto de pesquisa e de 

investigações meticulosamente pós-cientificas (o pós-científico é uma expressão que usei 
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pela primeira vez neste romance, expressão tutelar, praticamente emblematizada em uma 

apresentação em sua contracapa). Expedições inteiras vêm se organizando pelos rios da 

Amazônia em consonância com informações míticas geradas pela publicação das 

diferentes cosmogonias rio-negrinas
77

. 

 

SEGUNDA PARTE: RECEITA VEGETARIANA 

 

Subitamente mudamos aqui de tom. Vínhamos numa direção em rapidez conceitual, 

certos do que tínhamos achado um fluxo que nos levaria a uma inesperada descoberta, no 

sentido de algo que não havíamos combinado, mas eis que paralisamos tudo, pois grande 

parte daquilo que queremos demonstrar já foi anotado, considerado, recortado e inscrito em 

nossos cadernos e nas margens de todos os livros que lemos. Já achamos o que queríamos 

descobrir. Esta é a verdade. Isso já ressoa em nosso interior o tempo todo. Resta-nos agora, 

pelo menos por enquanto, antes de passar de volta por todas as nossas anotações na grande 

centena de livros que lemos e relemos em nosso percurso investigativo, agora registrar, 

passar à limpo todas as páginas de um diário que fizemos paralelo ao frêmito desse nosso 

périplo escrito anterior. Por algumas próximas páginas nos situaremos nesta estação 

paralela de nossa peregrinação. Aqui certos veios e filões, nascentes de rios de elucidações 

futuras serão percebidos, ainda que de um modo apaziguado, e serão panorâmica e 

rapidamente descritos. Sabemos de um modo natural que nossa dissertação de mestrado 

sobre a paisagem como gênero literário aqui novamente tem seus veios principais 

novamente expostos e que eles se introjetam relacionalmente com o que aqui estamos a 

estudar na cosmogonia desana. É bom de novo agora lembrar que na época em que 

escrevemos esta dissertação poucos estudiosos então (estávamos em 1999) faziam mais 

qualquer relação entre ritual, paisagem natural e contos populares, isto é, ligavam relatos, 

contos maravilhosos, contos de fada, literatura oral, mitos à geografia e a antiquíssimos 

rituais religiosos diretamente ligados à natureza, intimamente ligados à topografia da 

paisagem ou ainda mais, ligados à sua própria formação e constituição primordial. Em 

exatas palavras, toda paisagem, tem sua história tradicional, que a geologia, o vulcanismo e 

a própria geografia materialista não abarcam de modo algum. Há muito que as teses de 
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 Ver link https://www.youtube.com/watch?v=nM4Q__2o7TU, da “Expedição Anaconda” que vem fazendo 

uma viagem investigativa de barco onde navegam reunidos antropólogos, arqueólogos, cineastas, kumus e 

pajés rio-negrinos por dentro do livro-rio literalmente, reavivando as casas de transformação iniciais da 

criação da humanidade relatadas, esmiuçadas poeticamente no Antes o mundo não existia. 
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Paul Saint-Yves haviam sido superadas, diziam quase todos os estudiosos que abordavam 

esse tipo de literatura, principalmente,  a partir das novas aproximações, soluções, 

resoluções e teorias metodológicas do norte-americano Stith Thompsom, dos formalistas  

russos , e com ênfase entre  estes pensadores russos literários anti-metafísicos e anti-

simbolistas, dos aportes de Vladimir Propp e  sua teoria do conto maravilhoso e , por 

último, o mais influente deles  em todos os campos das ciências humanas ,Claude Lévi-

Strauss, quanto à natureza dos mitos e do conto popular .Tudo começava a se submeter ao 

paradigma da linguagem, e ao da estrutura. Cada vez mais nos afastávamos das forças 

sobrenaturais da natureza em nome do real. Em nome do rigor científico e da razão o 

universo era uma vez mais estilhaçado e sua compreensão era obscurecida por ruídos. E é 

mesmo por um grande barulho desembrulhado e retualmente dissolvido que começamos a 

desdobrar aqui as frases de meu diá-rio. Também uma espécie de seio textual, de lago de 

leite de palavras nutrientes. De seio-útero imenso onde bebo e me nutro do leite verbal 

terrestre original como os primeiros seres faziam na casa de quartzo inicial da criação na 

mitologia desana... 

         A primeira frase que me abro no texto cosmogônico desãna “Antes o Mundo 

existia” é “ouviu o trovão”. A ele acompanharei caligraficamente esta noite. Em leves 

relâmpagos escrevo em meus sonhos algo no casco de tartaruga escura transparente da 

noite.  

          Minha tese, nesta sua fase textual, nesta sua casa de transformação de si 

mesma, neste seu agora-aqui será ao modo de diário porque sinto que existem forças 

atuando na elucidação do caminho, na abertura das picadas sonoras envoltórias da trama. 

Marcarei todos os movimentos de entrada na escritura como relevantes e registrarei todos 

os acontecimentos em torno da escrita-picada sonora, ao redor da trilha caligráfica em 

expansão. No momento, uma série de sons me envolvem, o dos pássaros (bem-te-vis 

próximos), mas logo são ouvidos ruídos de alarmas eletrônicos e, superpostos, sons de 

trânsito, leves buzinas remotas e involvências nada aurais dos sons constantes desconexos 

que cortam a alma da cidade ao meio desde a chegada dos primeiros motores, do primeiro 

automóvel que a ela chegou por mar vindo num navio e depois se adentrou por ruas 

poeirentas. O constativo som pesado do ar-condicionado do prédio vizinho afunila o texto, 

oprime o campo das recepções dos sons naturais. O calor é envolvente e profundo também. 

Preciso fortificar este corpo (penso em gergelim), um leve dente me dói. Mas hoje irei ler 
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durante o dia a pequena monografia de Ricardo Yurnez, para a noite reservo a leitura 

anotada nos cantos. 

 Retornamos ontem da região dos monólitos (melhor chamar de multólitos pois que 

chegam com sua presença a transformar a configuração das nuvens locais em entrançados, 

intrincados e protuberantes complexos). Assisto ao novo chegar, a ele não mais me 

oponho, não mais me desvio. Esqueço a dor de dente na montanha que vejo pela janela 

numa verdíssima invasão de dimensões novas. É preciso recompreender toda a geografia 

do mundo, acentuados conselhos enviados pela narrativa dos pássaros emissários, nossos 

guardiões. Uma montanha engastada como um talismã no ser pensante infinito, num dos 

seus dedos anelares cuja extremidade é uma tarefa-estrela-ritual dizendo-se desimóvel 

sedenta de tudo. Aprofundar-se no caminho. Toda estória é uma viagem, uma odisséia, 

uma trajetória e seus recursos, embates, sucedimentos, paradas, episódios estão inscritos 

nas regiões, nas localizações, localivocações, nos pontos, pontos de voz e solo, nos sítios 

de entoações, nas marcas musicais do território, em suas estações mítico-topológicas 

corais. Todo território é um panorama mnemônico e pauta orquestral para vozes, 

instrumentos e coreografia de uma história mítica em camadas. E qualquer invenção 

literária sobre ele é uma reordenação do que emana de lá, insubstituível, inacrescentável 

ornamento útil.  

“Ajgã mãpõn era chefe de todas as aves: como “Inambus, jacús, jacamis, muntuns, 

todos estes que cantam o tempo certo. O Ajgã mãrsãn pë morava pelo monte, (também 

uma casa de transformações?) . De aí ele baixou até no Diyhã Aypiain wi, para subir onde 

a humanidade vinha subindo, e entrar nas casas onde eles tinham entrado com todo o seu 

grupo. A cerimônia que “ Âygã maysãn pé” vinha fazendo se chama “Miri behjhabi” ou 

também “Mej biyhanchadrati e era antes do tempo do (umari), o ojar~e maymsân pé 

quando estava distribuindo…” 

        Esta é  uma das únicas páginas do manuscrito (provavelmente totalmente 

imantado de si mesmo e na sua caligrafia dinaminam-se todas as forças desse território que 

nele prossegue magicamente , nele se acumula, e o mana da história ali se congregue) a 

que tivemos acesso, uma janela rápida a que tivemos uma primeira lufada dessa entidade-

manuscrito e, por enquanto, nada mais ainda, mas isso já nos deu uma força a mais, algo 

veio de volta a nós, e fermentou em nosso sangue, apurou nossa atenção, nos trazendo 

novas indicações para seguir o caminho. (A onda se acumula, até quando?) Ontem 

perguntamos por carta eletrônica ao escritor e teatrólogo Marcio Sousa sobre uma série de 



105 
 

dúvidas relacionadas ao manuscrito do livro desana, mas ele “fechou-se em copas”. Talvez 

seja a hora de entrar em contato com seu parceiro de escrita da sua peça indígena baseada 

nesta cosmogonia, o poeta Aldísio Figueiras. E ainda temos a possibilidade de procurar o 

músico Adelson Oliveira. Mas vivemos muito longe de Manaus e desse espaço do tempo 

em que a peça, talvez a primeira peça de teatro ritual no Brasil a ser encenada nos palcos 

das cidades, ocorreu. Ambi-Ente da época, esta a palavra-chuva. Nela, palavra-atmosfera, 

devemos magicamente penetrar pela porta dianteira da ficção. Ou deixar que sua presença 

pouse sobre nós, aos poucos e pousos nos deixemos ser por ele, esse ambi-ente... 

neblinado. A fusão do próximo com o longe se efetuará, mais cedo ou mais tarde. E de um 

modo magicamente inesperado. Com pássaros e bênçãos, por intermédios das nuvens 

absortas da terra.... 

         A região menos conhecida pelo ocidente é esta? Pode muito ser que sim e 

som, e sono imenso de nuvens encobertas. Como num plot de romance futuro esta frase 

brilha em minha mente: lá se decidirá tudo, é a grande armadilha geográfica que a 

humanidade pré-diluviana criou e preservou perseverante para neutralizar no futuro seus 

anti-deuses opressores. Aqui baixa um medo que me alvoroça de pássaros. Cautelas, 

cuidados, um nó de afluentes se dissipa num golpe de espaço, um nó de neblina de rios 

confluentes que nos vêem e observam, cantores, bayás, seus pássaros emissários, 

embebidas penugens de nuvens, mensageiros de rios-cantores. Tudo está suspenso, em em, 

antes da fértil precipitação.Aurora roa, ressoa com suas penugens de arara. 

        Por sua vez, praticamente incansavelmente os espiões dos deuses-opressores 

escutam todos os telefonemas, condutos eletrônicos, acompanham quase todos os escritos 

que se fazem na Terra porque talvez não saibam o futuro que lhes está reservado nas 

montanhas mais altas da bacia do Orenoco. Orenoco? Montanhas são casas? Moradas 

ocadas do princípio, as nuvens suas penugens, suas acangataras; vôos interiores profundos 

geológicos as nuvens fazem até o imoto, buscando os segredos das raízes das grandes 

rochas que por mais duras, inexpugnáveis, são porosas para essas nuvens imensas quase 

imóveis desde o começo do mundo. E que depois de acharem o que procuravam elas 

voltam num azulado cantante em forma de grandes chuvas e nevoeiros transmissoras de 

segredos. E baixam seus espíritos-alma sobre nós. Pensantes ocas de vento ,invisiveis 

        Voltemos um pouco ao manuscrito de Luiz Lana, página de um caderno 

pautado, escolar e remoto. O texto aqui vem repleto de movimentos, de verbos de 

movimento, de verbos de ação, não indicativamente, propriamente, de verbos de criação, 
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de verbos que denotam engendramentos como seria de se esperar de um texto 

cosmogônico, de um texto que relata sem um mais e sem um menos a própria criação do 

universo. Bertha G. Ribeiro, percebemos, quando fazemos na primeira edição da obra uma 

releitura do texto correspondente a esta parte do manuscrito original, modificou os verbos 

fundamentais do texto nesse entrecho que foi fotografado e reproduzido no seu prefácio de 

teor antropológico. Vejamos um pouco o que parece que significam essas aparentemente 

inocentes modificações e que ranhuras e atrofias elas provocam no texto que veio sendo 

cantado e dançado, bebido e respirado desde os tempos da criação do universo atual. Até se 

transformar em filete caligráfico numa língua estranha. Riozinho de unha. Porque este  

universo atual é apenas um dos sucessivos outros e não será, sem dúvida alguma, o último 

a ser criado num ato de pajelança cósmica que jamais terminou, mesmo quando não parece 

soprar por horas nenhum vento na floresta e os galhos e as folhas permaneçam imóveis, 

como a escutar,com suas formigas-de asas maniwaras nelas pousadas  cantando a ninária 

canção delas estórias . E o texto agora precisaria  novamente  e como sempre todas as 

vezes antes em que foi cerimonializado nos grandes rituais alucinogéticos dos dabacuris 

dos povos da região do noroeste amazônico nos mostrar panoramicamente e com todos os 

entalhes dos detalhes tudo, sem omitir nada, o que aconteceu nos primórdios da criação e 

que vai  se perfazendo e se ampliando e se ajustando e se modificando  magicamente num 

crescente contínuo à medida que vamos nos empreendendo nele, por seus caminhos, 

paradas, envios, retornos, correntezas,veredas e desvios, porque tudo nele, mesmo os seus 

vazios e vezos sem aparentemente nenhum jorro e  inseminação, suas clareiras de silêncio 

e branca inanição vocabular representam sua progressão inexorável no destino 

ampliativamente de si mesmo, até ser totalmente. elástica e flexuosamente, 

articuladamente , vértebra por vertebra, ser revelado, texto que  é este mundo em que 

vivemos e que se aperfeiçoa a cada timbre de nova palavra aflorada da tona do invisivel 

que fora esquecida desde a criação e que precisa ser reentoada da maneira única, mágica na 

ponta da ponta do pensamento da língua mágica toponômica e topoanimográfica original, 

esta língua cerimonial que somente os antigos sacerdotes da chuva e dos primeiros seres-

trovão sabem pronunciar com  a certeza incansável dos maiores rios  sem fim e a força 

peitoral das grandes montanhas nortenhas quentemente acesas...Mas tudo isto vai ainda 

mais além e esta imagem anterior apenas é um invólucro louco a-histórico de uma cena 

mitica cenográfica experiencial que lhe é mais antecedente.  
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Bertha G. Ribeiro modificou os verbos fundamentais nessa passagem, nessa única 

amostra-grátis que nos deu do manuscrito original da cosmogonia, e também teogonia, já 

que tratam, estas palavras, da criação e engendração de seres enormes que se aparentam 

aos deuses das teogonias do outro hemisfério mítico, greco–romano, hitita, egípcio, 

sumério, mas que se aparentam com eles totalmente por um avesso e um desdobrar-se de 

estranhezas enormes, atmosféricas, planetárias. Muitas palavras não existem na linguagem 

desana, tais como, já de início convem dizer, a super-utilizada nos estudos mitológicos 

ocidentais, palavra deus. A mania vocabular, a logomania dos ocidentais também forçou a 

inclusão dessa passagem textual, dessa modificação no texto fulcral, contido nos cadernos 

de Luiz Lana ,hoje guardados na cidade de Turim... Enquanto o texto original diz apenas o 

seguinte:“ este Ajgã mãpãn pê era chefe de todas as aves como “Imabus, jacus, jacamins, 

muntuns, todos estes que cantavam o tempo certo”, no texto modificado com ajuda da 

antropóloga lê-se na primeira edição do ano de 1980; “Este era o nome do chefe dos 

inhambus, jacamins, jacus, socós, mutuns e outros pássaros que cantam  numa determinada 

hora”. 

A nuvem vocabular aqui foi inconsultilmente modificada, com queda de gradiente 

poético, fixado o significado original fluente em outros níveis de reacoplamento semântico. 

O Aijã mapãn Pê  é nitidamente reduzido de “chefe” “cósmico e universal” de todas as 

aves  que cantam o tempo certo à condição mais simples e limitada “de chefe dos 

inhambus, jacamins, jacus” e acrescentam-se os socós na listagem mágico-cromática-

fonético daqueles pássaros adstritos à sua ação tutelar-condutiva protetora,sob sua aura-

acangatara-nome Pois não são chefes dos pássaros, mas protetores deles,ou ainda melhor, 

se fizermos ranhar-, ranger a palavra em sua tabatinga molhada préformacional..a mente 

sonhosa conjuntiva ajundada dos corpos deles todos, “arranhanã”. Nunca devemos nos 

esquecer que o texto agora escorreito, caligráfico, mas antes inteiramente fonético e 

modulável, era falado em rituais de dentro, do interior, da borda dos cílios dos cantores 

dançarinos bayás da Amazônia mais distantactável. O uso desses verbos, que foram 

retirados na versão impressa pela mão racional e clarificadora, científica da antropóloga ( 

...escrevi há pouco sobre um fino graveto ciliar de um dos meus olhos, caído sobre o 

branco da página deste caderno em que escrevo à mão, a continuação desta frase de agora 

mesmo, unânime aos sentidos todos que aqui se cruzam numa região tonal e total de 

energia levíssima película  protetora de escutação) coadunando-se primordialmente com os 

sentidos de onde se fala e de quem fala isso que aqui se diz e se revela para fora de uma 
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região sagrada que ainda não havia sido tocada por forças externas à sua formação e 

configuração, que ainda não havia revelado  talvez ainda à si mesma até então a leitores e 

escritadores de fora dela mesma, auto-enclausurada há séculos, se pouco,  mantinha a fala 

mântrica em seus adentros exatos de expansão mágica modificadora, resquiscio sonoro 

gráfico da lingua cerimonial inicial. Logo-logos, uma modificação desse quilate mude em 

muito os graus de significação e de significanção (pois é um texto entoado bem acima do 

chão) orientados desde sua medula dizente, de sua pista e sulco fonético imanente. Esse 

texto é mágico, de forças poderosíssimas foi vibrado, talvez anteriormente por mandíbulas 

de plumas e granitos com a força líquida de cachoeiras expandidas, foi pronunciado em 

arco e íris revibráveis toda vez em que novamente é reentoado em condução 

transformativa, encantatória, ser-mente-agora-textual ramificando-se pelo universo como 

rios, afluentes multiplicados na noosfera “da planeta”. Ser oral, manancial musical, tapete 

de cores e formas fonéticas de toda uma região (agora mesmo um pássaro confirmorou 

porejou seus finos ouros pré-silábicos sobre essa assertiva feliz aqui sincopando-se, 

simúlnea,tã, retino percussiva, leve fímbria, contente, respirável, tã e tã) que se auto-releva 

pronuncialada. Percutida...Dada. 

Nada se revela ou aparece nesse (imenso lá para nós, que lhe estávamos de fora, ex-

ternos, ex-tensos) aquisoante autodizente território serimonioralizado e cantante, que narra 

seus acontecimentos, os acontesermentes que lhe construíram, condizivos, afluáveis e aflu-

entes. Tudo lhe chega, lhe vem, sem pedregulhos obstrutores. E é um relatório histórico de 

sucessivas levas, chegadas, migrações, até a ele, é preciso frisar, frasar, reater-se. Tudo se 

lhe “vem”. Não simplesmente surge ou aparece. O vir convoca o sentido de percursos que 

têm toda uma escala sem interrupções, sem súbitas holywoodianas erupções, nada é 

separado de seu próprio mover-se. Nada subitamente passa simplesmente a surgir, aparecer 

de uma vez.De repentes, cachos de trovões  Há sempre um longo roteiro de estar-a-vir e 

chegar, nada é incompleto, arbitrário, ausente de si mesmo, fora de sí. 

Sigamos adiante no fluir narrativo de nosso raciocinio... 

O trecho da frase caligráfica original, em continuação, muito mais poético e 

definido-definitivo  imo que diz assim depois da listagem encantatória das aves – e não dos 

pássaros, vocábulo adotado na modificação impressa do original que veio à lume, pois: 

“todos estes que cantavam o tempo certo” foi só apenas aparentemente levemente 

modificado por esse novo bloco de significação agora escrita: “e outros pássaros que 
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cantam numa determinada hora”. Isso muda tudo, desviando um dos milhares de rumos  

filigranados do texto. 

Outra modificação aparentemente superficial e necessária foi também empreendida 

na frase seguinte. Agora lê-se: “Angã mahsã pê morava no norte.”. No texto caligráfico 

original lia-se, sempre; “O Amgá mahsã pê morava pelo norte”. Percebe-se, logo a seguir, 

que outro verbo de primordial, fulcral significação foi substituído por aparentes 

conveniências por uma ativa maior exatidão e clareza mas provocando outra sucessiva 

inexatidão cronológica, um micro-terremoto semântico de substituição aqui torna-se 

perplexamente visível, outra vez. O Ajgãn Mahson pê baixou e não abaixou até no (reter 

esse “até no”), que indica que um percurso sempre cerimonialmente tem que completar-se, 

que nada simplesmente surge, ou tremendamente “aparece”, “irrompe”, etc. que tudo vem 

num vir de chegar, em movimentos lineares, acumulativos, sem interrupções,no rio fala da 

voz que não pode ser interrompida nem lanhada estorricada dessoada  desde o principio do 

que não teve principio. Em vez de rupturas, incessâncias, temos sempre por aqui 

continuidades e constâncias cinéticas corais de ininterruptos dançarinos movimentos 

confluindo e se autoenvolvendo nas sua próprias auras  semoventes.  

Diha Ajpiaui wi, para “ subir onde a humanidade vinha subindo” e não, como ficou 

impresso: “Daí baixou até diá ahpikun wi (rio, leite,casa) para “entrar nas casas onde a 

humanidade havia penetrado antes.” 

Logo em seguida , a palavra cerimônia é substituída por “rito”. O que também é um 

micro-maremoto semântico, na verdade incomensurável que muda completamente, 

transforma ao contrário e não no sentido do rio do texto pré-cantado,pondo o rio da fala a 

correr ao contrario. Feitiço. Porque nesse texto quase assentadamente territorial-cerimonial 

o leitor-portador tem que ser uma espécie de folião andaflor onde nenhuma  interrupção o 

pode desconstruir em sua tecelagem caminhante cantante jamais oscilável em corrente de 

energia de prélevitação, de canto telúrico telepático. Mas outras intrusivas substituições 

foram feitas logo diretamente em desfácil sequência desaguada.. Este texto é um longo 

travelling sem nenhuma possível mudança de plano ou corte. Nesse texto não se 

realizaram, pela sua própria essência escorrente tonal, montagens, acoplagens, acréscimos, 

interferências semenrituais, inseminações vocabulares formulárias de ilhoutras regiões 

narracionantes.Mistiramentos. Vejamos essa outra” “desmodifocação” seríssima 

empreendida em sua polpa líquida fluvial fluente. (Texto e caligrafia andante, caligrafia 

fonética de forsomiga, são a mesma coisa, texto,aura e mapa, completamente nesse caso, 
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pois.Verde trilhas de transporte de alimentação,alimentesons entre ninhos,úteros, ventres 

territoriais, formadoras amnióticas cavernas,mães, Nossas Senhoras dos Montes, das fontes 

termais, milagrosas montanhas imensas) 

“A cerimônia que Ãjgá mahsan pê” vinha fazendo se chama “Mîû byhali” ou 

também “”Mêy bijhannhahajhalî era antes do tempo do (umarí) o ãjgã mãjsãn pë vinda 

estava distribuindo (pássaros, ou mais que isso, desimposto, desexposto, aves aqui 

cantaram em pontuação sonora sobre o curso-ovólucro do texto casulo, do textosom 

caligrafio aqui em vôo-voz-serlagem,minuência, aromagem. Aeromagem do tempo-da-

boa-condução, nheengatando outro envio fonético de arrumação da mente  para texto e 

seus envios, chegadas, viações. Essa frase foi apagada, borrada ;”onde eles tinham 

entrado” do mapa textual, aqui, “com todo seu grupo”. No texto original se vê escrito; “A 

cerimonia que Ajgã majsan pê vinha fazendo se chama “Mir~i bejhali ou também “Mij( 

aves conrimaram aqui cantando que aqui “biyhahjerali” era antes do tempo do  (umarí) o  

“ajgã majsã vindo estava distribuindo”. Percebam-se os gerúndios índios enviados na ação 

contínua não interrompida de um vir, de um chegar, de um perfazer contínuo, de um 

perfazendo-se. Fazendo uma cerimônia, construí-la e realizá-la é como um adorno também 

ser-rio-aural emanaserioral – agora um pio longo indicativo de aceitação das aves próximas 

à minha morada em q‟eu vou escrevendo neste caderno com tinta  retirada de tina dada 

dourada.Tinta forte subterrânea da luz. 

Percebe-se pelo texto que cada grupo de fauna tem seu espírito pré-humano, sua 

bela forma de homem principial e gerundial, imanente cont‟ente, viva, imensa imersão, 

pulsando tenuemente durante sempre como um dia-ser que os ritos evocam quando 

realizados sempre novamente. E serão. 

O primeiro inhambu, o “chefe” de todas as aves, era um homem bonito que 

procurava as  mulheres mais bonitas nas ocas para “ viver com elas”. “ Entrava casa por 

casa, fazia as suas “serimônias, “e suas danças com todo o seu grupo. “Por isso até hoje 

essas aves cantam em dia certo, e mais em alguns dias que em outros”. Esses “ritos” foram 

aprendidos pelos êmêkho ,ahsã (universo, gente), isto é, os Desãna. Eles também fizeram 

como Angá mahsãn pë, entrando nadando-voando nas palmelin w~iei (tranformação, trans-

adornação, casaauradas, casas cantadas) executaram o rito que propriciava o crescimento 

da fruta umari, para o ano seguinte. 

“O aparecimento de Angá mahsã foi difundido pelo mundo todo. Sabia-se que ele 

ia às casas para procurar mulher”. São cerimônias sexuais, de fertilização mágica, orgias 
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coletivas sagradas que propriciam o crescimento de um deliminado fruto, o umari. Os 

famosos rituais da  fertilidade, do espírito da vegetação estudados  por Sir James Frazer 

nos cinco espessos volumes de seu O ramo dourado se verificam aqui mas com outros 

instrumentos e objetos, outros seres paisagísticos nunca antes estudados.  

Comecei, ou antes, recomecei a arrumar minha mesa de navegação à distância pelos 

rios amazônicos, pela hidroviavoz de nuvem e fumaça contínua dos mitos murmurados em 

pronunciados longos atuados sopros da água e deixei-me banhar por esse vapor-pensavento 

que me abrange com a idéia de que sinto que devo me calar o máximo possível, não falar 

muito, enquanto escrevo esse texto outro porque percebo que estou no meio, no limiar, no 

decorrer, na deambulação de algo que ainda não  compreendo...Algo que aprendo aos 

poucos. Preciso ser receptivo e abandonar definitivamente o medo, agora mesmo, para 

sempre, no gerúndio desse texto cursivo sempre adiante que me vem e avança seus 

flutuáveis futuros... Como me proteger para guiar-me à luz de todas as suas emissões e 

congeminá-lo, alçá-lo? A imagem do salto, da cachoeira mais alta do mudo floreou sobre 

mim seu halo e, por trás dela, no seu ambiente de vapor-alma, ao seu som-força, 

entusiasmo das águas, algo ainda maior se mostra, desvenda, entreabre-se em seu úmido 

eterno secreto. Essa imagem- da cachoeira mais alta do mundo me vem durante a leve 

ducha depois desse dia em que fez muito calor. Algo entreabriu-se ,de lá . O que não sei 

descobrirei na águasímbolo jorrente derramando-se contínua da montanha dos sonhos. 

Escrevendo em cadernos de luz e água... 

Abro agora ao acaso um desses cadernos amarelos claros de anotações e leio 

(escolhendo o método sequencial criativo líquido escorrente fluídico dos acasos  como o 

princípio construtivo deste texto em curso-rio o qual é um diário interpretativo micro-

mítico poético do que vai acontecendo comigo e ao redor enquanto me aventuro na 

elucidação elaborativa  da presença simultânea desta obra em abertura total que é o Antes o 

Mundo Não existia. Abertas as páginas qual a primeira frase em que meus olhos tocam, 

retina e leitura, que avealinhavo? Esta em seguimento de tigrada alvorada: O que vê uma 

cachoeira atrás de suas grandes lentes de vapor ocultas? Ela vê isso que se segue... 

Este diário é um peabirú do corpo-energético de si mesmo, o caminho até o que vai 

se fazendo, uma espécie de cerimônia cognificativa esse avolumar-se de escrita. Texto é 

ente corrente, enteciência, correnteza, correnserteza, tesão tranformacionado em palavras 

de energia fecundante, texto é água forte, direcionada, em movimentos de busca , caudal, 

cachoeira expandida ou grande enxurrada, dependendo da força com que se escreve e do 
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âmbito da busca, das dimensões do que se vai demonstrando, contando, entremostrando, 

encontrando, pelo através daquilo que se vai passando, atravessando, ultrapassando, por 

aquilo que se vai cantando, entoando navegantemente. Aluvião, riacho, rio, ou enchente. 

Muitas vezes uma grande planície densa, líquida, de prosa expandida, um mar em 

crescente veloz vozluzmensidão. As criativas pequens vozes velozes , aves sonoras das 

mãos. No caso específico da obra Antes o Mundo não Existia estamos atravessando um 

antigo rio humano vocal milenar que nos leva ao mais arcaico e poderoso ritual do 

universo, o da sua própria criação. Uma região inteira instalou, construiu através de seus 

habitantes, pagéias ancestrais, a sua própria obra-paisagem. Todos os seus contos-cantos 

são funcionalmente adornados pelos enfeites-símbolos, adornos úteis, instrumitos e objetos 

arquetípicos, cantados, entoados, soprados, mais diferenciados , liturgicamente mais 

distantes e diversos de todo qualquer modo possível de seus congêneres participativos dos  

cantos e hinos cerimoniais  também transformadores até então conhecidos como aqueles 

Mil e  Um Cantos do Rig-Veda nas regiões que lhes são praticamente antípodas na Índia 

ou das tradições egípcias dos rituais de alta magia épica  dos cantos dramáticos cerimoniais 

de Osíris também impressos rupestremente em tipos imóveis nas pedras votivas das 

margens do Nilo , todos esses cantos dramáticos, dançados, teatralizados de alta magia 

elaborativa energética, vibratorioral e entonalada e seus gestos cerimonias e fundadores 

que  é pelas  faiscações milhares  milharais  trasnminerais dos super-adornos vivos dos 

gestos de dança modeladora do  Caapi que esses contos-ventos seguem seus caminhos-

mensagens-aragens-sopros em busca do prumo veraz do dizer mágicodramático tonatal das 

origens. Uma região que se autorecobre e dizcerne de seus sons em urdidura gestual, 

cestual de si mesma, uma região pássaropousada em si mesma, camuflada em paisagem, 

remota casa da aurora. Ouço seus cantos de zumbidos-fios de cesteiros cósmicos do 

universom quando arpevejo as estrelas cadentes pousando de seus rios-fontes do quartzo 

altíssimo do céu. Zinstrás! Histórias primordiais dos seres musicais que ecoaram e 

compuseram tornearam esculpiram respiraram o universo em escalas de sons 

pensadamente elaboamormoradas murmuradas na fumaça de seus imensos cigarros de 

criação. Nas ressoantes tabas do tabaco, nos pátios de quartzo alto do grande ser trovoado 

em todas as dimensões ao mesmo tempo tudo se arvoresomou, arvoressoou,arvoresonhou 

se empalmeirou semeoôu em entôentes altados simultaneamente sincopados. Realizou-se! 

Os primeiros grandes seres  ,os entes-primórdios, foram  modelados num grande trago, 

num grande hausto  pensado pela boca e pulmões de floresta abstrata sincopada da grande 
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primeira avó do universo autocantada, Yeba-Beló ,que por estar incomodamente sozinha 

resolveu se fazer companhia de todo o ainda não existente universo futuro, 

desbragadamente, numa gigantesca tragada-canto volição  de um super-cigarro cósmico, 

numa super embarcanção de nuvem de  fumaça soprada foi que ela instalou e implantou 

projetou o universo no espaço casa forte de fumaça que antes era completamente o imenso 

e infinitíssimo  insuportável e solitário nada, o incompreensível e inecessário vazio que ela 

preencheu e vem preenchevendo ecoando evolando ocupando com essa gigantesca  e 

incomensurável tragada cósmica fumasomcantoração através de seu  incomensurável 

transcigarro tremsom de super-tabaco sagarroron om onda sus  flautal frutíferoz veloz e 

sem fim... 

Também, por assim tão, recomecemos, pois, Uakti. Aerospecto seu musical 

essencializarpar, ranger figurar arrastar arranhar intuinficar no ar sua levíssima fera de sons 

pré-ósseos hinados tutanonados e seu corpo de orações-combogóvozescomboio 

amplificando nuvenavesomantoaurando-se a sim ímesmamtando-se áptil ovlongo ovoengo  

, transformãos,  trasnformães invisíveis em conjunaveação de ser- aves a alisar aos 

milhares seu veloz pelo de luzente ser a milestrelar somarioar circularente, a fazer atuar 

ressoar sua enorme oca tonal sideral de seu plumal  ser palmeioral arranha céu sereal ahá 

nha om ar laralém do luar do  lugar!..Rioar! Rioariossonar! Figurar, desenhar tudo nas 

pedras, cantar! 

Neste lugar gravados todos os outros lugares em partitura superposta remota. 

Imposição central do universo, mandioca-lugar, espécie de tapioca-película mais que 

finíssima de ouro -  horizontal zumbido de ouro soante a ourar de todos os antes anteriores 

pensados modelados lugares-címbalos deitados ressoantes ondulantes terristoantes 

terristomares solidificantados enlanquescidos subidescidos formados lugares orados 

cantambulentes do antes lugaresomentes , lugar-semente . Paisagens-cantares erguer atiçar, 

fazer soar , vibrar ressoar!   

 

RORAÍMÃ 

          

           Pássaro da alma, retornas à fronte, perguntada à montanha ao seu ninho 

interior, suspenso no granito não visível, não divisível , do céu. A montanha já teve uma 

imensa pintura mural corporal de seu rosto. Grandes odes em urnas  e vasos e cochos de 

acalanto. Antes eu ia com um gravurista, com um fotógrafo e um inscritor de sons em 
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busca do mar, dos seus traços e conchas ali deixados, fósseis, dínamos, ruídos, marulhos 

encriptados, suas  asas de sal, poças de desenhos de música de suas marés. Hoje vou em 

busca das mesetas, que se descerram, pois quase tudo já foi descido das cabeceiras das 

origens, como costumamos nos dizer entre si, desde os avós.desde lá. A última história 

descerá das cabeceiras quando exatamente 22 milhões de almas forçarem a isto, a que se 

rompa o silêncio na região das cachoeiras, estará deslacrado o silêncio ritual antiquíssimo 

por essa massa , essa quantidade de gente residindo àss margens do antigo grande lago de 

leite. Pois o grito do Nilo - e seu grilo de asas cifradas foi esculpido numa estatueta recém-

descoberta ,desenterrada do fundo de praia de Alexandria  - pulsa comédias de luz futura 

no Amazonas e seus preâmbulos, em suas asas hieroglificamente  escritas as codas desse 

canto fluvial . Era uma   urna-época bem anterior da qual nos afastávamos - época em que 

se transladavam pelo mar os grandes balcões frontais de mármore e alabastro dos templos  

fisgados do oriente, agora dando de novo relevo alto às fachadas aonde se dissolve o sopro 

dos números erráticos, golfadas de aromas em punhos de granito fecundando nuvens-

mensagens, chuvas súbitas do dizer. A descrição da leitura de um livro na cobertura do 

monte, parque de letras desconhecidas, esculturas de lava escura entre poças d‟água de 

sentidos ainda atados na moleira da montanha-entoação por um vidente dançarino-jorro. 

Roraima-flor, águalma-de-lava. A descrição de um poema inscrição que brilhou na testa de 

um sonho, cuja cabaça não se vê: o conto das três panteras lançadas como chamas negras 

sobre o povoado da planície e os risos de seu monitor dronico se esboroa em sombras antes 

de nascer escrito em qualquer folha ou tela vapor aura. Ainda transliterado estará este 

conto em meus cadernos caso me voltem as forças e os entusiasmos. Os olhos lisos da 

Treva cometem o mantra ambulante. A urna do silêncio compacto arrebentou. Trovões 

escritos na lápide do inverno, no paredão ainda com marcas do dilúvio da montanha. A flor 

da natureza tem cabeleira de água branca e espumas. `A cabeceira do rio eu li os versos da 

alma. Soubera do outro lado do mar, quando não era o que sou, eu, que comedores do 

âmbar celeste, adquirem novos corpos no Sinai. O sacrifício de um livro tinto apoiou a 

equivalência do granito ao sintoma da Lua, isto são palhas escritas, são frases sopradas, 

cumeeira das idéias, farfalham os cordéis de fogo que o vulcão pensamentoou, intimou, 

meus passos de abandono a fugir de uma cidade geral, pois nos subterrâneos de um velho 

museu esconderam o navio secretosonoro do mundo. Algum amarelo com seus habitantes 

pousa na fronte da montanha. O hermetismo tonal figurado do navio subterrâneo, mas 

furtivas cidades de pássaros, seus chapéus de levezas, de novas cores autônomas, atores 
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doam. Retoam. Tilintam hinoam meu diamante de água e vapor azul cuja dançarina nada 

em seu centro de tom. A grande borboleta das contigências, a sol, Róia, a menina 

dançarina dança, vai dançando e entoa... Deste lado do vaso vê-se um desenho de um 

devorador de espíritos, reverberando suas asas de oriental tecelagem, nesta parte da tampa 

acentua-se a premeditação do granito, em linhas de pontos turvos, minúsculosescuros 

contos geomedidos nutridos por si mesmos através da supersomfície, em aprofundamento 

até às fundações dos tímpanos de escrita solar em escritágua jorrada. Houve um desastre de 

aviação nos primórdios; este o segredo. Me aproximo do monte  Roraima, rôr-alma, para 

falar e escrever mergulhado alimentado pelo vapor das profundezas de sua cachoeira. O 

céu para dentro, engolí-lo todo, e poder dizer, enfim, num jorro d‟água de força e soar, o 

segredo  ondo do mundo. Circunflexos.Exos. Exos. 

           O Monte Roraima bebe vinho de letras líquidas distendidas. O casamento da 

caverna com a chuva? - mastiga o sol em silêncio. As curvas tardias sobem no alto, na 

violência intacta  leve dos pássaros. Esse vaso de beber caapi roraimoara é um eco do 

monte Rôr. Pegá-lo entre as mãos, quase tangê-lo e descrever sua lenda volumétrica em 

voz alta voadora de pássaro leitor ao redor da montanha, contos que são descrições de 

inscrições remotas em meus vôos pela noite ao monte ôntico com meus olhos-pirilampos, 

lâmpadas sonâmbulas da luz de esmeralda da mente e da armoresfera,  lendas quentes, em 

brasa, hinos solares nas grandes placas mentálicas onde ferviam nas origens os caracteres 

frutíferos, tufos semânticos do futuro , o rumor de aromas de idiomas com seus turbilhões 

de aves a chegar em busca de suas sombras-esculturas,  impressas nervuras minerais  e de 

chuva no cocoruto  intrincado do monte-cabeça dos astros invisíveis.  Todas essas aves sou  

eu em meu avistar a tecelagem minérea do monte, seu halo de mente imensa boiando no 

amplo lago da noite . A cada gole que bebo vou lendo com mil olhos alados toda a pele 

rupestre da montanha-cocho navegante dos grandes pajés da atmosfera em nuvens cantos-

procissões que disparo em lentissimos relâmpagos e sucessivos, crescentes trovões 

construeustrutores teores.  São tipos móveis escuros de um idioma estranhíssimo e  quase 

infinito que, soprados pelo vento, que pelos seus insterstícios trespassa suas cargas acesas e 

quentes, sempre nas noites altíssimas respiratórias e curvas estelares, seus harmônicos, 

soando intensonhantemente intermitentes entes  de sua música textual absoluta, música-

cabeleira, tecelagem com suas raspagens teóricas eólicas  a gestar as poderosas mentes-

casas ,  seus trovões-sementes , suas letras graníticas pousadas de timbre de ouro, 

ressentem-se. A cada relâmpago-mãos, mais sucessivas, atroam - escavam letras escuras, 
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moradas  retorcidas em relevos  que são esculpidas no alto e nas encostas manchadas de 

dilúvios , auras sucessivas da montanha , se espraiam atentas as mensagens do grande mar 

suspenso pensante  omperante  vapor de vapor de ouro do universo. Seguro em minhas 

mãos o vaso dessa montanha de inscrições e bebo seu âmago, seu líquido construtor,  sua   

estelar cachoeira inicial. Prolifero. Canto. Altero. Reestriberbrilho. Estrelas, Estrelas. 

Estrelas. 

        Mas deste lado sem asas visíveis do vaso terreno dos gigantes iniciais vê-se, 

repito, desenho de devorador de espíritos. Nesta parte da tampa acentua-se a acentuação, a 

premeditação do granito, a cor gradual de seu hino, linhas de pontos, pingos de chuva de 

pedra, escuros, um aprofundamento até às fundações dos tímpanos da escrita-solar em 

forma de escritágua, água, águararara escultora natural dos baixos-relevos de alta força 

rupestre das forças formadoras dos ventos do Leste, lajes altíssimas de texto de altíssima, 

de voante leitura, prismática leitura. O reestribrilho ressoa, formulário como gravação de 

cachoeira na pedra de seu rio. Faça o que faça, nos gestos mais prosaicos e mais afastados, 

nas ações mais desestabanadas, sem nenhum propósito, sem mesmo qualquer premeditação 

sempre   mesmo quando nadandoaviava no mar, e nele mergulhando, parecendo ainda mais  

liberto de mim, me aproximo é do monte Roraima para falar e escrever de sua cachoeira. O 

Céu para dentro. Faça o que agora mesmo esteja fazendo estou sempre por lá a chegar. 

Mesmo se me afastando diagonalmente para as planícies, com enormes pincéis do rio 

Amarelo obtidos nas mãos, dele estou a chegar, carregando seus imensos baldes, camutins 

de areia de ouro. 

         Procurar este meu livro nesta biblioteca de rochedos molhados, úmidos, 

untados de óleo, mastigando cantando a imortal medula caminho da flauta do Céu. Este o 

meu destino- abraço de imensa paisagem. Escrevi delicadamente o poema em alguma mesa 

de bar de que me esqueci o lugar, apenas me lembro dele   aqui reflorescido  somente para 

ser lido, depois de escrito outra vez, nesta voz caligráfica de rio: 

 “o ninho da alma de meu bem-querer 

   tem altas clareiras de amãenser” 

          Poema escrito sobre as tiras em meandros dos fios de um ninho de um 

pássaro de uma espécie recém-aparecida nas imediações do Monte Roraima, escritos de 

aragem, sem súbitas arquiteturas de acasos disseminadas na planície em seu arrededor, 

você ainda mais bem longe, desreal arabesco como o modelo de um rio, todo o seu curso 
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visto do alto, num átimo, ainda encantadamente desconhecido. Emblema da mais bela 

história. Florser. 

            Laranja tosca, tesa, de granito, laranja gritada em quadratura, alta laranja 

dura dourada ,reler relevos da montanha cuja cabeça foi decepada, roubada pelo céu, reler 

e reler e reler e reler, rereler, rêe êêê. Assim é que nos foi cantado. Não tem escapatória. 

Disso é preciso saber. Recompor com cachos de tambores de água toda a história. Reunir 

aquilo que foi partido daquilo que por aqui ficou. Ecoou. Ecooou. Tambores de fazer 

pousar, tambor-ilhar, atrair da distância mais dramática do mar do cume brilhente do mago 

mais alto escuro quese impentravel do espaço a ilha perdida amante da montanha. 

Traduzindo os volumes, velhinos, ninhos aurais da montanha, frescas estrelas topográficas 

de uma lenda capitular escrita volumentada em uma imensa urna cuia de argila esculpida 

aqui escondem-se, em recesso, desde as origens, desde os princípios da água , entre as 

nuvens, no bem mais alto, os não-nascidos, em seu grande ovo de pedra ,poedra, do 

ausente pássaro do infinito, do enorme pássaro da Distância. Do futuro agora mesmo 

rangem, cantam, em coro em camadas câimbras coloridas florescidas, sempre ressoando 

nos sonhos, em todos os sonhos ressoando. Antes. 

         Este livro começa com um impulso espiralado descritivo, escultado pelas 

cavernas- ouvidos da montanha, trechos jamais esgotados de uma eterna mumuração 

escorrente de calcário e água profundíssima, escura , fortes jorros de murmúrios de forças 

transparentes, envios  de uma caligrafia hermética e desconhecida para ser decifrada pela 

vida. Sou um arqueólogo, faço anotações de campo nesta densa descerrada manhã em que 

me amplio sem saber por que, em muitos, e para que, mais assim me envio, e me digo e me 

indico, ramifico-me e me bifalo e me trientôo e me dito, me miltescrevo, me deixo 

acontecer em muitos seres que sou eu ao mesmo tempo, me esculpo e me instalo 

simultaneamente em muitos lugares do mundo. Aqui nesta mesa onde pousado o vaso 

roraiimã me fita de seus olhos de ser coletivo cerâmico geral transerâmico e me multiaplica 

em muitos pontos, me lugarejando pela terra. 

         É um vaso de vaga e ainda não descoberta função amplexa, diferente de todos 

os outros até então aqui encontrados. Começo mesmo a empilhar minhas primeiras 

anotações. Uso de um estilete, feito um elo fino da pena de uma ave multicor, ave que veio 

de muito alto, de lá mesmo, como se fecundada pelo monte lá bem longe por esse vaso 

educado, bojudo barco de inscrições chuvosas deixadas pelas nuvens. Agora mesmo o 

Monte Roraima troveja e escrevo esta frase que roreja como se de seu som fosse a 
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mensagem traduzida para linguagem escrita humana. O Monte Roraima huum procura 

instalar com um trovão-de construção, um hangar para sua mente no ar? Mas, pré-cebo 

aqui que ela ainda, como uma imensa e serena mãe ainda que entoadamente faz pouco caso 

desses debates comigo, ainda pouco dialoga com minha caligrafia, apesar de eu escrever 

com uma pluma de ligação com ele  e que eu traduza as primeiras trouxas chuvosas 

fonéticas dos desenhos do épico desenhados sonhados por este barro formado, duplicado 

de seu corpo. O seu bote. Se nessa linha que agora escrevo por somente pouco a pouco se 

intromete nele toda a alma-entoação de encorpada nave secreta de granito ancorada na 

Terra, ajuntando suas nuvens de coroas de rarezas, enternamente preparando-se em ruídos 

e escritas e ritualescos acontecimentos para os exatos fulgores de seu mito ainda em 

andamento e do qual participo a escrevê-lo com ajuda das aves em torno este conto 

torneado de  nuvens espiralado ao seu  redor. O gigantesco cheiro de tabaco da montanha. 

Trago com toda a força do lugar o meu redor o meu cigarro, e escrevo mais esta frase que 

vem a seguir: Ecoaltura. Fervem no altiplano todos os espíritos da libertação. Respiro 

atento enquanto escuto e vejo ao mesmo tempo os contornos da montanha pela abertura 

dessa oca cerimonial de cobertura de palha encandecida e carinhosas paredes brancas. 

Escrevo mais: vejo lá longe coroa falante de nuvens e o brilho vertical, o cajado líquido 

fortíssimo da mais alta cachoeira; a nave e seu mais estranho habitante habitente escorrente 

líquido. Meus estudos de diversas inscrições rupestres semeadas por diferentes povos ao 

redor dessas mesetas cosmogônicas touxeram-me, todas elas, água e pedras, aves, bebidas, 

envios, banhos, imersões, goles estrelados imensos, todas es explicativas descrições que 

delas fiz, finalmente para este texto-desembocadura que agora escrevo para mim mesmo, 

recebendo, táctil, recebendo raras infiltrações. Estou a receber um mar antigo. Aqui estou, 

finalmente aqui cheguei. Minha missão é mesmo a de cantator do que tem que ser feito. Do 

que foi miticamente preparado sem nenhum estardalhaço: A vontade fértil da montanha 

eneanisnbimninimb, camuflando seus contos pelo mundo por diferentes autores pelo 

mundo, transpostos sem falas humanas diretamente para o escrito. Esta a primeira 

naveação. Êêê Êê, recebente, bênçãos, aves e nuvens. Conceber e receber. A montanha 

entonta entona, atordoa, reboa, depois acalma, acelanta, apascenta-se sentatadamente 

pensada. As crianças em dansa de cordões de risos em ação riem bem muito aqui ao lado, 

felizmente intrometem-se. Começa a chover neblina em proteção enquanto escrevo o que 

escrevo em meu caderno enfeitado pautado de aluno da meseta, aprendiz do altiplano. 

Auras dos cocares de luz da cachoeira na fôrma de uma nova letra a gente entoa! Recebo 
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reentrâncias, soprões de alegrias entre bambus...Serra-cocho-embarcação relata sua canção 

toda molhada. Tudo tem sua vez quando acontece. Seraninmimb, sereaminimb, assim será, 

relatarei, vapor, assim farei, seus hinos de cipó, rios-cipós, frases-cipós cantarei para 

adorná-la para o vôo de transformar a tudo, lararolar, imensa altiva Rêlararei, Rêlararei, 

grande n‟ave eterna camuflada de todas as nuvens-canções de libertação da Terra! Prepara-

se para receber suas asas imotas de volta no grande ritual do silêncio de todas as potências 

concentradas da Terra. 

          Viemos para cá por que tinha de ser, nesta expedição, em que somos muitos 

fiapos coloridos ou rouimou um único ser puxados por bicos de pássaros invisíveis.... 

Estávamos em toda a parte e ainda não nos conhecíamos, mas esta montanha-mãe então 

nos reuniou, ouou, ouroeou com seus ecos e hinos em seu ninho de canções geomânticas 

imensas, seu prana de plumas plumagens foi nos reunindo, apropriciando nossos encontros 

através do século, um de cada vez, e  lentos como  os cílios de seus olhos , finalmente 

acabamos todos vindo para nos reunirmos neste único ser de ser  de floração coletiva em  

finíssima tonação  das inscrições no Monte Roraimã, no monte ror e mãe. Uma constelação 

de lentas pedras de prata e ouro baixava em calma por todo o território no   amanhecer em 

que aqui chegamos bem te vindos como seus velhos filhos pássaros raros rezados. Pousava 

na planura o panorama transparente de pedras com plumagens sem ferir a terra. Cena das 

mais que muito mais antigas e recorrentes, cantada em muitos hinos-rios da Terra ali 

víamos de frente quando aqui chegamos... Pois e sim, Raelarelárêm, Raelarelárêm!           

         Esta escrita alastrada por todos os flancos da montanha, preenchendo os 

avoengos côncavos, seus paredões lisos, nesta grande superfície significativa, úmida do 

orvalho veloz das cachoeiras que lhe repletem, também craqueja suas borbulhas em sua 

pele de granito, ecoaltura seus escritos de ouro, musgo, água, salitre; uma escrita de 

fundamento da própria tinta mais interior, do que é seu suor  autor componente. Escritas de 

cinábrio  imortal em fendas aonde o sol penetra, escrita-força. Para lambê-la, em raios-

cardumes, raios mais rápidos que a luz, certos peixes-seres do mais alto espaço vêm bebê-

la. A pata  de ferro quase em brasa de uma  ígnea ave-de-montanha, gigantesca águia 

guardiã, filhairmã sua, parida de si mesma num  grande vôo vocativo do iniciamento, 

sombra móvel retumbando de ave  de seus primórdios estelarmente fixados, faísfincou uma 

enorme marca de letra-ventania de impulso que  tudo indica ser um grande mapa  vertical 

no flanco sul  do texto ardosiado que mostra os elos de ligação desse grande ovo-cabeça da 

montanha ,ecoativa rama , roteiro de ouro em  ouro, nuvens de ouro migratórias  ao outro, 
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o Pico da Neblina, como o aqui chamam superficialmente mas que o evocam com outro 

nome, prolongadíssimo, que dura noites e noites de pronunciação ritual, nome coral sideral 

sem intervalo, quase sem fim, nas grandes festas. A água, a cachoeira, águia e o monte - no 

seu início, a montanha e o seu pássaro enorme eram um só ser, de uma espécie extinta, que 

de seu agasalho, do seu ninho de nuvens foi aos poucos se transformando, através, em 

gradativas aldeias, sua sombra deixou marcas, trajeto de musgos na planície nura antiga, 

férteis fontes das suas bicadas ainda jorram entre letreiros lapidados por humanos. 

Arcabouços. São imagens que escuto da coroa falante de nuvens giratórias por onde os 

cumes somem que esta bebida difrata e da qual só bebo neste vaso cujas inscrições soletro 

em noites altas desde que aqui cheguei, na região de seus trovões e ressoos tôos. 

         Aqui vou aprendendo suas lições entoadoras, vou ficando tonto dela inteira. 

Sabemos também de um lago na moleira do monte, da meseta, lago para acoplamentos, 

pousos, engates de ventoseres herméticos. Escuto coisas como “o dente e seu cachorro 

sobem na nuvem”. Ou canto a canção “da nobre dama sem mar que vem me aquietar”. 

Tradicções das vozes aéreas sem corpos que rondam ao redor da montanha enfeitiçadas 

pelo silêncio das noites. Feixes de hinos migratórios me ornam a cabeça, me coroam com 

seus halos, fumaça de halos de vozes em minha cabeça aro redor, chapéus de som e altura 

veloz. Acangataras de espíritoss criadores, alvores. Há muitos modos de escrita e escuta, é 

o que a revoada dos micro-pássaros dos hinos ruflam pousando aos milhares em ciclos 

diminutos sussurrentes em nossas cabeças! Coroas de jorros de vozes desconhecidas, estas 

áureolas em nossas categóricas cabeças que usamos como lanternas quando trafegamos 

pela planície de noite em busca de mais inscrições rupestres as quais só podem ser 

decifradas nelas mesmas nas noites mais estreladas com bafejamentos do mais remoto e 

ciencioso tabaco.  

            A construção etérea da palmeira de flautas de todas as forças ali se 

concentra. A mão invisível da montanha, a mão-pensavento, rio de ventos instruído, entrou 

em minha cabeça pelos meus ouvidos, entonteceu-me de circunvoluções por novos 

mundos. Há mais mesetas, três são bancos de granito de grandes pajés imensos que não se 

vêem, pajés das origens. Da grande construção em diversas tentativas do universo por seus 

trovoes construtores neles eles se assentavam para pensar em baforadas de grandes nuvens 

as coisas futuras, eles com seus imensos olhos de quartzo, os estrelejamentos! Esta quarta 

meseta , maior que  todas as outras, esta é mais que um banco de pensamento, é uma cuia 

de pedra quadrangulada ondulada, com uma tampa assentada silvestre, ilha inteiriça trazida 
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vinda do mar . As todas toadas montanhas mesas mesetas também são de si mesmas além 

de bancos imensos de quartzo,  sendo  sempre mais algo do que parecem ser, que essa mais 

inclinadamente possante pra frente canoa como proa de embarcação-rochedo  orquestrada 

num mar de nuvens alteia-se de si mesma  alteando seu halo de onda de toda a Terra indo 

pra frente, impulso de pedra crescente demente. A montanha, o bico da grande ave da 

Terra , a ponta que procura o alimento total bicar. As montanhas–montes, mesetas, ovos de 

grâ-mito, são sempre idênticas em conjunto a algo que não existe ainda. A sua loucura, a 

sua escrita de movimento infinito é além da luz visível de suas formas, e não obedece 

sequer aos seus contornos que são cantados há séculos pelos povos da planície nura em 

seus ritos de exaltação. O ser em conjunto que delas sairá não é compreensível.  

          Procuro localizar agora, folheando as páginas finas desse outro caderno em 

que escrevo , aquele capítulo cifrado que reservei para os epítetos, de  alocuções e 

alegorias para a montanha, escritas de sua enorme multiaplicada miniatura.  Mas o vento 

sopra em dobro desde ela e embaralha as páginas, como se chamando a atenção para não 

me desviar de seus planos em desnecessários enganos. Ás vezes penso que a montanha me 

ousou e me produziu. Sou canto corpóreo e filho-de-nuvem-alma da montanha de um 

modo que não sei. Foi ela que me pariu e me diagramamentou ao seu modo, através de 

seus rituais que avançam até os mais extremados limites do grande mundo urbano da Terra  

e que nunca foram decifrados e constratados da grande massa dos fatos históricos e 

cotidianos das inúmeras civilizações. Suas inscrições, a sua decifração, diante delas, a 

ciência apenas humana gagueja. Roreja. 

        Em meus vôos diários,  nos dias em que ela permite, se está de muito bom 

humor ,o dia se nacariza de azul de mar liberto celeste em toda a sua concha e eu sigo meu 

trabalho de verificação muito próxima de seus flancos, suas reentrâncias , cavernas, fendas 

mais superficiais, o que eu  chamo de sua escrita forte, escrita mais visivelmente graúda. 

Orbitando em torno dela, apanho minuciosamente estranhas novas palavras de sua língua 

autóctone, epitelial, ainda não pronunciada  e as anoto mesmo no ar, neste cader-ninho, a 

hélice da mochila ascencional não faz nenhum ruído e fica fácil , hipnotizantemente fácil, 

alumbrante, escrever e copiar nas alturas e mesmo poetar nas altitudes dos pássaros na 

língua escrita de águias que aprendi em reunir os sonhos dessas montanhas E então quando 

entro e pouso numa de suas pequenas cavernas na ala sul de seu corpo, ternamente 

adormeço, e sonho mais outras vezes seus sonhos extraordinários, muito além do horizonte 

dos meus , dos quais nunca mais  me esqueço. Na verdade, sabemos, os que estamos aqui 
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reunidos, que ela é um diamante imenso, trovão aéreo cristalizado denso transparente 

esculpido pelos enormes ancestrais dos homens  e de quase todos os seres da Terra, 

flutuante infinito concentrado com seus milhões de pequenos ganchos-engates em sua 

ainda indecifrada planura a alguma coisa imensa que nela se unirá num muito distante 

provável futuro, sua cabeleira de sinos-signos dela brotados de seu pensamento mais 

concentrado  e que dispõem-se também para a ancoragem de pequenos escrito-nautas 

humanos como eu. Por isso estou aqui, seu escrito-nauta fiel, seu próprio filho arqueólogo 

voador todo seu, , paleentólogo de seus dentros e intertistícios,sempre alegremente nutrido  

de suas multiplicadas fontes com mensagens e sinais musgosos, descendente direto de si 

por meândricos caminhos que cumpre reencontrar e relatar com os fios de fidelidade da 

pedra e da água, o arco-íris da alma na linha de escrita. E a fala tonal e clarada do mais 

grande amor na força  do disparado tom orquestral de suas cachoeiras. Tudo é escrita, tudo 

pode ser lido, aprendi que sim de tanto sobrevoar a ressobrevoar a montanha e suas 

adjacentes planícies. E de beber e de me banhar em todas as suas diferentes e localizadas 

águas, altas, baixas, subterrâneas e médias.Em meus voos de claro cantar pelas linhas 

magnéticas viajantes da Terra, de montanha em montanha hinanã. 

                 Os cadernos de ante-visão da montanha são escritos em certas partes, 

para certos acessos serem atingidos, com preparos de tintas que faço para ser concebido 

um estranho amarelo, ferruginoso-leitoso, propício às transmissões mais internas da 

montanha, mais molhadas de espíritos cantores de seus veios internos, de seu grande-olho 

ocado, casa de sua memória, habitação do seu tutano, da sua medula, de sua grande flauta 

cintilante interior de granito cantábile e vociferante, de cujas nesgas minha caligrafia nessa 

substância  banhada ressalta certos ranhores, texturas, encantos, estalos, atalhos. São 

sempre halos mais esta escrita, com seus rangeres de porta solar de caverna, descrevendo 

as imagens de seu cinema secreto interior abissal de caverna, seu desatado cromático 

movente animado projeto.   

          Escrevo outro poema que me sai em prosa estacada com colunas fortes de 

jorro fluentes internas. Não o coloco aqui neste caderno, mas  também em outro, que 

guardo sempre nos bolsos, especialmente destinado a esses acúmulos fonéticos em sua 

língua de seiva de serpente celeste, língua muitas vezes que nos surge ainda mais infinita. 

interminável e desconhecida, língua cerimonial, circulatória que somente pode ser 

pronunciada em suas planuras em seus rituais mais altos decifrados fora de todos os 

prismas e mentes. Linguagem de cachoeira.  
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          Sobre nosso alojamento as nuvens de estanho da meseta maior juntam-se em 

acúmulos de escuta. Alguns pássaros , ainda mais longe cada vez mais. Vou escrevendo no 

papel levemente enrugado, como quem vai soletrando sabores antigos e grãos-de-

mudança-de-graus que alguém me envia num relato e que não podem ser pronunciados 

mas apenas  mastigadamente lidos em silêncio depois de escritos no interior de suas 

cavernas à luz de suas lâmpadas vivas de água azulada e calcário que lhe  pendem de seus 

estalagmites da catedral criptográfica como se desenhos e ranhuras de um sompeixe ali 

imprenso ao redor. Tudo esforço do mais denso e misterioso poder que bebemos na 

atmosfera num silêncio intravenoso e do qual respiramos quando as nuvens baixam mais 

perto do solo. Sabemos. 

             Sim, recito, saio para fora da varanda, ninguém agora está por perto, as 

crianças deixaram de brincar no terreiro e foram para suas casas jantar, recito agora em 

surdina debaixo do céu aberto, recito: ...”ficar melhor, a voz de, ouro líquido, doce e rouco, 

dos reis-prilampos dos campos, abriu o cadeado das portas de verdes altos de musgo de 

pedra equiparadas aos rios, serviram de pontuação básica,  para suas canções azuis  em que 

recito todas as tardes os sonhos da montanha”.Inhanhã,inhanhã.Mineral inhaninã! 

        Mas logo mais, lá pelas oito horas da noite, elas, as crianças , depois do jantar 

e já de banho tomado na cachoeira mais próxima ,virão de novo alegremente reacender  e 

vivar a fogueira, e eu mais uma vez  me acomodarei no longo banco curvo de madeira e 

alcançe, no terreiro em frente à oca, e contarei para elas agrupadas de mim em torno com 

moventes e amplos gestos de galhos suas sombras refletindo na areia do pátio socada e 

aplainada de leite de frutos, do luo de  danças de roda antigas , suas verdejantes palavras 

voadoras de velocíssima plumagem ,para elas agrupadas de mim em  torno ,num grande e 

rumoroso  aroma doce, morno ,vivo, redondamente atento, para estas crianças contarei  

reunindo cantante todas elas de novo  de braços abertos essas palavras voadoras de asas 

abertas  recebidas do mais alto mais ãmago essa mais outra depois de outra e mais outra  

palavra reagrupando essa história de desenlace e migração tão bem alta e entoadora  que  

dela  recebi de Roraímã  que li e reli  impressa rolando nos campos  por suas campinas 

marcando-se em sulcos e poças chapinhantes  suas peripécias espumas saindo em 

miniatura por minha caligrafia de pequenos rios e igarapés igapós por toda a parte por 

todos os seus trovões  seu ruflar  rasante que leio em voz alta mais um conto escrito do 

meu caderno da caligrafia de campo  de caligrafias de vôo ao redor de altíssimas inscrições 

rupestres mergulhadas nas nuvens  entre gargalhadas e risos e o zoar e o sacodir e as vozes 
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e os riscos luminosos  de rápidas estrelas  o troar do grande arcaico, envidraçado com 

fendas e aberturas azuis leitosas enfumaçadas,  do enorme, lente ocada e redonda, 

antiquíssima, com seus luzentes buracos, maracá do céu!  

Ardor ao redor levemente quente no pescoço, nas orelhas (alças simbolicamente 

concretas da cabeça ritual voadora contadora de histórias sem fim, arquétipo, tópico 

narrativo milenar que de vez em quando me vem em meus escritos ficcionais, escalpo 

interior dos subterrâneos de quartzo dos céus que trazemos de dentro dos sonhos quando 

acordamos dessas viagens xamânicas cotidianas a que vulgarmente chamamos oníricas. 

que às vezes encontramos ao lado, ao pé da cama, ou da rede, cabeça-diamante navegadora 

das madrugadas, ressoante em silêncio, de caciques unânimes de diamante, desaparece 

imediatamente, feita de orvalho, brisa e vinho interior assim que tocamos 

inadvertidamente, o solo, o piso com os pés, e aos espreguiçarmo-nos, com as mãos, a 

nossa própria cabeça exterior, esta sim, constante ingressora aqui no mundo, proa com 

olhos de nossa nau vertical, o corpo humano), um estrebrilhar térmico nos lados da cabeça 

a pensar. Ontem pressenti (aqui, nesta transcriação do diário de trabalho, paralelo á escrita 

do corpo textual da tese), não há mais necessidade de datações cronológicas, mas  apenas 

se torna fluentemente  necessário a manutenção dos traços simultâneos desse mapa 

unânime de tons e forças dos eventos todos ocorridos ,aura áspera e física da escrita  como 

um rosto floral de sucedimentos construtivos, elucidativos alicerces , agora visíveis, 

transpostos por essa mesma nunca a mesma escrita, de sua construção inevitável) que sofri 

ataques iniciáticos num dente da mandíbula superior. À noite, seguindo orientações 

involuntárias num texto lido à esmo através da técnica da bibliomancia, texto do 

antropólogo Eduardo Galvão, realizei com sucesso uma fumigação com dentes de alho 

triturados e pimenta do reino na alta cozinha templária deste apartamento em navegação 

descolada dos demais ruídos do mundo, na tona mais alta de navegação dele sobre a  

cidade pesadamente adormecida inteiramente decantada lá abaixo, em noite 

silenciosamente ampla, na calma intensificada  azulada velocidade parada da madrugada. 

Ao amanhecer as aves, protetoras  da escrita e da leitura nos orientam e protegem-nos. 

Ouço pontuação canora indicativa agora mesmo, confirmando esse meu pensamento-  

pergunto-me em coro com elas? 

          Segue pontilhado o texto de indicações sonoras de conduta, rumo e direção. 

Uma certa lassidão, um indeciso langor tenta me preencher os sentires, a bacia ampliterna 
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dos sentires; melhor deixar escapar essa sensação por esta peneira silenciosa  sensórea 

plumária ritual receptiva de claridades e de envios... 

        Agora mesmo me vem a idéia de rehidrografar todas as minhas anotagens de 

margem de rios-livros, dos principais a que me dedico a totalmente absorver e navegá-los e 

verifico algo, em alguns destes livros centrais de estudo que precederam ou arrodearam 

todo o material central , que é o livro da cosmogonia, da “teogonia” desãna, o Antes o 

Mundo não Existia, ,que alguns deles tiveram sua leitura, principalmente  certos “alguns” 

deles tiveram sua leitura inicial  paralisada quase que exatamente na metade deles há 

muitos anos atrás, no auge da minha juventude, no início do auge de minha viagem-de-

vida. Um desse livros preciosos, fundamentais em minha vida poética, que devo aqui 

obrigatoriamente  citar é o livro Watuna,  Na Oneroco Creation Cycle, de Marc de Civiex, 

do ciclo de criação dos mikiritare, povo indígena  que vive na bacia do Orenoco, no lado 

venezuelano da floresta amazônica. De sua leitura primordial saltaram os principais 

motivos que me levaram a sucessivas leituras e descobertas desses assuntos que sempre me 

guiaram nesta direção que aqui assumi em nunca mais deixar escapar-me, de sua 

correnteza envolvente, busca e cognição diretiva. Mais comentarei adiante sobre ele e seus 

assuntos-veios, leit-motifs gerais que sempre alucinaram e me guiaram por toda a minha 

vida adiante, e sempre. 

     Esta recentíssima viagem à Quixadá, sertão quase central do Ceará, trouxe-me 

uma súbita iluminação pela janela envidraçada do ônibus: uma colina forte verde de 

chuvas, com suas sementes fortes de pedregulhos molhados, quando de súbito, sem querer, 

abri os olhos da caverna cansada de sonolência e de repente apareceu e mergulhou 

fortissima em meu interior o seu semblante e conteúdo, sua força enfiou-se por dentro de 

mim sua materna mão terrestrial desconhecida, seu galho de chuva e dizeres antigos 

entrou-me pela boca dupla impressionada dos olhos.Verdíssimos chiantes de chuva 

esgalhos gritaram. Esse reverderser começou ali, nem percebi bem em seu momento  de 

impressão rápida, ali, ara, ar,  naquele “a”, momento-visão e depois vieram os cometários 

rochedos sucessivos em longa demonstração de formas complexas e intrincadas se 

disseminando pela janela veloz do ônibus, aquela toda-paisagem-mensagem, aquele 

complexo-região discernindo-se é todo um livro textual ritual aberto, flor real terriostorial, 

pre-histórico, como se dizia antigamente, pronto a ser reencantado, e reestabelecido como 

um texto que é aos primórdios  do futuro. Acredito, - proponho absolutamente essa 

hipótese - que todas as bacias hidrográficas dos grandes e médios rios da terra, os já 
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consagrados e apregoados berços das antigas civilizações, onde se inclui flexuosa e 

naturalmente o rio Jaguaribe, nunca é demais repetir,  são cosmogonias camufladas em 

paisagem, escritas detalhamente em seus modos e disposições, cada capítulo, estação-

percurso desses textos é marcado indicativamente, magneticamente por determinadas e 

incisivas, ecoativas inscrições rupestres em suas margens, enseadas, recantos, curvas e 

cachoeiras, em seus penedos de pensamento, que são seus pontos principais de energia 

vital, energia mágica, que correspondem narrativamente a acontecimentos míticos 

primordiais das antigas civilizações que nelas habitaram, ou ainda habitam, como é o caso 

especifico, medular e modelar, paradigmático, dos povos da bacia do Alto Rio Negro e de 

seus afluentes principais, o Tiquié, o Uauapés, o Içana e outros mais. Indutiva, 

simbolizadamente hindustânica, procriativa, aquela  colina vincada de verde de 

pedregulhos acrobaticamente dispostos, pequena montanha-mãe que parece ter parido 

todos os outros monólitos da região...Que tribo indígena vivia em Quixadá, terrestorial, 

semovente e fixada em permeios rituais pelo lugar-ser ao seu redor nos talvez dez planos 

de modo, vibratório e inscritivo, associativo e instalacional em que pode se estofar 

paisagisticamente uma história? Saber, ave-orar-se então no sem-final dos primórdios, 

afinadamente coligado aos pontos todos de energia transcri-ativa descritiva descriativazada 

do lugar, como todas suas camadas invisíveis, suas capas telepáticas, seus chapéus de 

chuva e plumas, suas oitivas canoras, suas psicografias geo-gráficas,seus seres ocultos 

encantados, prontos a ressoar se novamente descobrirmos e reinventarmos antigos e velhos 

rituais de desencantamento da paisagem, ações de arte e prospecção poética com ajuda das 

plantas do lugar, suco de cipós de velhas árvores,elos  cogumelos, telecinese, recepção de 

falas antigas pairando no éter da atmosfera, lendas e “causos”. Superstições dos moradores. 

Relatos dos profetas da chuva. Psicogeografia. Repentear e reavivar toda a paisagem em 

seus múltiplos estados de ser e dizer. Resquentá-la, acunpuntura ritual. Nas alturas, baixios 

da planura com todas as suas significações representidas indutivamente, reativada a 

mensagem do lugar por ritos herdados interiores anteriores da terra e do céu. Ir-se, por 

exemplo, num dia fértil de chuva preciosamente guardado nos olhos, para a região, com 

estes mesmos olhos vendados. Com ajuda da água e de amigos, transportado num carro, 

chega-se a uma casa muito distante, muito abandonada, é-se lá deixado, com flores, água 

fresca em um pote no peitoral da janela, deixado por lá toda a noite para receber o orvalho, 

mais refeição que se come também durante à noite, preparada ali mesmo, num velho fogão 

de lenha  à luz  oscilante de uma lamparina, pois não pode haver energia elétrica na casa. 
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Depois, caminhar um pouco ao redor, avistar o que for possível e tocar na terra, deitar-se, o 

corpo nu e receptivo, a mente atenta e reaberta, sobre uma pedra próxima, olhar para o céu 

estrelado vidrado, com o corpo colado lagartamente no dorso vivo da pedra. Depois voltar 

passo à  passo para a casa, deitar-se na rede de algodão tecida mesma na própria região de 

preferência por mãos de mulheres que gostam de afagar,  já armada, dormir e sonhar, ali e 

sozinho durante toda a noite até de manhã. Este sonho imersivo  poderá trazer a primeira 

mensagem-aragem ritual do velho lugar. Trazê-la em pássaros, pelo espaço. Este um 

projeto coletivo a ser intentado por um grupo de pesquisadores das velhas histórias 

congeladas na geografia – tradição geomântica ali para ser redescoberta num desabrochar 

gradativo e ritual através de novas práticas artísticas ainda meio desconhecidas, mas que 

aqui se entreabrem aos poucos ao longo deste texto-terra  -  e cujos povos que deles tudo 

sabiam e que viviam nas margens de seus rios e as recebiam, recitavam, congregavam 

,recitualizavam , cantavam e reinterpretavam não mais existem, foram massacrados, ou 

foram historicamente dispersos. Futuros agenciamentos antropológico-artísticos aqui se 

preparam, gradativamente, num diálogo mágico-criativo e narrativo com regiões inteiras a 

serem reacordadas, regiões inteiras, territórios a serem redespertos, em aproximações 

artisticamente, literariamente combinadas com seus decorrentes espíritos e daimons. Os 

descendentes dos dons. 

          Acordei ao chamado terreste de um pássaro, com seu canto indutivo. E com a 

idéia clariosa de que minha tese – depois do primeiro exemplo de composição e cotejo que 

realizei com as duas únicas páginas  do caderno “escolar” de Luiz Lana a que tivemos 

acesso e que se encontra reproduzido nas páginas introdutórias  de Berta G. Ribeiro – isso 

vai se tramando necessariamente evidente – deverá ter também um objetivo prático ritual – 

estratégico-mítico ; provocar, de algum modo, o resgate, o retorno desse cadernos levados 

para a Itália, enviados para lá provavelmente pelo Pe. Casemiro Beksta, e que hoje se 

encontram numa instituição religiosa em Turim. Mas ainda não sei como e quando isso 

acontecerá. E se. Porque esses cadernos genéticos, do texto bifronte - , do lado direito 

estende-se o texto traduzido em português de forma quase literal, do lado esquerdo 

(graficamente: ao modo dos dois lobos do cérebro humano) fluentifixada nas pautas a  

caligrafia  micro-fluvial do épico-rio criacional ditado pelo pai –kumu, o pai cantor que o 

guardou na memória, Tolaman Kenhiri, em linguagem arcaica cerimonial desãna, com 

todos os seus meandros de entonação mágica, com sua aura tonal de magia propiciatória 

fundada em sítios de raízes narrativas, casas de transformação, ainda ali reberverando e 
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reverberando - esses tantos folheáveis cadernos emanam, concentradamente, têm mana, 

farfalham, farfalam de longe. Em sua vocal e mnemônica maturação máxima, para não 

serem perdidos em nosso plano, nessa camada do universo, ao longo de seu logos, da 

dispersão inevitável ocasionada pelos mais diversos, controversos e caóticos fatores , esses 

cantos mágico-cerimoniais, exatamente do mesmo modo  como a Odisséia, a Ilíada, o 

Mahabaratha, o Gênesis, o Kalevala, as intermináveis canções geográficas da mitologia 

mágico-territorial da Austrália central do povo aranda e tantos outros dramas rituais ,épicos 

ou ditos religiosos da cromática e múltipla humanidade terrestre, é, precisamente, no 

momento histórico em que o idioma oral  em que eles foram gerados, recebe a chegada do 

conversível da escrita e todos os fatos dramáticos  que ela trás consigo como uma tapeçaria 

energético histórico-ritual ao redor, saem eles de seu estado de plasma oral, atmosférico e 

cantado, de encantamento tonal e, são longa e evocativamente ditados pelos seus homens-

livros para seus filhos atenciosamente escribas em caligrafia-ponte de transformação para 

seus suportes mágicos vivos de escrita. Pela sua força originária, primeva, são seres vivos, 

sagrados, de formidável potência gerativa, como seus próprios povos que lhes originaram 

em conjunto com os seres sobrenaturais ancestrais de sua formação e criação paisagística 

concretamente sabem muito bem e  proclamam... 

          Voltemos ao Wattuna, perduremos sua mensagem, pouco à pouco, com ajuda 

do tecelagem canora luminosa das aves do amanhecer, esse ciclo criacional meio-irmão do 

Antes o  Mundo não Existia. As aves indicativas das dicções entoadas, das pontuações  e 

dos rumos entrelaçados do texto – tecelagem – aragem –sonora.  Receptáculos sonoros 

escritoados enviados por seus mensageiros alados. Palavras aladas dos cantos acima do 

chão, dos cantos narrativos espiralados da criação. Na linguagem mágica energética 

mântrica criacional dos primórdios tecem-se os textos volumétricos espaciais. Tudo é 

criação, benzimento e paisagem, encantamento topográfico e reza rareza de nominações 

toponímicas.   Foi de uma mensagem central disposta em seus círculos narrativos de seus 

sempre ascendentes cantos orais , acentue-se, não tão esotéricos como os que compõem a 

massa sonora escrita de Antes o Mundo não Existia, que me inspirei para escrever o conto 

Roraimã, exposto há pouco à luz do sol. Marc de Crieux passou muitos anos, mais de vinte 

anos, para arranjar numa estrutura narrativa coerente, diríamos até romanesca, desse 

grande épico também criacional que o povo makiritare tambororou, que é também drama e 

cerimônia ritual pública desse povo, sendo que seus contos-cantos são etiológicos de cada 

gesto, atividade cultural do cotidiano geral dessa população linguisticamente atada a si 
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mesma através das gerações e dos seus casamentos endogâmicos, população-família que 

preserva suas almas nomes habilidades e consciências próprias em seu entorno, 

preservadas inexpugnáveis na paisagem cujo retorno ciclico cantado, flor de reencarnações 

ritualmente controlada há séculos florambiente entoada em lugares secretos casas tesouros 

de alma pelo território ancestral em seus mananciais. Ele é conhecido, tudo o que foi 

poética e exuberantemente publicado nas 285 páginas do livro ocidental, pelos corpos e 

almas de todos os componentes do povo makiritare, sejam homens, sejam mulheres, e as 

crianças podem ouví-lo e recitá-lo antes da iniciação. E sepois dela. Não é privilégio da 

memória quase infinita dos pajés cerimoniais que ainda deviam e devem estar de posse, 

como seus guardiões, de outros aspectos dessa mesma história das origens, que não foram 

transmitidos ao pesquisador e poeta europeu. É bom logo assinalar que esta é a grande 

originalidade referencial, inaugural, portada pelo Antes o Mundo ainda não Existia e todas 

as outras subsequentes cosmogonias que foram divulgadas no Noroeste amazônico desde 

1980 em diante em relação a quase tudo, ou mesmo a tudo que até então havia sido 

captado, divulgado, pesquisado por viajantes, missionários, militares, mitólogos, 

estudiosos , antropólogos etnólogos ocidentais, e cantoras, das chamadas mitologias dos 

até muito recentemente então chamados povos primitivos, de pensamento selvagem, 

“animistas” em quase todo o mundo, na África, nas três Américas e Caribe, na Oceânia, 

Austrália, Nova Zelândia e Micronésia e Melanésia. Por mais vastos, detalhados e por mais 

aparentemente completos que estes ciclos centrais cosmogônicos de diferentes povos e 

seus multiplicados e intrincados, extensamente complexos  “carregamentos” de mitos 

fossem divulgados em imensos e meticulosos  compêndios  das principais línguas 

ocidentais que tiveram seu máximo florescimento e proliferação ocorridos em todo os 

século XIX e por todo o nosso disparatado século XX nunca, hoje se sabe, salvo raríssimas 

exceções e mesmo nesses pouquíssimos casos, não se tinha ,tivera e nem nunca se  teve 

acesso aos recônditos máximos do coração iniciático de qualquer um dos milhares de 

povos, a maioria hoje extintos, desses três continentes, aos mitos mais originais com seus 

ritos de mistério anexos, às prática mágicas e seus recursos e técnicas operacionais mais 

abscônditas, incluindo secretíssimas práticas de ressurreição, nenhum dos desses milhares 

de informantes dos quais se valeram esse exército epistemológico do ocidente, da Europa e 

de seus agentes de vanguarda de seus contrafortes coloniais das Américas contou seus 

segredos tonais, sua ciência sagrada secreta, revelou suas “pedras de toque” oral,as linhas 

máximas e mais sagradas de suas topografias cantadas, vozes velozes de longos  caminhos 
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aéreos cantares Se nos concentrarmos nas Américas, verificaremos, através da leitura das 

Mitológicas de Claude Levy-Strauss que do vastíssimo material do qual ele se aproveita 

todo ele composto pelo cromático e incansável trabalho desses missionários, aventureiros, 

e antropólogos nenhum deles foi diretamente escrito ou falado por nenhum dos 

informantes dos quais eles se valeram em suas pesquisas. Sempre existe  o filtro semântico 

e mental do pesquisador branco, de sua subjetividade, de suas crenças, de sua visão do 

mundo e sempre o material é crucialmente modificado e temperado por suas metodologias  

,sendo sempre induzido e conduzido inevitavelmente numa direção e num sentido que 

sempre lhe é atadamente referente ou , ainda mais e sempre, o informante índio, por sua 

vez, não fornece, e nem pode, fornecer tudo, pois há sempre uma hesitação e uma 

inclinação de selado zelo imanente combinada a uma imensa cautela mascarada da mais 

evasiva proliferante retórica inventiva para que a parte mais própria e fulcral, vital de suas 

culturas não seja revelada   e sempre, o que é de sutílima importância, há além dos tabus  

linguísticos e dos assuntos proibidos, temas, tópicos, outros muito prováveis assuntos que 

simplesmente não existem no sistema de tópicos  e preocupações do mundo próprio de 

referências do pesquisador europeu  e que por isso não são atraídos jamais pelo seu ímã 

epistemológico, tornando-se portanto totalmente invisíveis e mesmo inexistentes para ele. 

Até aos dias de hoje.  

                Quando a escritora Dorris Lessing no prefácio que intitula de “Some 

Remarks” ao seu Shikasta ( Canopis in Argos: Archives. Recolonized Planet 5 Shikasta. 

Personal, Psicological, Historical Documents Relating to Visit by Johor (George Sherban) 

Emissary (Grade 9) 87th of the Period of the Last Days) escreve com veneravelmente 

vulnerável e previsível entusiasmo de grande matriarca inglesa da literatura dominante 

mundial que   “Leaving aside the Popol Vuh, and the religions traditions of the Dogon or 

the story of Gilgamesh, or any others of the now plenty and easily avaible records (I 

sometimes wonder if the young realize how extraordinary a time this is, and one that may 

not last, when any book one may think of is there to be bought on a near shelf “ e segue 

mais adiante com palavras que não citaremos aqui de prólogo ao seu assombroso livro 

terminal de um tipo de literatura imaginativa de teor colonialista de natureza tipicamente 

anglo-saxônica que nesta sua obra atingiu em nossa opinião seu máximo desenvolvimento 

e cristalização, gênero de ficção literária que depois dela e de seus dois pingentes 

narrativos (trata-se de uma trilogia da qual Shikasta é a primeira etapa) perdeu qualquer 

força temática  nesta já segunda década do século XXI tornando-se explicitamente, 
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enfatuadamente  reinterativa e rotineiramente subsequente a si mesma, a ficção científica, 

mesmo aquela space opera cultivada, filosófica e de natureza política e social  

premonitária, ficção cientifica reciclada e remodernizada, toda ela uma volumosa produção 

baseada numa mestiçagem e hibridização de elementos herdados  ou reimaginados do 

conhecimento científico-tecnológico astronômico, astronáutico e ufológico com os mais 

inesperados aportes trazidos das leituras dos grandes livros religiosos e das grandes 

mitologias   do Oriente Médio, das culturas da América pré-colombianas, e do Oriente 

Asiático  ela ainda escreve ,circunscrita ao ano de 1978, imersa, hipnotizada e tantalizada 

em sua gigantesca bolha epsitemológica de mundos planetários, de grandes universos 

repletos de nebulosas compostas de sistemas  estelares e solares de número infinito 

carregado de uma mitologia  figural de naves espaciais dos mais diversos aspectos, formas, 

fõrmas, envergaduras e naturezas, de astronautas,cosmonautas e exploradores galácticos, 

de extraterrestres e de civilizações e outras formas de vida extra-planetárias à nossa, ela 

permanece, auto-colonizada ,ainda inteiramente mergulhada no capacete estelarmente 

zodiacalmente centrado aparentemente infinito de uma mitologia completamente celestial e 

celeste, orgulhosamente, cegamente exclusivista, imperativamente, opressivamente 

galáctica, que nunca se havia dado conta da sua atroz e esterilizante  e gigantesca sideral 

monotonia, de sua incomensurável  pobreza temática baseada num céu falso e irreal que 

havia sido insidiosamente desligado de suas reais conexões com a Terra, sua superfície 

enigmântica, seus interiores ainda totalmente sonegados, seu solo narrativo e sua 

amorosamente miticamente formada geografia tomtaolistamente ritual,  pois ainda não 

chegara o ano de 1980, ano da publicação da cosmogonia que aqui nesta tese vamos 

estudando e reverberando, para fazer toda essa estrutura assombradamente desabar. Em 

1978, gigantescamente ainda ausente, o livro Antes o Mundo não Existia ainda não existia.  

Dorris Lessing, naturalmente de nada dele sabia. Poucos, ninguém fora do pequeno círculo 

de pesquisadores missionários estrangeiros salesianos, uma antropóloga do sul do Brasil, 

um poeta, um romancista, um editor e alguns atores de um grupo de teatro da cidade de 

Manaus dele sequer desconfiavam, que algo como ele poderia mesmo existir, de tão 

complexo e tão revigorante potência contrastante a todas as mitologias celestiais que nos 

haviam sido impostas durante esses apavorantes milênios de filtragem constante e do 

esquecimento gradativo das fontes mais prístinas de nossa  cultura  espiritual. Um mundo 

antiquíssimo, com todas as suas crenças, temas e mitos de um teor inconcebivelmente 

arcaico emergia em lenta reimplantação, aproximando-se de nós, pouco à pouco, sua 
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própria aproximação gradual às bordas do ocidente, em suas últimas fronteiras, sendo ela 

mesma em seus movimentos culturais e semânticos um rito de poderosas energias 

entrelaçadas, retirado das águas dos rios de águas negras, emergindo de seu próprio bojo 

musical alucinogenesíaco e sonoro, era em todas as suas diferentes manifestações desde 

suas primeiras emanações antes do seu próprio texto escrito impresso em livro ser 

publicado, um prodigioso proliferante modificador do real. Tenho essa teoria, pessoal e 

muito cincunspectamente guardada em manuscritos e inéditos, e que naturalmente 

compartilho com outros raros teóricos, poetas e escritores atuais, a idéia–projétil de que 

certas obras literárias, orais e escritas têm a capacidade mágica de criar verdadeiramente 

novas realidades e implantar novas leis físicas e perceptivas sobre o universo. 

 Logo depois que saiu a obra assinada por Tolaman Kenhiri e Umanson Panlom 

Kumu o crítico literário e pensador uruguaio Ángel Rama  escreveu algo que ia bem além 

do que escrevera a rodesiana-inglesa Dorris Lessing acerca dos grandes livros religiosos 

das civilizações monoteístas e deístas, hierárquicas e estratificadas socialmente,  como 

fontes inspiradores para a imaginação artística e a ficção narrativa literária contemporânea, 

e que expandia a consciência de uma  simultânea e fortíssima riqueza expandida em fontes 

de inspiração para a  literatura a partir de novos fenômenos  culturais, que não eram, 

entretanto ainda sequer tenuemente percebidos, quanto mais enfrentados pela maioria dos 

escritores de então . Eu mesmo, como editor, para instigar e provocar meus pares literários, 

endossando o que ali estava escrito proporcionei a tradução e a publicação deste brilhante 

ensaio de Ángel Rama no Brasil em 1987, onde se lê o seguinte:  

              “Aliás, a maior importância do livro Antes o Mundo não Existia não foi 

ainda dita, mesmo porque implica a proposta de uma modificação, realmente urgente no 

habitual manejo das concepções literárias. Por um deslize autorizado da crescente 

especialização e tecnificação do discurso historiográfico, que se caracteriza – como certas 

disciplinas científicas ou pretendidamente tais – por uma incessante cancelação dos 

discursos anteriores, substituídos pelos novos, melhor fundamentados, a literatura vem 

recebendo um considerável volume de materiais que abandonou o seu leito disciplinário 

original, transladando-se a outro contexto que lhe proporciona significação e valor 

pervivente. Isso não é nada novo na história milenária da cultura. A literatura latino-

americana recebeu a enorme massa das crônicas da conquista e da colonização e aceitou-a; 

está agora a caminho de receber o mais ingente acúmulo de hagiografia e catequística, a 

oratória sacra e a historiografia religiosa. Recebeu também o discurso religioso, ritual e 
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historiográfico indígena (Popul Vul, Chilam Balam etc...) e muito cedo o incorporou  à 

literatura devido ao seu prestígio fundacional.”      

Esta elevada receptividade para a produção heterogênea do 

passado, não foi acompanhada por uma similar para a ampla produção 

que a antropologia tem feito no decorrer do último século. O monumental 

"corpus“ de mitos e lendas recolhido pelos antropólogos, praticamente 

nem roçou a literatura, nem provocou o interesse dos estudiosos 

contemporâneos, nem mesmo daqueles que propõem uma renovação no 

conceito de literatura mas que continuam estudando as chamadas 

tradicionalmente “obras literárias” segundo o ponto de vista cultista desta 

“cidade letrada” que rege o continente desde a aurora da colonização até 

hoje. 

De todo o modo o crítico na época não toca no valor prânico, energético contido, 

transmitido, e comunicado pelo livro, pelo seu texto que antes era um cerimonial vivo e 

humano, uma festa ritual cantada em longos diálogos  ondulatórios e movimentos de 

dança, indumentária repleta de espíritos, povoado de cheiros, matérias, sabores, encontros 

sexuais, ingestão de substâncias extraídas da floresta, texto de valor realmente 

transformativo que ocasiona metamorfoses e, no mínimo, muito sutis transferências e 

modificações no campo energético de quem o lê e no ambiente ao seu redor. Ángel Rama 

proclama sua importância no modo como essa obra suplanta as anteriores ao não mais 

manter a compleição da natureza caudatária, dialogal de comunicações, de informações 

modeladas pelo percurso sobre eles do olhar antropológico e a sua correspondente 

disciplinarização academicista sobre a forma da linguagem e na própria  escamação na 

linguagem pelos temas antropológicos nela absorvida. De não serem mais textos escritos 

de transcrições de falas de informantes como o são praticamente todas as fontes 

antropológicas, ou de viajantes pesquisadores de mitos das quais se utiliza todo a magistral 

Mitológicas de Claude Levy-Strauss, por exemplo. De serem agora transmissões o mais 

possível de acordo e em acordes literais com epifanias originais, minuciosamente 

expandidas, detalhadamente mnemonicamente reconstruídas, buscadas ao seu mais dentro 

e arcaico cerimonial ritual original cosmogônico criacional, mergulhantemente 

relembradas, vértebra por vertebra da grande cobra-canoa da canção-trajeto toponímica 

nomeativa encantatória narrativa de uma viagem feita por vozes incansáveis por toda a 

topografia terrestre, pelos veios vitais magnéticos míticos da Terra que vai ficando cada 

vez maior e mais complexa quando é relembrada  por seus diferentes cantores bayás de 

diferentes lugares  relativamente próximos juntos aos outros numa espécie enorme de 

tecelagem cósmica xamânica no espaço nunca antes vista e vindo à luz ,pelo menos, pelos 
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registros históricos até agora conhecidos, sabidos, relatados,cosmicamente sonhados. Mas, 

além dos próprios indígenas autores participativos dessas obras “literárias” vocais agora 

escritas que estão descendo gradativamente do Alto Rio negro e de seus afluentes do 

Noroeste amazônico até aqui entre nós, seus cautelosos e admirativos leitores brancos 

sentados em seus sofás racionais, poucos estudiosos ocidentais desses “textos” consideram 

os mesmos como fontes de energia vital especial, ou como verdadeiros seres vivos. Esta 

questão, que mencionei há pouco e que volto a frisar foi claramente proposta ,pelos 

próprios índios levantada e que nos foi transmitida na tese de doutorado de Sergio Figalli 

de Angelo, Transmissão e Circulação de Conhecimentos e Políticas de Publicações dos 

Kumua do Noroeste Amazonico (2016) trás de volta um aspecto  pouco estudado e 

enfrentado que é o da problematização cientificamente aprofundada  sobre a real qualidade 

e natureza, essência da linguagem, tanto da fala, quanto da escrita e dos diversos gêneros 

literários ou não literários em que os inumeráveis e variadíssimos textos humanos se 

enfeixam, se fibram, se arregimentam e como  eles de fato são compostos e que nossa 

Linguística puramente acústica, grafológica, fonética, estrutural, formalista, descritiva, 

semiólogica, semântica, estruturalista, estatística, sociológica e quantitativa ,que já 

abandonara perigosamente e filologia e a etimologia, jamais ousa nem intenta  

qualitativamente mesmo enfrentar e aprofundar pelo menos publicamente...Da mera 

mensuração  para um real avaliação energética e valorativa ,do que realmente é a 

linguagem, as falas, os cantos, as escritas humanas, os poemas, as escritas criativas da 

humanidade, sua literatura   seria mais do que um grande passo para o homem, mais até 

mesmo do que um salto, seria  um autêntico levitar. O que nos diz Samir Ricardo Figalli de 

Angelo em sua tese sobre essa noção dos índios sobre a real natureza de seus livros 

cosmogônicos, ou melhor, de suas orações narrativas criacionais quando metamorfoseadas, 

quando elas são encantadas nos alojamentos, nas casas de criação móveis e portáteis, 

simultâneas, que são os livros impressos da coleção Narradores Indígenas do Rio Negro, 

dos quais uma segunda versão modificada do Antes o Mundo Não Existia é o primeiro 

volume da série: “Na Amazônia, os textos podem ser considerados objetos potentes 

performáticos, portadores de poder e capazes de reproduzir a realidade e moldar os 

processos sociais”
78

.  
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          Primeira hipótese axiomática desse nosso estudo: o discurso teorizado, o 

discurso teórico tem menos chi, mana, sopro vital, potência anímica, energia textual, 

menos prana do que poemas e contos “cantados”. Todo texto poético tem literalmente mais 

aura, alma, essa energia podendo ser mensurada e não apenas descrita. Quanto mais 

densamente poético, imagético e tonal, é um texto, mais transferente de chi ele é, mágico 

agente modificador ele é. Mas o melhor não é mensurar essa energia fundamentalmente 

poética - a qual daremos um nome a seguir no desenvolvimento da nossa tese - como 

sabemos todos nós intuitivamente os poetas, mas passá-la, transmití-la.  É preciso tonificar, 

devolver, transferir, imantar, reavivar, devolver prana e chi ao conhecimento trazendo o 

discurso científico de volta à sua forma ritual, à da sabedoria mágico-poético-ancestral , 

que essa obra em seus traços principais que procuraremos elucidar parece nos indicar, 

anunciar. O assunto da aura da obra, do objeto artístico abordado por Walter Benjamin não 

foi posteriormente desenvolvido no rumo que o próprio assunto mágico-energético  

implicitamente nele contido já apontava, texto direcional. Deve avolumar-se nesta direção 

intuída. Não podemos simplesmente apenas contorná-lo, pois esse  assunto é plumário. 

    As aves indicativas das dicções, das pontuações e dos rumos entrelaçados do 

texto-tecelagem-aragem-sonora enviada por seus mensageiros especiais sonorriosos. Uma 

tese escrita pode ser contada e devolvida aos pássaros, na floresta reentregue ao seu povo-

tribo numa longa viagem de rearmonização entre os mundos, escrisituados,escritoados. 

Então, se perfazem novos objetos-metas-empreendimentos: “Ter algo que dizer e 

ter algo que fazer, portanto e todos”. 

Um tese-colagem de receitas míticas poderá ser empreendida, grandes receitas e 

estamentos reouvidos procedidos para o reeencantoamento do mundo com ajuda química 

das aves, seu ovo de música, azul, cintilanterior, depositado na praia lisa do mundo 

guardado nele, o novo mar seleto de todos os indícios como os indícios preparados e 

disseminados em porções fulcrais, veios de água veloz forte da voz  de A Cachoeira das 

Eras – A Coluna de Clara Sarabanda (1979). 

Na casa dos sons que tem a forma de ovo azul da mais sutil parcela, pousada no alto 

dos Andes, prepara-se o novo universo. Ovos de granito infinito. Daqui são ouvidas as 

montanhas que guardam em seu interior complexos mundos futuros. Em seus paredões, as 

instruções intuitivas instruindo para o transporte das mesmas em que direção apontada. 

Estamos no tempo em que as montanhas voltarão a voar. Transtalmente.Essas montanhas 

soam longe belos fertilizantes imensos sustos futuros tesouros de almas. 
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Um livro caiu. Um livro-trovão caiu do céu com um raio. Todas as coisas e seres ao 

redor foram reinscritas reescritas e ressoadas. Procurar os veios, as marcas dos raios, nos 

estilhaços, nas cúspides, no entrosamento das árvores, nos reaarranjos das cumeeiras- 

tambores atilam-se mensagens, seus tradutores ainda não foram completamente esmerados. 

Mensagens gráficas da fúria? Da fúria de quê e de quem? Uso um binóculo de água 

direcionada para procurar o Distante. O Distante, aonde está o Distante, a Distante? Esse 

poema que me foi furtado, talvez, ou apenas não esteja perdido. Este poema realmente 

tornou-se na própria palavra que o intitulava. Ele está inscrito em caracteres remotos, 

gráficos, mágicos, em todas as pedras-de-rio nesta região a que estou a vir, a chegar, 

minucioso, arejado de sons, avisos aéreos de coincidências repletas, induções dos cantares 

dos passarinhos semânticos em seus louvores-mensagens situadas. O que era aqui onde 

estou, este lugar onde moro há séculos e séculos atrás? O que aconteceu aqui? Este lugar o 

que era? Desencapar, desentoar toda a terra e essa esfera de erros. Seu silente e remoto 

sentido como um novo brinquedo de sons. Paranaguá. 

É muito claro nos mitos que há forças que se opuseram completamente à “criação 

do homem” e que há segredos de luta logística nas incursões potâmicas de todos os rios, e 

no mural unido das nave-cachoeiras da Terra se inscrevem essas palavras futuras na 

contação colorente nas animações do vapor nos arco-íris transmitosonantes incidentes ali. 

Há pouco, utilizando o modelo das coincidências como modo de abertura receptivo 

e criativo à organização deste texto pré-nupcial ao seu futuro casamento e união telúrica 

com a pensonagem-região de onde ele emana e se transmite (lembro-me agora do desenho  

inserido num envelope que se assemelhava a uma “pindorecê”, um origami de folhas vivas 

materiais para se beber o sumo guardado nas árvores delas mesmas, velha prática indígena 

da Amazônia geral do mundo material), abri em linha aberta com as mãos libertadas as 

asas de papel do volume Chinese Characters (1965)
79

. Seu longo título tem a seguinte 

adição explicativa: “The origin, etymology, history, classification and  signification”, onde 

há imediatamente acatado à mente o método de transmissão poética de conhecimentos  que 

é o método das mensagens construídas pelas coincidências livrescas, inflorativas emanadas 

de seu maná protocósmico,  primordial, muito mais forte que o ex-éter teórico dos físicos e 

astronautas ocidentais, onde de imediato, ao primeiro relance-fisgar dos olhos, pesquei o 

seguinte: 
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(os pássaros confirmararam com seus cantos-éter-nos  (passa a sombra descriativa 

de um pássaro pela mesa agora intervalarmente filtrada pelas treliças da janela-basculante 

ali aderente (toda a janela é um ser espacial condizente) agora mesmo há pouco
80

: 

Figura 8 – Ideograma 1 

(aplausos indicativos do canto do espaço cósmico (serão mesmo pássaros concretos 

que cantam ou serão secretos pássaros extra-vazantes do éter que aqui me guiam em 

meandros indicativos sonoros na  direção-dicção  de seus tesouros fonéticos aéreos? (aqui 

seguem dois pontos: e uma espécie de frase sequencial transformativa ao modo dos 

desenhos, sequenciais ideogramáticos de Rosa em consonância gráfica com o desenhista 

Poty
81

:  

Figura 9 – Ideograma 2 

Interessante que ontem, depois ou antes, ou nos dourantes  micro-tempos de ponta 

de lápis  rabdomântico em busca da  água freática do escrito disso tudo-traço-aqui-de-uma-

vez-por-todas havia desenhado em caneta (alada caneta pênis – penmanship, pós-joyceana, 
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uma face (a qual cobri de cabelos levissimamente ondulados,  despondo-se num sorriso 

mag-nificador protetor estimulante que sempre preparo a mim mesmo quando me envio  

nesses experimentos de escrita..., além de incluir-lhes (agora disparou  uma buzina-alarme 

de carro ou casa residencial de muros eletrificados (vou buscar meus fones de ouvido 

protetores), agora um pássaro cantou embriônico (um bem-te-vi ali sonante exterior 

apagando a solerte e insidiosa buzina áspera vermelha ígnea eletro cármica do alarme 

urbano) e lhe desonhei orelhas conspícuas, cílios dos olhos, pestanas curvampliadas, 

(chove agora em correição afirmadora desde longe, chove sobre o prédio-casa, seu telhado, 

rumoreja seu imenso Sim de água, vento, rumor protetor remoto, e psicompilar a região 

que dirige as frases-conteúdos deste longo ensaio meãndrico com frases-canoas vindo do 

nascente e depois ainda risquei uns traços verticais de acréscimo em força de água sobre 

ela, esta face-cabeça-tutelar os quais depois fui contar quantos eram e reuni exatamente 

poéticos traços-halos em número de dez, que é o número da perfeição em am‟artemática 

chinesa arcaica.  

Pois aqui chegamos numa missão conjuntiva, num preamar anúnciático estilistico 

de aves, cantos de n‟aves canoraurorais espaciais, nuvens chuvosas indicativas de regiões 

imaginentes com rios e flora multifária fabulária zumbente  , livros-nuvens que aspargem 

mensagens eólicas das origens ao escritor abraçado pelos elementos de cura de si, dos 

próximos, dos longes en-cantoados corais aéreos  de aural cura do cerne do mundo (é o que 

parecem estar a ser), ocorrências pós-cageanas desatando para fora de tudo todas as 

pressões, medos, pressentimentos, opressões, pois por esse caudal do método das 

coincidências eleáticas escapa-se para o espaço aberto, na direção cantada dos imensos 

tesouros de sabedora amazônica  dos besouros de ouro de asas celestes, ou daqueles 

desarmazéns aquíferos de idéias guardados pelas fertilizantes formigas de asas da chuva. 

Dissolvem-se os muros da prisão de vácuo dos barulhos urbanos, e conota-se esse 

caminho, esta linha de imersão e conhecimento... é preparar-se, elevar-se, ultimar-se, 

principiar-se poeticamente, seguir  mesmo pelos fios, filões e ramos dos pios, pipios. É o 

que se lembra e relembra esse autor. Ele corre a uma estante próxima na sala ao lado em 

busca do livro do afamado padre jesuíta (uma camada de arrulhos de pombos soa em meio 

a uma leve tontura, sento-me à cadeira, me apoio para continuação da escrita): Joaquim A. 

de Jesus Guerra (bem-te-vi aqui confirma evidência bibliográfica indicativa ligada e esse 

fio de linhagem de sabedoria chamânica) no seu monumental Dicionário chinês-português 

de análise semântica universal (Jesuítas Portugueses. Macau, 1981) onde logo nas 
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primeiras folhas de rosto se lê cantorola  lálá: “Uma só família humana. E uma só língua 

primitiva de cujo rico vocabulário, fez Deus as Línguas no Dia de Babel”.  

Pois. Aqui lanço uma outra hipótese de trabalho que pode vir a direcionar todas as 

nossas futuras investigações sobre os imensos livros, encerros, “regiões-demarcadas-

narrativas-peregrinações”. Não estarão as inscrições petroglíficas da região cultural dos 

desaña e de todos os povos do Noroeste amazônico inscritas e perfeitamente ajustadas 

nessas significâncias semântico-gráficas universais que o Padre Joaquim A. de Jesus 

Guerra considera a língua primordial da humanidade? Ontem, por sinal, reencontrei 

(pássaros confirmam agora mesmo que devo acrescentar mais velocidade à escrita para 

recuperar os elos amarelos subterrâneos da memória) o livro de Rousseau sobre a origem 

das línguas que nos servirá de apoio nessa imersão metodológica no mundo das  origens, 

ao mundo da coincidenciência em belos textos futuros. Se existe uma fonética universal 

preexistente e conformadora de todas as línguas futuras, também existe a sua contraparte 

complementar, existirá por certo e ventura uma linguagem simbólica, pictórica, 

arquetípica, amplexa a ela que encontra-se sarapintada em todas as itapinimas da 

Amazônia universal (caem garrafas empilhadas no prédio ao lado e um pássaro canta seu 

improviso regulatório, longe, e logo em seguida outras vezes dessa vez mais perto, se 

aproximando mais e mais desse recanto). Fiz biblomancia e abri entre as milhares de 

entradas do potente dicionário, construído pelo enigmático estudioso jesuíta 

neorrenascentista, exatamente partícula falada (de argila, lá, bem longe? bem 

anteriormente quando pela primeira vez foi trazida traduzida das alturas dos sons para as 

inscritíveis superfícies pelo estilete da escrita, o estiletra-beija-flor desonhadourador)  

relacionado a “Água limpa”, verbete que se fixa, por sinal, entre (pássaros soam, um que se 

diz nome de uma árvore e, logo, o de debaixo: fogo ardente, forte, abrasador, queimar, 

poderão potentes todos ressoar, e por aí virão os sucessivos sinônimos. Entremesclações 

afinandas, afilando-se alquimicamente em uma direção achadora de tesouros, pois que são 

mesmos os Wai mansã, esses seres encantados que habitam a água. Pergunte-se se não 

serão eles mesmos os tais “companheiros de fundo”, hordas invisíveis que facilitam as 

investidas curativas dos pajés sakaka da Amazônia? Certas cabeças de montes, serras, 

cordilheiras, enfeitam e delimitam, ao mesmo tempo que proemanam livros internos 

paisagísticos, pois são casas, semi-clausuras imensas dos grandes selos-relevos 

comunicativos terrestres aos viajantes leitores espaciais que sabem ler o idioma Feng Shui 

da Terra inteira ilimitada. “Rebelde, flutuar ao vento, não ter medo”. Clarar, clamar, 
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entoar. Seguir em vôos junto  com os cantores e as cantoras da levitação sobrevoando os 

veios e linhas de canto remotos da Terra. Recantando, recuperando, linhas por linhas de 

vales de rios (caliriografias), caminhos aéreos tonais e compridas ondulantes  

frasecordilheiras, recuperando nessa viagem área cantante de preces épicas das origens 

todo o toponímico e musical palimpsesto do interminável Livro da Terra, de pouso em 

pouso, regiões  inteiras novamente despertas, reen-cantadas, libertas!    

Onde, de fato, as nascentes do Rio Negro, do Rio Amazonas? Muito calor agora?. 

Recuperar-me com ajuda de forças sagradas, manter o equilíbrio do rio central. Muitas 

coisas fundamentais estão em jogo. Essas incursões ao maravilhoso têm que ser inscritas 

de manhã, de amanhãs, sob excesso de pássaros. No caminho canoro da  solrientação.  

A noção de paisagem precisa cada vez mais ser reavaliada. Dentro de um pássaro-

total de percepção, com os seus instrumentos, em seu coração, seu corasom de vôo, de 

rumo-sentir, compreenderemos os desígnios das obras-paisagem de um povo, seu território 

construído, sua votiva exclamação geográfica, seus pontos de apoio cósmico emocionais, 

regiões de cura, regiões de intelecção, locus amenus. É preciso reavaliar o real significado 

literalmente anímico, consciente das paisagens, cada vez mais necessário prosseguir nessa 

direção. Para desvendá-las, um dos raros métodos é rotatório do xamã´cantor-flor, canto 

mestre de danças baya, a modo de pássaro de voo e bambu celeste de poeta com olhos de 

orvalho, coma boca de recebervebeber espaciais pensamentos de nuvens. Proteção, azul, 

vime, águas, bambus, e silêncio. As leituras que são feitas das experiências de imersão 

indígena nas paisagens, nos territórios, através de seus diversos mitos e lendas-camadas 

(ruflar de asas de sonho) produz efeitos construtivos inconscientes em minha própria 

literatura. Aliás, grande parte de minha busca criativa é atingir esses tônus, essa voz 

ritmitológica recuperada, de uma vez por todas, ou me abone e refresque para o vendaval 

da história oralizada do espaço. Esse modo de escrever começa se nos deitarmos numa 

rede cearense cuja forma e engenho suspenso equilibrado no espaço é o modelo da mesma 

forma da Terra criadora do universo deitada em si mesma sobre esteios armadores 

gravitacionais, plantada na varanda interna, a do quintal,  com caderno do território em 

miniatura sobre o colo e a caneta fluvial na mão, diretamente ligada à linha da história 

ainda desconhecida que virá a ser escrita, trazida pela aura coletiva, mente sonora  da casa 

da  memória do reino dos pássaros, um ser coletivoz. Gostosamente escreverir e c-riar a 

história em fluência de brisas e águas, que a história se mostra e se basta a deslizar e glissar 

a cantar-se ar si mesma, encachoeirada em sua própria casa aandante de sons e grafemas 
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pois de tanto aprender com os contos africanos orais e os indígenas,  de tanto receber suas 

lufadas de lugares aéreos, quentes, ventosos e falantes, vamos tamborilisticamente também 

recebendo os seus modos de dança de escrita e, água feliz imantada , atoada, a mente 

fremente ventilada por todos eles e elos, verdes amarelos de ilhas girantes esvoaçantes 

cantantes. Agora há três-vozes-pares-de-olhos a escrevelê-los em descansada e preguiçosa 

simultânea elab-oração espontânea com dedos desancorados sobre as páginas-planícies 

prediletas e mais amadas do grande lápis totêmico riscador da alegria baixando com 

fertilíssima e poderosa força dos céus da mente coletiva do mundo para as primordiais 

fecundações das histórias  primais. Preciso me recomeçar com as aves. Preciso me curvar à 

sua presença coletiva, ultrapassaragem, ultrapassaorar-me. Avoar-me, avesonhar-me, 

erguesoar-me, desprender de uma vozsol de cachoeira-mãe todas estas navestórias que 

ainda faltam ser escritas, e são muitas. Mas antes de tudo isso preciso me curar dessa 

sonolência urbana cansada e úmida que me faz soçobrar no sono sem águas da bacia estéril 

e antipsíquica, sem rios, do grande calor de ruídos da  cidade estelar imposta com a força 

brutal de todos os séculos sobre os sertões. Buzinas monocórdias, repetitivas, irritantes, 

desatentando à mente, desirrigando fluências. Essa teia de ruídos urbanos não naturais 

puxa-me para o desânimo e a uma espécie de entrega a uma modorra mental, estéril e 

afásica. Meus pensamentos passam a ser ocupados com preocupações corpóreas. Mas é 

hora nova de levitar com a própria ajuda da grande cauda de plumas de aurora da Terra, 

com o próprio auxilio telúrico das escalas das cordilheiras e dos meandros dos rios falantes 

e das vozes cromáticas da coorte transorbital da grande deusa da gravitação, com a 

garganta das origens receber o canto mágico que nos faz flutuar ao entoar  as mágicas 

canções da Terra, na escala dos fios de contas toponímicas de escolhidas e propícias 

regenciais regiões  da Terra. Velozciofalar. Pelo colar cantante de gravitação dos 

topônimos começar a rescreveler o velho livro em camadas ruflantes  de superpostas auras 

camadas da Terra. Pousemos, nova mente , pousemos, agora de novo, numa das linhas 

deste livro que o leitor tem comodamente entre as mãos: 

Charles Wagley, Uma comunidade amazônica. Deste livro ficou-me algo que devo 

usar como citação, unicamente a parte em que ele comenta da necessidade de se criar uma 

ciência tropical diretamente ligada e em harmônica confluência com o meio ambiente do 

vale amazônico. Eu direi mesmo, hoje, a premência de uma ciência amazônica, muito e 

amplamente distante da ciência setentrional, da ciência metálica e dura dos climas frios e 

temperados. Muitos e muitos ruídos desde o início da manhã corroendo-a quase 
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completamente, que por eles foi quase corroída completamente. Agora, para dissolver o 

que resta da tarde, passa um helicóptero arrastando quase todas as almas ainda pensantes 

da cidade com um ruído de um imenso besoutouro mecânico monstruoso e dantescamente 

aéreo. Desse jeito então, melhor dormir, não escrever nada, melhor acordar no meio da 

noite, quando os destrabelhados ruídos cessarão, e somente aí então ler Gaston Bachelard, 

por exemplo, que irá me acalmar, serenar e ampliar desde o íntimo. A azul poética do 

espaço. Em afagos. E é pelo espaço que pássaros voltam a cantar seus cantos de meandros. 

Os sons díspares, mecânicos, eletrônicos, intrusivos, urbanos e hostis, insetos escuros 

sonoros desorganizados do sol dissolvem-se completamente com a força vasta e enorme da 

noite alta que ,desse cálido modo, põe a própria casa a flutuar sobre a madrugada de águas 

quietas, dando-me uma trégua, equilibradamente, secretamente triunfal. Dissipados, 

reabre-se , pela força do silêncio a trilha ondulatória e brilhante do fio de vida interminável 

da escrita. 

Todos os pensamentos relacionados entre si nessa grande construção cosmogônica. 

O universo foi criado com as mãos de flautas das mulheres. O universo criou-se a si 

mesmo porque ele é a Terra, uma mulher que é a si mesma se pensamentando e si 

pensalmentando. A Terra é essa grande tapioca, tecido, geratriz e rede, rede terrestre 

sedenta (tapioca, a casa da vagina). Estendida sempre sobre o fogo, o forno de seu interior. 

A Terra, a gene-rosa-terra, rosa montanha com suas cavernas, eternas. Da vagina saí o 

fogo, da vagina da Terra também saí água, cachoeira, e todos os tipos de seres são paridos 

por ela desde o principio. Fogo, fala, semente que criou o sol e as demais estrelas que 

também são sóis, alma-sóis. Tudo foi primeiro cozinhado, preparado por ela, por suas 

mãos gravitacionais. No seu grande não-voraz, não-predatório, um„entidade nutriz, mãe de 

tanques-sementes, sementes estelares. Micro alguidares de mundos inteiros. Tudo foi 

preparado e cozinhado por ela em seu grande caldeirão interior repleto de seres e 

cerimônias em transformação e fermentação ligados por ela, uns aos outros, seres gerados 

através de rituais sem necessidade de cópulas, nos interiores de suas grandes cozinhas 

sonoras rituais de chamamento e invocações sob grandes cúpulas de entoações, no interior 

de seus muitos úteros-montanhas. Hoje, esses templos estão camuflados pela geologia 

apenas como montanhas. Mães entoantes, câmeras entoadas, ventres sonoros da Terra 

criadores disseminados através de todo o seu corpo de todo o planeta. Até desse modo o 

sol foi gerado. Sob o espectro-égide-toponímico sonoro de uma entidade terrestrial e 

nutriz, mão-mãe-tambor das estelares sementes, todas as frases aqui se coligam em nova 
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mente, segundo o caminho ino ninho aberto pelas formigas de asas da mandioca que aqui 

escolhe o que unir, entre as anotações e papéis anotados tornando-se o seu movimento o 

meu inconsciente desbravador movimento que elas fazem pelos meus papéis 

remagnetizados de Terra por elas, reaspergidos de ciacional inicial energia telúrica e 

inteligente. A qualidade de folhas escrita é imensa. Pela reconciliação das espécies através 

de uma radical transformação dos hábitos alimentares e os de escrita. 

Mãe-azul formiga voadora da alimentação original. Chegando também dos rios e 

igarapés. Velhos desenhos explícitos que nunca evaporam cantam a história da criação nas 

pedras da cachoeira ferventes, espíritos guardiães, mestres ou estandartes seres de lugares, 

falas nutrizes de água límpida. Ou a junção de todos os seres formigas numa mente 

cósmica compostas por todas elas. Uma grande pagéia cantora dançarina de asas azuladas 

de sul. A grande ser rainha formiga. Na verdade, todos, elas de cada espécie delas, são 

único ser de muitos corpos ao mesmo tempo fazendo muitas coisas diversas em muitos 

espaços também diferentes em variados lugares – épocas. Este ser geral e coletivo de 

âmbar-eus é interminável e geral, onisciente e onipresente dentre desse grande mundo 

coletivo das formigas. Este ser estar viajando individualmente em suas pequenas paredes 

de seus mundos-coros ágeis e rápidos, realizando num mar-lugar a colagem final das partes 

de meus textos antes dispersos, agora num todo âmbar com a coerência capilar que aqui se 

faz poeticação necessária, ária e mam‟ária. A alma é uma espécie de tecido, universo é 

cestaria, ter-ser-lagem. Amontoado cantados de fios forças, de linhas fônicas, de fios 

traços, de fios histórias, de fios energias, o universo entrançado, a Terra é uma imensa rede 

tapioca sustentalada por estacas fortes de gravitação verbal, nas quatro direções ecoativas, 

uma mulher tapioca gravitacional deitada sobre sua própria massa cósmica sonora, alto 

construída e que deixou todas as revelações de como ela se formou e ela se configurou e 

tudo que dela se gerou ao longo dos rios quando de sua fuga quandonde da rebelião de seus 

próprios filhos trovões que roubaram seus instrumitos e utensílios mágicos de cozinha 

criacional, secamente se arvorando até hoje em criadores de mundos que jamais poderiam 

engendrar, tamanha sua incompetência repetente de erros e dissimulações, de falsas 

religiões,quase todas as posteriores mitologias, dietas monoteístas carnivoras construídas 

são falsas construções, adulteraççoes ferozes  e desesperadas de pastores e vaqueiros, 

caçadores e pescadores, comedores de outros seres inteligentes, da verdadeira fluvial 

história da criação, a criação preparada na grande cozinha cósmica vegetariana, no grande 



144 
 

organismo alimentar arbóreo sensóreo, autogerado de Yebá bëló, em suas fontes cavernas, 

portas de rios à leste e oeste, nascentes, de volta para as nascentes:  

“ – Em vez de preservar a carne, as peles e os corpos e o 

sangue respiratoriamente circulando, fizeram ao contrários esses 

meus filhos, fizeram tudo de contra-rio, tudo o que não se sabia 

aconteceu pela primeira vez e quase tudo  misturou-se demais e 

descontrolou-se. Os recipi-entes geográficos que disseminei na 

Terra, em meu próprio corpo eram para preservação, a 

tonificação, e a criação e, agora, secretos, servem apenas para 

ressurreição clantestina de alguns poucos, talvez de quase 

ninguém mais, pois tudo isso foi esquecido geologicamente na 

Terra. Tudo ficou esquecidamente  desconhecido, de novo tudo se 

ocultou em falsa esterilidade, também tudo ficou incontrolável 

porque romperam os elos magnéticos de manutenção da Terra com 

as práticas carnívoras pastoris, e também de caça e pesca, para 

mim, intoleráveis. Por isso, abandonei o mundo e me escondi no 

interior das nuvens mais distantes dele, não fui eu quem os puni ou 

os amaldiçoei, jamais faria isso, principalmente contra os meus 

próprios filhos e seres, foi o próprio sistema da terra que 

desregulou-se, desvinculou-se de seus próprios giros e de suas 

próprias ações. Os guizos gritaram, águas de urro, valências, 

disjuntações, ferozes águias enormes, escaparam das fendas  das 

montanhas. Essas construções não humanas que são muitas 

colinas, morros e montanhas. Templos de modelaturas, agora são 

pedras esquecidas, desaquecidas. Minhas velhas e imensas 

cozinhas de tempo tiveram as portas fechadas, cavernas 

esvaziadas. Procura-se ainda hoje uma cachoeira escondida que 

nunca foi vista do alto. A cerâmica mágica da aurora era tão 

transparente e viva que, dela feitas, as montanhas cantavam. Tudo 

se ocultou  na distribuição do nevoeiro sobre as mais fecundas 

partes da Terra. Mistérios.Os ceramistas, os percelanistas da 

China têm até hoje o segredo da criação dos homens que mantém 

entre si, o qual não divulgam mais a ninguém. Mas não fui eu 

quem os proibiu de contar esse segredo esculpido. Pois, eu, a 

Terra, nunca pretendi ter segredos junto com meus aedos. A 

criação do universo foi uma obra de culinária vegetariana. Mas 

para evitar maiores complicações sobre mim, a Terra, tive que 

fugir com as principais sementes para longe dos homens infectos 

pela carne e sangue que derramam sobre meu corpo. O próprio 

antropólogo Claude Levy-Strauss, cujos  hábitos alimentares 

particularmente  não aprecio, ele mesmo escreveu: “...da falta de 

informações suficientes a respeito das praticas culinárias (e 

alquímicas) dos povos do mundo as quais os etnólogos não deram 

atenção.”
82
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João Guimarães Rosa esteve farejando todas essas cachoeiras do noroeste amazônico em 

sua única e quase secreta, pouco divulgada, viagem rápida ao local. Mas conseguimos nos 

apropriar dos seus cadernos de anotações, do seu caderno de idéias com ajuda das formigas 

voadoras, as formigas de asas azuis, as grandes maniwaras, rainhas cósmicas do sonho 

atrevido, do sonho que vigia e penetra em todos os sonhos e arquivos e recintos, 

recipientes, cuias, potes, caixas, cofres, casulos secretos, chips e também recipientes 

escritos, caligráficos, com seu faro de enorme e materna formiga anjo, a rainha maniuara 

trouxe todas as anotações que ele fez nessa viagem remota às nascentes para eu untar, 

ligar, dispor de todas elas e poder aqui escolher os melhores trechos riachos caligráficos 

das canoas-idéias dele para colocar aqui quando for momento-frase-asa adequado em que 

elas magicamente se equilibrem e flutuem, legados plenos. Todos os mitos masculinos da 

criação, totalmente adulterados, ocultam o mito original muito mais hinado e pristino, 

ecoativo e que pode ser infindavelmente cantado se te ligares à sua linha de origem, a sua 

ecoativa nascente. Os deuses do trovão, os deuses masculinos antisolares,invejosos do sol 

que Yebá Belo exclamou e chamou rezou fermentou por toda o seu próprio corpo enviando 

cócegas dele bem antes dele se conformar antes líquidos cristalinos hinos capi-lares 

tipográficos pelas topografias regos da cordilheira dela terra tela suspensa dela mesma rede 

em cerimõnias rituais tecelagem extensivas e territoriais quese incompreensíveis que 

duraram demorados séculos de sua aproximação decantalada exaltação invocação 

chamamento entoação fabicoçção não criaram simplesmente nada no universo. Mesmo 

kowai (Juripari), que tem em seu corpo todos os sons do mundo, é uma recombinação 

colagem masculina de Yebá Bëló, uma lembrança apenas estrutural de sua enorme 

potência de ser de música total por excelência ideativa instrumítica mântica soante 

original. “Esses desenhos que respirei, molhado, no meio do rio Içana com minha vista, me 

parecem desenhos não desenhados por mãos humanas. Aqui tem elixir, veio, eixo, 

cintilação vital, pensamento impresso desde longe mão presonha da de nuvens enviadas até 

aqui com seus espíritos riscadores, pequenos relâmpagos-insetos desenhadores. Não são 

signos, são presenças, nada têm de apenas linguísticos, são felpudos como a lua. Morada 

de espíritos, chave de lugar, desonhos rupestres. Desenhos gritados, “desenhos com varas 

rabdomânticas”...”.  

“O lugar do pássaro, aos seus bancos de, se discernir cantável, do granito. E voar 

cantado evaporado indicativo sob a planície atenta, toda ela revivida por seu vôo, de seu 

retino interior retornador”. Ele assim escreveu em seu caderno obedecendo à tontura da 
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rocha no meio do rio que lhe pareceu um pássaro de pedra antes pressuposto prisioneiro, 

agora liberto som de neblina pelas asas da correnteza – riscou forte. Chispou na água 

também, a frase. Saiu rápido dali, nunca mais voltou. Mas fora libertado paroxístico 

pássaro de rocha. Que Rosa desencantou num riscamento de um escrito com um rápido 

lixar de fósforo. Escrita faísca de libertação de todos os grandes pássaros petrificados de 

Yebá Bëló. Rosa nessa viagem clandestina, veio secretamente libertar todos esses seres que 

haviam sido encantados, atordoados pelos pajés-onças solares, pelos pajés-onças herdeiros 

do trovão preguiçoso, indolente, invejoso e inicial. Rosa acampou no estirão beira-rio, de 

noite, rio negro da noite. Rosa foi se deitar toda aquela noite em que ficou escrevendo de 

olhos abertos em caderno-ninho, de palavras-aves-micros, numa rede de tucum debaixo de 

um tipiti, num longo estirão, praia acesa branca de rio. Foi ali que ele teve a idéia déia. 

Num sonho acordado à beira do rio Uaupés, banhado pela luz da cachoeira estrelada da 

origem da humanidade, a cachoeira Ipanoré, foi lá que ele “bolou” todo o conto real 

intitulado de “Meu tio, Iauaretê”. A cachoeira das onças, a outra, cachoeira-onça, de mais 

um pouco longe perto dali, contou seu próprio monólogo para ele ouvir. Bom tradutor das 

águas, ele era, tendo bebido em cuia lenta, feroz e espessa de ser-caapi, que iluminou 

dentro dele clarão linguístico através toda a fala na língua das águas, na fala radiante de 

cachoeira que nunca parou de contar sua fala desde as origens, ele passou uns dias, noites 

âmago, fazendo isso. De noite, ficava ele embebido de caapi para entender o falar, a língua 

antiquíssima das cachoeiras. Só aquele caapi ajustava os ouvidos na exata faixa veloz da 

fala interminável das cachoeiras, sintonizava essa estação da falaguagarara águia  de vapor 

ancorada  foi a cachoeira de Iauaretê quem contou essas histórias das águas escuras 

refletindo a constelação da Onça paideia, emblemando compondo as sílabas da água, 

chegando das nascentes, onde ainda mora, ainda (agora já menos) ressabiá‟ada nossa mãe 

Yebá Bëló. Ele, (dizem os que ainda mais sabem os segredos) foi reconquistar os favores 

dessa mãe enfurecida, foi levar-lhe inesperada oferenda e benditos, subindo de barco e 

canoas até o que mais pôde para chegar o mais perto possível dela, ele queria mesmo falar-

lhe, ir ter-se com ela e pedir-lhe de um certo modo perdão em nome de todos os homens, 

mulheres e seres. Foi (dizem os mais sábios, o que sabem desses segredos, os que lhes 

estudaram os papéis e as páginas e leram também as anotações sobregráficas que ele lhes 

fez nessa sua caderneta, cheia de citações em alemão de Bachoffen, que ele, elhe, foi foi 

mesmo levar-lhe foi um conto-especiaria para ela, esperadamente especial, um conto que, 

vaidoso que ele era enternecidamente de seu próprio gênio, ele sabia que era o seu ideamor 
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e ia deixar aquele conto escrito era mesmo sempre numa pedra cantada de rio, num 

enseada muito próximo à sua atual dela morada, em sua maloca de neblina, casa de 

transformar nuvens pessoais dela mesma, foi deixar ela lá. A carta-conto, na pedra canoa 

toda escrita rupestre. Ponto, por escrito. Queria com tudo e por tudo desencantar o lugar 

que ela era ela. Trazê-la de volta, despertá-la, e as suas filhas irmãs amantes que, 

enfurecidamente, dormiam também petrificadas pontiagudas além de si mesmas, além.,no 

mais distante horizonte dos sons. João Guimarães Rosa, foi em 1961, despertar, 

desencantar pelo modo da escrita nova rupestre (trazia tinta especialíssima que cavava na 

pedra, tinta de tabatinga amarela de elos, cantada e fervida, quente e rezada) Yebá, a Bela 

Adormecida,a gigante deitada. Foi para lá e voltou, não oscilou. Parece que voltou muito 

contente das fontes, espargido delas, com o que mesmo fez lá, realizou. Veio de 

lá,daquelas altas campinas,de lá, muito milhado, muito mergulhado para dentro dos céus, 

ele veio, notamos, refulgido, pele oleosa,alegre, cantante,com novois passe de dança 

inventados pelos pés. Ele fez essa viagem difícil e calculada para acalmar, deszangar Yebá 

Belô de tudo, que estava quase que para sempre enchuvada, petrificada, lá em cima, 

adormecida em pedra, que não queria, agora montanha, mais conversa e nem mais falar 

com ninguém, nem mandar recados, nenhum sequer, desde quase o principio dos séculos, 

amém!Toados! Petrificados! 

Pois foi assim, esse peregrinamento de Rosa, esse alento de ir lá. Ele contornou 

primeiro o Pico da neblina, que é ela mesmo arcana na cama de si mesma petrificada 

dormindo enfezada. Jogou-lhe do helicóptero, suspenso, um enorme pote, ele fez baixar 

um camocim de perfume que ele lhe trouxe da Caxemira, talvez de uma de suas outras 

partes na Índia, que ela também outrora se jogara com raiva com toda força por lá, se 

enterrara, se deixara também retesa por lá, em destrambelhos de raiva, petrificada entoada, 

em mesetas enormes remotas, everestes demais. Pois foi que ela jogou-lhe perfume dela 

mesma nela, assim mesmo, o pote com chuva dela partiu-se (pequenomundo) bem na 

moleira dela, dizem, alguns, que pensam mais um pouco, mais alto, com comedimento, 

que não era bem um perfume, mas algo mais, um super-perfume preclaro feito das águas 

de muitos rios fortes entrelaçados num cestaria complexas de águas, bens principais 

vaporais da Terra, o São Francisco, o Amazonas, o Ganges, o Amarelo, o Negro, o Reno, o 

Mississipi, o Jaguaribe, o Nilo, o Níger, o Danúbio, o Carioca, o Volga, o Lao Tsé, até o 

Pajeú, toda aquela cestaria de águas grandes, ele derramou sobre ela antes da declamação, 

da canção de ninar de acordá-la que ele escreveu para ela, um escrito-benzimento, uma 
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oração feliz clamada que enquanto ele a dizia em voz alta de rio lento ia se escrevendo 

ecoativamente numa pedra úmida bem longe, num pedra-sino de cimo, molhada, numa 

enseada muito próxima à sua craseada atual morada, casa de transformação dela mesma, 

foi deixar ele tudo isso de lá, de volta pra ela.  

Queria, contudo e por tudo, desencantaar, tar, que ela era ela, desencantar ela lá. 

Trazê-la de volta dos remotos votos, despertá-la... ele estava pousado como obi bem na 

moleira dela, descido do helicóptero heterodoxo (o corpo dela é dormenorme e essa parte é 

só o monte da neblina, o começo de sua cabeça dela deitada, de Yebá Bëló, que aqui 

precisa novamente então tão tao tâo ser entoada, restirada apaziguada, evocada, chamada 

de volta, desilhada, trazida de volta para dentro do seu póprio coração. Numa nuvem Rosa, 

em toda sua linguagem, “o que há de melhor é a água”, a língua como um amoroso rio para 

ela, já havia começado mesmo a ler falar declamar, foi falando liquidas silabaçoes, quase 

gasosa a língua transforamada em que escrevia, caligraficamente a oferenda para ela. 

Imerso em vapor de suas nuvens, De lá, deodesde desde mesmo foi que ele começou muito 

longe essa devoção de fazer Yebá Bëló desfazer provável velhíssima imprecação que com 

raiva, poderosa, lançara sobre o restante da Terra que deixara, da qual saíra, se exalara, se 

evaporara. se disparara, deixando no lugar um enorme buraco, quando os trovões e 

adoradores do sol e do ouro lhe roubaram seus instrumentos de culinária sagrada e 

tomaram seus potâmicos instrumitos, sua cozinhas-cavernas aqui na Terra, que ficaram 

ancoradas paradas sem ninguém mais por lá, abandoandas, trancadas, velhas naves de 

flutuação petrificadas. Leio num jornal de época, esse conto ready-made, esse 

acontecimento, essa serimônia que Rosa perfazia, primeiro pré-fazendo esses circulares 

movimentos aéreos para alegrar, apascentar, acalentar, ninar, acarinhar nossa filha mãe 

criadora, nossa infindável e imortal Yebá Bëló, Yebá Bëló, Yebá Bëló, para, 

definitivamente, acalmá-la:  

PICO DA NEBLINA BATE POR 200 METROS O PONTO 

CULMINANTE 

O embaixador João Guimarães Rosa, chefe da Divisão de Fronteiras do 

Ministério das Relações Exteriores, confirmou a localização de um monte 

na Fronteira Brasil-Venezuela - Neblina - com 3.080 metros de altura. A 

medição tomada pelo altímetro do avião que serve à Comissão de 

Demarcação da Fronteira, é oficiosa apenas, carecendo de comprovação 

que será procedida por um grupo de trabalho que será enviado ao local. O 

embaixador informou que de fato deu ciência ao Instituto Geográfico e 

outras autoridades que se encarregarão da medição oficial. 

Segundo o embaixador, o avião que fêz a medição permaneceu cinco 

horas sobrevoando o Neblina e contornando-o, de modo que fêz muitas 
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tomadas de altitude para evitar dúvidas quanto ao processo usado. O 

Neblina, situado na fronteira, é um monte de difícil aceso, todo 

escarpado. 

Dizem que o helicóptero pousou nas montanhas: que êle deixou esse conto numa casixinha 

de musica de pérolas por lá, dentro de caixinha de música num envelope escrito num papel 

de seda perfumado e soprado, mas que antes êle leu em voz alta o conto todo, com aquela 

voz de mel doce demais que ele tinha, leu bem devagar, devagarosamente, acalmadamente 

de palavras em condão de palavras o conto todo em canção para ela enquanto com a mãoão 

esquerda, a do coração, ele alisava sua pele úmida de pedra jamais anteriormente tocada, 

acariciada por mão humana, até então inatingível  pele pétrea zangada de 

desconhecidíssima montanha, só agora de novo desabrochando verdemente imortal de 

dentro das suas vestimentas de nuvens...revistimentando´se de musgos com sus filos fios 

verdes, verdes, verdes, verdedenovos. 

 A literatura como um enorme benzimento. Uma imensa oração-neblina, ou a 

literatura como um épico que é também um imenso e extensíssimo texto de batizado 

toponímico. João Guimarães Rosa, com certeza, soube nessa sua clandestina viagem aos 

extemos do mundo, foi confirmar os limites de nosso território, mas mais ao mesmo tempo 

tinha essa missão meio religiosa, ritualística e secreta, coisa que ninguém mesmo ate agora 

sequer ousou pensar em começar a saber; Rosa, foi sabendo, nessa viagem que Yebá havia 

se dividido em duas metades-mulheres escondidas, distantes nuvens, em suas casas de 

penugem, habitantes dos extremos do mundo dos pássaros, recessivos, em hiatos, em 

nascentes-poente, uma mais a leste,foz de rios enormes, clarões de pássaros nas nascentes, 

mulheres recoativamente simultâneas.... 

 Há um problema, ou melhor, não se chegou ainda a uma solução nos textos 

indígenas aqui estudados, desses livros entoados da criação do mundo, do noroeste 

amazônico. Não se manteve, na maioria deles, a sua plasticidade ecoativa e sintática 

original, nem se trouxe para língua em que eles foram transladados, ao nosso português 

brasileiro, suas pausas e interações fonéticas originais, pelo menos de um modo 

poeticamente mais relacional à sua carga de intensidade enérgica tonal, oral, mágico-

transformativa. Esses textos em sua oralidade de vibração arcaica em estado de fala 

incessante e modulada de correnteza de rio, de água falada, de estado líquido vibrado, 

quando em quês e pedras se intencionam e se ascendem e giram sobre si mesmos, ou se 

encaichoeiram, (porque em certas zonas dos mitos a fala se acelera até uma velocidade 

náutica de fala musical de um modo que para os efeitos pretendidos eles entram em 
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atividade fonética de transformação molecular vibracional calórica e mesmo silabicamente 

acelerados, se evaporam, entram em estado gasoso para realizar magias, mudanças na 

própria estrutura molecular da água e outros líquidos e matérias, superfícies em que são 

soprados, e pela ação do tabaco, do breu e do mel queimados no meio do vôo falado onde 

são transformados em seu próprio maquinismo de chuva interna, em atmosferas, nuvens 

vocalizadas e aspergidas, viajantes já como veículos de translados, transporte e extração de 

almas-nomes distantes, em pontos mágicos tonais e configurados contornos silabáveis da 

própria volumetria territorial da paisagem, essa sintaxe torna-se um espírito, um prana, um 

chi, revibra reverbera de origens atomicamente em prosperação al-chimítica total podendo 

modificar-se a si mesma e a todas as matérias em que penetrem, toquem ou que veiculem e 

entidades-almas presenças paisagens, paisagem que transplantem. Nês. Torna-se um 

veículo tonal transgeral de transformação em centenas de momentos de sua recitação 

proclamativamente telúrica e atávica, pois trata-se, estreladamente,  de um língua arcaica 

universal esta, cerimonial de cristal encantado, de voltimetragem gerada, cupularmente 

entoada, mágica herdada, e ainda encapsulada da força genesíaca poderosamente vibratória 

das origens. Repositária ainda das forças da própria criação do universo. Transporta e 

guarda nos seus tons, nos estojos alados de suas silabações e fricções bilabiais, nas suas 

mastigações articuladas, aquela força de pequenas zunentes entidades sementes silábicas 

de ipadu estelares de quartzo e volumoso silêncio intervocálico, aquela força sagrada e 

poderosa que modelou, moldou e pensamentou entoou o próprio universo que ainda não 

existia. Ele dizia, mesmo, sem esmos: “Um ideal: precisão milimétrica”. Sim! Psim! E 

mais: 

Rezei, de verdade para que pudesse esquecer-me, por completo, de que 

algum dia já tivessem existido septos, limitações, tabiques, preconceitos, 

a respeito de normas, modas, tendências, escolas literárias, doutrinas, 

atualidades e tradições no tempo e no espaço. Isso, porque, na panela do 

pobre, tudo é tempero e, conforme aquele sábio salmão grego de André 

Maurois: um rio sem margens é o ideal do peixe. De certo que eu amava 

a língua. Apenas não a amo como a mãe severa – e sim como a bela 

amante e companheira (...). E, riqueza, oh riqueza... pelo menos 

impiedoso horror ao lugar-comum; que as chapas são pedaços de carne 

corrompida, são pecados contra os Espírito Santo, são tapera, no território 

do idioma.
83

 

Aquilo que Rosa tanto procurara na sua habilidade de transnauta linguístico, de transferir, 

ativar, recolocar a língua escrita em estado gasoso aqui não foi praticamente conseguido, 
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nestas versões escritas do mito-rio, murmurado das origens. Sua sintaxe e sua pontuação 

não se transladaram nas traduções, nessa compleição que seria tão desejada por tantos e tão 

poucos, ainda. O historiador Capistrano de Abreu, ao optar, por uma tradução linear da fala 

kaxinawá, em seu fabuloso fabulário de mitos falados rã-txa.hu-ni-ku-i – língua dos 

caxinauás do rio Ibuaçu, afluente do murú
84

, chegou a nos trazer uma paisagem falada de 

uma língua mágica tapeçariamente em estado de vôo mágico, originavagacionado, à som a 

mado, peixe som à nado, com certeza essa obra foi lida e recebida por João Guimarães 

Rosa que dela se abeberou mergulhou e se imantou recitalmente sintaticamente 

prodigiosamente: 

Há alguns anos este leitor se surpreendera com a semelhança 

existente entre a linguagem indígena copiada milimetricamente por 

Capistrano de Abreu no seu livro de gramatica caxinauá e a dicção 

sintática estilística ,as pontuações pessoais, paisagísticas, de Guimarães 

Rosa. A quebra dos correntes percursos formais da orientação da língua 

portuguêsa nessa exata transcrição de uma língua amazônica 

proporcionou a este leitor a sensação de que estava lendo uma proto-

sintaxe de Guimarães Rosa, principalmente aquela embutida em 

Tutaméia, livro-refigério. Como pergunta que demanda uma solução 

neste plurigrafia: não seria este quase esquecido livro uma das raras altas 

leituras de cumes do autor mineiro? Tesouro de cocorote? De 

escritacrista. Cristescrita fluida. E esta sua leitura de bem acesa alta 

neblina não teria inspirado o remanejamento da sintaxe brasileira em toda 

sua obra? Essa língua caxinawuá, tão literalmente espelhada traduzida 

alvorada pelo linguista e historiador cearense Capistrano de Abreu pré-

dita o ultratexto rosiano posterior. Sente-se uma precisa boa dourada 

semelhança nos desvios, inversões, no quase levitar das frases, na 

estranheza de um discurso em diagonais estranhas, cuja desarrumação 

harmônica estava mais próxima da natureza, de seus ciclos misteriosos, e 

de seus ritmos. Uma mistura de frases com rios, relatos suspensos entre 

os pássaros e a voz, com árvores cantando no meio, uma sintaxe do 

próprio mito, inaugural, ali se alastrava como se de Rosa.
85

 

Tempos atrás, o poeta amazônico Jorge Tufic nos propugnou a seguinte tarefa mágica de 

reconquista para a literatura:  

Ao se tomar conhecimento de nosso folclore mais remoto, através da 

lenda e dos contos primitivos que informam sobre a presença da cultura 

indígena na Amazônia, a reação inicial é de surpresa, admiração e 

encantamento. Essa cultura, antes do massacre de 300 anos, valorizada e 

estudada pelos etnólogos do sécuclo XIX, recolhida em parte no que 

ainda conserva de genuíno, transmite, sobretudo hoje, a certeza de que a 

literatura amazonense, riquíssima de motivos pitorescos, mistérios e 

riquezas naturais inesgotáveis, ainda não encontrou sua linguagem 

própria. Esse elemento regional inconfundível, esse “idioma” que os 
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“nheengatus” empregaram para revelar a beleza e a sabedoria de seu 

mundo, continua desconhecido, quebrado que foi esse elo da corrente 

subjetiva entre o colonizador e o colonizado. Aquele, porque tinha 

necessidade de braços, e este, porque seu mundo estava mais para o 

mágico, o analógico, do que para o logico ou a lógica do branco. Essa 

ruptura aprofundou-se mais ainda, como o tempo, em virtude de um 

preconceito bastante enraizado, que já vinha dos gregos. Uma prova 

convincente desse equivoco, deliberado ou não, se encontra na obra 

poética do gaúcho Raul Boop, que “descobriu” essa unidade amazônica 

entre fala e objeto, projetou e terminou realizando o seu clássico poema 

de trinta e três movimentos, sob o título de “Cobra Norato”. 

Para enquadramento desse ponto de vista, em forma de tese, sugerimos as 

seguintes medidas em nosso livro “Existe uma literatura amazonense?”, 

publicado em 1982: 

1º) Levantar a contribuição do lendário amazonense (reunido pelos 

etnólogos e através de pesquisas nas áreas do Solimões, Amazonas e Rio 

Negro) até o momento em que o mesmo passou a interessar como 

linguagem e temática, dando-nos “Cobra Norato”, de Raul Boop e 

“Macunaíma”, de Mária de Andrade, operando-se, com isso, uma 

REVOLUÇÃO LINGUÍSTICA A NÍVEL NACIONAL. Em 

consequência desta revolução, analisar os fatos relacionados com o que se 

poderia considerar um ESVAZIAMENTO LINGUISTICO A NIVEL 

REGIONAL.  

2º) Existe uma literatura amazonense, ligada dialeticamente a uma 

realidade sócio-cultural própria da região. Numa fase anterior dessa 

literatura, encontra-se o lendário amazonense, a linguagem específica dos 

mitos singulares, cujas primeiras informações a respeito nos vieram por 

intermédio dos naturalistas que visitaram a Amazônia. Algumas destas 

obras são documentos valiosos, para o início do nosso trabalho. 

3º) Há uma linguagem perdida, que deve ser resgatada, possibilitando aos 

escritores da região, ficcionistas principalmente, o abandono de fórmulas 

sintáticas ou soluções estéticas importadas, inclusive o linguajar de 

origem nordestina, por um novo campo de pesquisa e criatividade. 

4º) A literatura oral propriamente dita no Amazonas, não dispõe ainda de 

estudo quer como contribuição linguística, quer literária, devido 

certamente à segregação dos dialetos latinos, em muitos casos deixando 

que se perca, na voragem da „aculturação‟ imposta pelos colonizadores, a 

tradição do mito: estórias e lendas que estruturaram a cosmogonia, os 

usos e costumes daqueles primórdios. Assim, uma pesquisa desse gênero, 

levada a efeito com todos os instrumentos adequados, dará aos estudiosos 

e produtores de literatura recursos inéditos de linguagem, os quais, 

aliados à temática devem acrescentar “algo mais” (do que falta, 

certamente) aos textos de sua autoria. A viabilidade da experiência 

remete ao sucesso dos clássicos desta empresa, no modernismo brasileiro 

(...)
86

. 

Ele mesmo, Jorge Tufic, em seu livro Boleka – quando as noites voavam, livro de poemas 

inteiramente apoiados nessa mitologia desana, lançou-se nessa voragem máxima da fala 

escrita rupestre misturadora de todos os mundos. Aquilo que Jorge Tufic resolutamente 
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procurava, entretanto, já havia sido encontrado tanto por Capistrano de Abreu e por Rosa e 

alguns outros mais desse lado do espelho do mundo. Eu mesmo, ao perceber que isso já 

acontecera, também propugnei a possbilidade de escrever um romance sobre a gestação de 

uma obra assim, da construção de uma gramática-maloca, como esta de Capistrano de 

Abreu: 

Toda pesquisa, todo linguajar (liguaguaragar?), à maneira de descrever 

todo o processo da construção desse livro, gramática e mitologia, ao 

mesmo tempo, até chegar ao cerne (móvel?) da língua desconhecida (ao 

seu talo, de banana sem eiras, aos seus estalos-halos de pós-quaztsons?) 

caxinawá caxiuhinar já é mais que cinema, texto gerador de poesia 

narrativa do futuro, esses dois textos curiosos (de pele curiosa se 

preparando para rio? já prontos para acelerar, ígneos, subir, transformar-

se, (– referia-me nesse pequeno aviso introdutório ao próprio prefacio do 

historiador e linguista pioneiro do Ocidente, o nosso Capistrano de 

Abreu, ao seu livro gramático e mítico, tijolão-livrão-torrão primintivo 

inauguaural e ao prefácio estrangeiro de Theodor Koch-Grünberg, a este 

mesmo livrôntico poderosíssimo engendrador de novas lin-guará-ra-gens 

folhagens, transferido de lógicas analógicas entre idiomas antigamente 

inteiramente distantes uns dos outros que transladava a energia 

distributiva e organizatória do caxinawá espelhado, que injetava pelo 

modo da tradução literal linear uma nova cosmovisão diretamente na 

veia-rio da língua brasileira, versão continental esparramada da velha 

língua portuguesa. Rosa captou em pleno do-ar-se de eflúvios afluentes o 

ruflar desse pássaro idiomático com suas femininas e criativas mãos de 

flautas mentais, mãos de mães sonoras originais, ambentais, foi uma 

ultramento! Um lento terremoto de recriação do idioma a se instalar em  

nossa literatura imaginativa realmente evolutiva, evolucionário) e o mito, 

avassalador intima o leitor a inéditos caminhos, novos rumos sintáticos. 

A Arraia Parjeurbe quer isso, transplantar o leitor das mesmices visuais, 

inoculá-lo da felicidade do desconhecido e do maravilhoso. Nada melhor 

que a introdução que o historiador Capistrano de Abreu escreveu no 

princípio do século XX à sua gramática caxinawá para provocar esse 

salto de qualidade de percepção. O segundo texto, o do achador “mito” de 

Macunaíma, Theodor Koch-Grünberg, espelha a importância desse livro 

sonegado há muitas décadas ao leitor brasileiro, iluminando a passagem 

para o mito da onça que comeu os netos. É preciso ler esses textos com as 

forças dos olhos
87

. 

 

Mas somente, até o presente momento de minha escritura ficcional, escrevi este conto, que 

é também, simultaneamente um poema em versos, uma estória de imaginação sobre a 

elaboração dessa livro-pintura-indígena, mala de enfeites cerimoniais linguísticos 

indígenas do grande tempo, urdido pacientemente pelo pioneiro e desbravador, o velho 

escritor historiador da serra de Marangape, a serra azulada, de Pitimbu, antes chamada, o 
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api daqui, (assim os incas as chamavam,às suas colinas votivas no seu fengshui próprio 

esepcialíssismo), a serra da ajuda dos antigos povos mais próxima deste nosso território 

cearense-nordestino geral sertão diante do mar atlântico, e  várzeas molhadas de lagoas 

belas, e vales de  grandes rios que continuam narrando suas histórias desde a origem,e 

rochedos perdidas estações de rádio metafísico do sertão que um dia pintarei de ouro para 

sintonizá-las, todo um mundo, míticogeográfico mundo que precisará ser novamente 

reencantado  pelas diáfanas, e concretas ao mesmo tempo cerimônias mágicas da escrita, 

do canto, do narrar, enfim, pelas   eternas e infindáveis e sempre renováveis cerimônias 

vivificantes,pelos cada vez mais necessários rituais mágicos fertilizadoras da Terra, que 

são os da poesia ,da dança, da música, da pintura e  da literatura:  

 A nova vogal do espaço 

 Escrever um diário sobre os modos, o processo de construção desses rabiscos é 

transformar pedra em flor útil. Reacender o grito solar dos pássaros em suas buscas por 

fogueiras remotas. Cada pássaro de forças aqui tracejado é seu próprio garoto cósmico 

emblemático de clareiras pois um diário desses procedimentos gráficos inicialmente meio 

desesperados à procura do ideograma transcendente da letra copiosa é o processo do eterno 

rio dessa peregrinação até à  forma que esse novo som deseja, seu ovo silencioso de 

habitação vem da vocalização escrita dessas inscrições rupestres que eu talvez só consiga 

criar  no desenho tridimensional dessa letra sobre a superfície musgosa de uma pedra 

refrescada por um rio quando  um raio em segredo come  no futuro velhas alpercatas de 

plástico com sua fome de meandros milenares... 

Continua a soprar a força da correnteza sem intervalos do rio poderoso da letra 

futura. Uma tipologia inovada de rios arcaicos cria etapas de dobras infinitas em minha 

camisa flutuante pendurada no varal da varanda propiciatória enquanto procuro a exata 

forma dessa letra a acrescentar a todos os alfabetos, perpétua prosperação. 

Na padaria, de manhã, o sol esconde-se, de seus arados, dissolvido em seus líquidos 

e pães viceja o leopardo da revolta. Enquanto eu degustava no espaço-ambiente o elixir da 

nova forma, o leopardo transformava-se no trânsito. Esses carros urbanos não levam a 

lugar algum, diziam as vozes-avós do futuro. Essas comidas, essas tortas de moscas e 

cremes de estampido, essas cifras inodoras, todos esses gestos e ruídos nunca fugiram da 

oca cerimonial, diziam as espumas do mar. As palavras que eu ouvia na padaria torta 

estavam mortas, desafiadas para sempre pelo azul crescente do mar próximo dessas 
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esvoaçadas vozes, vinham do por vir, atacadas pelo Azul comedor, “azul” com fome de ar, 

inoculando sua força contrária à matemática, às arestas. Mesmo a criança que ali bebia um 

líquido de anti-ouro das caixas registradoras jamais pronunciaria uma língua interminável 

recebida das nuvens do cocar da montanha. A arara, a arara amarela dedicada à decifração 

da teia delicada dos rios do invisível não pousara no topo da cumeeira carcomida da 

padaria abafada, ainda? A tribo que ela era jamais seria adivinhada naquelas mastigações 

centrífugas do nada... 

Eu escrevia na mesa sedenta estes rabiscos, indeterminações gráficas fluentes da 

futura letra-forma para a nova vogal trazida do Orenoco a ser cunhada sobre o chumbo 

fervente na oficina do porão do casarão no centro da cidade atlântica, em seus  tabletes 

lunares, enquanto ,eu, repetidamente seu desenhador, bebia refrigerantes anti-equinociais 

pois certo tom de ouro precisava ainda ser inventado antes do meio-dia para esse estilo 

tipológico que eu precisava forjar. 

Fiz, até agora, mais de trezentos buscas-rabiscos extraídos do contínuo, desse ecoar 

permanente, que são afluentes dos condutos dessa bilabiação atratora de novos entes. Mas 

não me contentara com os seus primeiros arquétipos. O som ecoara sem serifas ali no 

belvedere circular octogonal do telhado da tipografia de folhetos de cordel desde os lábios 

natatórios de peixe de Prim, antes de beijar-me de repente, atenuando a compleição do azul 

vespertino côncavo sobre a cidade, retendo-a nos anos cinquenta do século vinte para 

sempre, seu centro ancorado na lagoa mágica do tempo. De fato, a cidade fôra assaltada 

por seu torvelinho de pronunciação. Pelo sopro infinito antes de seu inesperado beijo 

selvagem. Telhas foram mexidas tipograficamente em todos os telhados de Fortaleza a 

uma só voz. A onda da nova vogal tingira profundamente o céu e eu precisava desenhá-la, 

achar desde os modos a sua fôrma de sua letra de amor de beijo total. Os três índios 

emissários da língua natural desconhecida que eu procurava organizar em gramática e 

descobrir a sintaxe dançavam silenciosamente no pátio do terraço sobre o piso quase vivo 

de materna cerâmica colorida, tocando com seus pés formas geométricas antigas, 

dançavam mesmo a inerente fecundação desse som acrescentado a todos os outros sonemas 

já colecionados no mundo, vogal evolucionária, vento significado, inserindo-se lentamente 

no espaço e nos acontecimentos cotidianos apenas com um sopro dos lábios de Prim antes 

de beijar-me poderosamente de repente, o beijo-selo da floresta. Sem eu ao menos esperar, 

todas as coisas e fatos modificados por ele para sempre... 
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Escrever diário sobre os modos 

de autoconstrução dos rabiscos, 

transformar pedra em mente útil 

ao reacender grito solar de pássaros 

em busca por fogueiras, 

descrevendo formas de aldeias, 

remotas, no ar. 

Cada pássaro de forças 

aqui tracejado, 

garoto cósmico emblemático de clareiras 

em um diário de procedimentos gráficos, 

inícios riscados com força, 

meio desesperados, 

à procura do ideograma em transe  

da letra copiosa,  

rio de peregrinação até à forma  

que o pronunciado ovo-som deseja,  

novo, nasal silêncio de habitação sonora,  

vento da vocalização escrito, 

inscrições rupestres em desenho tridimensional 

de pré-letra sobre musgosa superfície 

de pedra refrescada por um rio 

quando um raio em segredo 

come no futuro velhas alpercatas de plástico 

com fome de meandros de milênios... 

Continua a soprar 

força de correnteza aérea 

sem intervalos 

do rio de poder 

da letra futura. 

Tipologia inovada de rios arcaicos 

cria etapas de dobras infinitas 

em flutuante branca camisa de algodão  
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pendurada no varal da propiciatória varanda  

durante a procura da exata forma fluvial  

da letra a acrescentar a todos os alfabetos,  

vento, vento, vento, prosperação.  

Na padaria quente, de manhã, em aberto, 

o sol esconde-se dos arados.  

Dissolvido em líqüidos e pães  

viceja o leopardo da revolta.  

Enquanto degusta o espaço-ambiente  

o elixir da nova forma,  

o leopardo é o trânsito. 

Carros urbanos não levam a lugar algum, 

sopram vozes-avós do futuro. 

Comidas, tortas de moscas, cremes silenciosos de estampido, 

cifras inodoras, gestos, gananciosos ruídos. 

Oca cerimonial dos universos-flautas, 

diziam as espumas do mar. 

Inversas palavras ouvidas na padaria torta: 

mortas, desafiadas, sempre 

desfiadas pelo azul crescente 

do mar próximo, 

de vozes esvoaçadas, 

vindo do por vir, 

atacadas pelo Azul comedor, 

“azul” com fome de ar,  

inoculando sua força contrária.  

Anti-matemática.  

A criança bebendo um líquido  

de localização de antiouro das caixas 

registradoras não pronuncia língua interminável  

recebida das nuvens do cocar da montanha.  

Arara, amarela arara, dedicada à decifração  

da teia delicada dos rios do invisível  
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não pousara no topo da cumeeira 

arcomida de madeira da abafada padaria, ainda?  

Tribo que ela é a não ser adivinhada 

 por nuas mastigações centrífugas do nada...  

Escre-vendo na mesa sedenta 

setenta rabiscos,  

indeterminações gráficas fluentes  

da futura letra-forma trazida do Orenoco,  

cunhada agora sobre chumbo fervente 

 na oficina tipográfica do porão do casarão 

no centro da cidade atlântica,  

solidificada em seu tablete lunar,  

repetidamente desenhador,  

bebendo refrigerantes antiequinociais,  

que certo tom de ouro inventa-se  

antes do meio-dia.  

Um estilo tipológico preciso  

a se forjar  

que  

invade o ar.  

Mais buscas-rabiscos  

extraídas do contínuo 

ecoar permanente da faminta vogal, 

Afluentes próximos dos condutos da bilabiação 

da vogal atratora de entre-entes, 

primícias, arquétipos, rebentam. 

O som sem serifas 

no belvedere circular 

octogonal 

do telhado da tipografia 

soara 

desde os lábios natatórios de peixe 

do índio, desatando antes de beijar-me 
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de repente, atenuando 

a compleição do azul vespertino, 

côncavo, sobre a cidade, 

retendo-a, em seu arco, para sempre, 

seu centro ancorado na lagoa 

parada do tempo. A cidade 

assaltada por torvelinho de pronunciação, 

sopro infinito antes do inesperado 

beijo selvagem, masculino, 

telhas mexidas tipograficamente 

em telhados de casas baixas a uma só voz, 

na onda de calor da energia 

de nova vogal tingindo o céu com estrias 

de tigre mais profundo. 

Desenhando o achar 

com os modos em torno 

à fôrma de letra de amor 

do beijo circular. 

Os três naturais emissários da desconhecida língua 

que parece desejar tudo, 

(pelas indicações atmosféricas 

se organizar em gramática, ventania, 

dar-se a descobrir em sintaxe floreal), 

dançavam o silêncio recém-habitado 

no pátio do terraço sobre o piso quase vivo 

da maternal cerâmica colorida, 

pulsando formas geométricas mântricas, 

(antigás), 

intensionada mesmo a fecundação ritual do som 

acrescentando-se aos outros sonemas 

colecionados no mundo, 

vogal evolucionária, 

vento pós-significado, 
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inserindo sua lentidão alerta 

do espaço nos acontecimentos, 

próprio sopro unificado dos lábios infinitos do índio 

antes de beijar-me um beijo de língua, 

beijo-selo de poder e azul, pré-furacão, 

letra desejante ardente de floresta: 

coisas, seres,fatos modificados 

pela súbita vogal que, nova, retinge o céu  

e, com a força de seu amarelo-arara,  

dele se apodera. 

 

A escritora Ana Miranda provavelmente leu o que escrevi aqui e se adiantou em seu 

romance linguístico quase cantado, Yuxin. Os formalistas russos sabiam que para rearrumar 

a própria língua e a literatura russa o certo seria realizar o Skaz
88

, que era exatamente a 

imitação literal e procurada, sintaticamente e etimologicamente buscada, da língua dos 

contos orais, dos contos de fadas, dos contos das falas mágicas rumadas, setadas, 

zarabatanadas, sopradas, inventadas ventadas. Contos que do modo com que são falados 

(se ditos de trás para frente em alta velocidade) podem ocasionar “estragos” ou retroações 

benditivas, modificações do próprio real e das condições ao redor de onde são contados 

cantados, entoados pelos mestres dos tons e dos temas-arquétipos, dos rumores, clarões e 

escuridões, os mestres bayás¸ os mestres da evocação desana, tucana, das diversas tribos- 

famílias do noroeste amazônico. 

Fico imagino quando a tradição mítico-ritual toponímica, topomítica, dos nomes-

alma das mulheres kumua  for reencontrada o tambor de rios reinvertidos também, da 

revolução incomensurável poética que descerá das cabeceiras dos rios que têm suas 

nascentes no longe,nos Andes, no noroeste da humanidade a ser instalada, replantada, 

retrazida de volta esta floresta-linguagem à mãe-Terra. As árvores, com o retono retorno da 

grande árvore ancestral de ligação entre os mundos, que escapulou, que fugiu da Terra, a 

voltar ficar felizes, gozosas, vestidas com todos os pássaros. Poeção. Cachoeira. A 

Cachoeira das Eras sempre vai continuar seu trajeto desde as primeiras inscrições 

rupestres nas pedras-canoas orais, nas imensas mais que naves-montanhas. Textos com 

                                                           
88

 O Skaz é descrito como um modo narrativo inspirado pela arte verbal como prática pelo cantador de 

estórias. Ver: SCHIPPER, Mineke. Literatura oral e realidade escrita. In: QUEIROZ, Sônia (Org.). A 

tradição oral. Belo Horizonte: FALE/UFMG, 2006, p. 12-13. 
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rotações de plumagens de gente-floresta retornarão ao timão da cultura, por demais.... 

Retornarão das estrelas. 

Olumbilorô e a floresta prisioneira 

“A floresta foi guardada no anel hermético. Toda ela foi ali trancada, roubada então 

na passagem de um raio, levada para cima pelas caixas voadoras do trovão. Depois não 

houve mais trovões e chuvas verdadeiras no mundo. Foi mesmo o último trovão. A floresta 

está prisioneira e diminuta no céu, no dedo mais grosso de um dos cem pés de Olumbilorô. 

Hoje, no lugar da floresta, ficou um grande espelho que só reflete-projeta a escuridão. E já 

nada mais pode cair do céu ou nascer da Terra de novo. Tudo é o mesmo. Salve-nos. 

Lambilêlê, salve-nos grande graça graciosa com as asas molhadas. De onde vêm esses 

respingos de água que nos deixam contentes? Será a água do espelho? Será a água da casa 

do último trovão? Será no vapor de chuva antiga que ainda te refrescas mesmo pousada 

sobre o espelho do calor? Sobre o espelho do vago voas fixa e ligeira. O espelho não te 

dissolve. Mas responde, responde ao ruído dos teus grãos e pedrinhas rolando. Responde-

nos agitando tuas asas, ondulando o pescoço saindo da névoa e sobrevoando o espelho-

planície, filho planíssimo e longevo, estéril do derradeiro trovão, o qual fazes quando dele 

te aproximas de silvante campina de luz, de leito viagem. Vai, vai em busca da floresta 

guardada no centro mais invisível, no núcleo mais fechado dos céus. 

A garça ouviu os ruídos que as pedrinhas inúmeras faziam sobre o espelho do nada. 

Ouviu o clamor dos minérios. Branca ela levantou seu vôo - voou e sumiu por muitas 

superpostas eras. De eternidade em vez ela vem trazendo mais um grão ou semente que 

também perguntará pela floresta roubada ao ser depositada na superfície, no quase-chão. 

De pouco à pouco havia mais grãos e sementes do que pedrinhas quase mudas 

miúdas. E eram tantas que ela, a garça Lambilêlê, trouxe de cima, que um dia, foram 

encurvando o espelho do nada, o espelho com seu peso. O peso de cada reflexo de uma 

semente trazida valia mais do que uma cor. Era mais. O peso de todos os grãos empilhados 

era forte e ruidoso, arranhava, rolava, chiava, encurvava o espelho que estremecia de tantos 

novos reflexos. O espelho era vivo e não estava acostumado a refletir tantas sementes, 

tantas sementes buscadas lá de cima por Lambilêlê, a garça da solidão, a garça que 

iluminava o vazio com sua penugem branca e que jamais era outra, a que sempre voltava 

trazendo no bico as muitas sementes sonoras do espaço. 
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Mas nada ainda podia nascer, germinar no calor do espelho da escuridão. O 

iluminado só era quando a garça voava por perto ou pousava. Aí, quando havia os reflexos 

colados ao espelho do espaço gerava-se um granular, um estalar geral de areia, de palha, de 

grãos, da amido, de cascas. 

Zumpetê, o ser do peso dos grãos e sementes rolando, ia criando corpo de som e 

calor, ia crescendo e ia empurrando mais para baixo o espelho já curvo do espaço. Ia 

ficando inteligente de ruídos, ia falando como rumor riscador, ia trilhando-se, ia ficando 

completo existente de si. Toda vez que a garça sacudia as asas ele falava para o espelho no 

mover-se das sementes e pedrinhas já quase úmidas pela superfície de Lic, o velho espelho 

que parece parado o espaço. Era fazendo cócegas e riscos na pele fria infinita de Lic que 

ele ia se criando movido pensasommomento comprido rolante. Ruflavam as asas 

branquíssimas de Lambilêlê pousando chegando do céu com mais sementes, ia crescendo 

barulhento ente o Zumpetê, Zumpetêlelorumluzim ia pensando vivo de bom barulho por si. 

Depois vinha o silêncio e Zumpetê dormia-se, seu corpo de sementes, grãos, favas, 

ervilhas, pedrinhas e seixos rolados, seu corpo soante de ente. Mas já era mesmo alguma 

coisa aquele monte de coisinhas redondas, coloridas, brilhantes, mesmo sem o vento das 

asas de Lambilêlê quando longe. Lambilêlê, a mãe voadora de Zumpetelêlê, tão bem longe. 

Passaram-se tempos ordeiros escuros de nada no espaço, no espação acima de Lic. 

Embaixo de Lic parecia só haver espessura ou fina lonjura. Mas a floresta antiga primeira 

presa no anel no dedo mais grosso dos cem todos pés de Olumbilorô não chegava mais. E 

os grãos rolavam e rolavam, e choviam. Já havia trilhões de grãos. Já havia um infinito 

Zumpetelêtrem. Um peso vivo e sonhante em chispações e reflexos. Eram trilhões de 

grãos, favos, bagos, coquinhos, ramos bem finos, ervilhas, contas verdes, sementes e mais 

chuviscos das asas de Lambilêlê. Tudo úmido e levemente cantante. Montículo cintilante. 

Semblante. O espelho não suportou o ser de Zumpetêlê sobre ele e partiu-se, repartiu-se 

num grande estalo reconstrutor retumbante. E tudo isso ficou vagando no espaço por baixo 

livre de Lic, trilhões de bilhões de cristais, flores, coisinhas gerais brilhando pela escuridão 

ampliada. Zumpetêlê, o cintilasersom. E as gotas de penugem úmida de Lambilêlê também 

brilhavam muitíssimas como uma grande flor ondulada no espaço para sempre. E tudo 

vagava aos pedaços no nada. 

Os fragmentos de Lic, quando este se partiu em todos os sentidos, em vez de caírem 

fizeram foi subir e sumir no girante funil do nada. Era como se Lic nunca houvesse 
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existido, o filho-superfície do derradeiro trovão que roubara a primeira floresta antiga para 

o céu de Olumbilorô. Filho das asas de Lambilêlê, Lic. 

Quando Lambilêlê voltou não pôde mais pousar. Não havia mais superfície e 

Zumpetêtêlêluzim luzia em grande rumor de faísca, brilhos e oscilações por toda a parte. 

Lambilelê voa há muitas eras por dentro de Zumpetêlêluzim totalmente estrelado. Agora 

existem as estrelas: elas não estão mais paradas. Antes elas eram muito pequenas e 

ninguém ainda podia morar nelas. Só o silvo e a luz e o ruído e as gotas de vapor. O grande 

clarão da graça, no entanto, é o maior dos sóis. E a cada movimento de suas brancas asas 

tudo é ventania e mudança. As sementes de Zumpetêlê, que são ele o céu estrelado, são 

remexidas em todas as direções e Lambilêlê as dispersa, e Lambilêlê atordoa. Pois ela 

ainda não pôde trazer a floresta e não há terra para as estrela-sementes germinarem e 

Lambilêlê traz mais pequenos sóis e planetas minúsculos lá de cima, vai trazendo e 

trazendo e os solta do bico até o abismo. E novamente mergulha. E tudo cai, tudo vai 

caindo há trilhões de tempos se expandindo sem fim. Ainda mais e carícia. 

E é assim. Olumbilorô é o sono que vive mais acima do jardim das estrelas 

vagantes sem terra. Olombilorô também vaga. Tem cem pés e é uma cobra deitada sobre 

cem pés. Só os pés estão acordados. O corpo dele todo é gelado, preguiçoso de sono, mas 

não está morto. Ele se alimenta dos pés acordados que conversam demorada e 

interminavelmente um longo corredor de conversas (e são mesmo uma mente-horizonte) 

sobre um modo de se libertarem de seu dono indolente e pesado, e fugir. Como eles não 

trabalham já que Olumbilorô vive de seu sono e de sua fixidez eterna, eles têm muito 

tempo para conspirar. O que eles não sabem é que Olumbilorô se alimenta também da 

conversa infinita e comprida deles. A longa conversa de conspiração dos cem pés do 

Olumbilorô é um líquido de sons que mais o embriaga, é a doce bebida de seu sono sem 

fim. É seu vinho de navegação. O seu vinho! Só podem se libertar com os tambores da 

Terra e da música. 

Os cem pés de Olumbilorô são trovões imóveis com dedos grossos, finos e rápidos 

de relâmpagos. Estão fixos, congelados e presos ao corpo imóvel de sono da grande cobra 

preguiçosa. É uma mente cobra-infinita sobre cem pés de trovões e relâmpagos, nuvens. 

A cada eternidade que jamais se poderá imaginar o tamanho, a centopéia, no sono, 

estremece um dos pés. E um desses pés rouba, em uma fagulha enviada, rouba uma floresta 

perdida em algum universo. Vai e volta no estremecer de uma pequena faísca. Chispa. Traz 
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uma floresta que fica guardada num dos quinhentos anéis de rara esmeralda. Pelo gancho 

da fagulha e do raio. Foi o que as pedrinhas no início dos tempos viram acontecer. 

Nem todos os quinhentos anéis estão com seus recipientes cheios de vastas florestas 

com tudo o que elas são satisfeitas e contêm. Ainda há centenas de anéis vazios. E nem 

todos os anéis que estão cheios trancafiam florestas. Há os anéis de extensos globulares 

rubis que guardam exclusivamente festas e alegres rumores e encantadas celebrações, 

regozijos de velhos povos acesos, em esplendor. Guardam danças, músicas, libações e 

carnavais. Guardam as melhores festas dos tempos, roubadas com toda a gente que nelas 

moravam e que as expandiam. Guardam as satisfações elevadas, os cantos, as espumas, os 

fogos, os céus, os amores. São os anéis dos rubis presos nos dedos mais finos de 

Olumbilorô. As festas roubadas. Mas também nem todos os tonéis dos anéis de rubis estão 

cheios. Ainda restam muitos vazios, esperando escancarados, esses roubadores de mundos. 

Lambilêlê soube foi encontrar uma rachadura na base do anel de esmeralda. Entrou 

pelo grande espaço no interior do anel e flutuou sob a abóbada esverdeada do tamanho de 

um céu. Todo o espaço estava ocupado pela intacta floresta com todos os seus rios e 

nuvens e jardins de pássaros e névoa. Suas águas. Mas agora ela, a garça, tinha o seu 

tamanho real quando entrava e só foi por isso, que ela até agora não pôde trazer grandes 

árvores, oitizeiros, colinas, ipês-amarelos da vasta colméia das plantas, nada que fosse 

maior do que ela. Por isso que até hoje ela não pôde trazer a floresta. 

E a conversa dos pés de Olumbilorô continua sem fim... 

Ela é ouvida por todo o universo. Tem o som de ondas espessas, pesadas, o 

estardalhaço de todos os espelhos partidos, rompidos de uma só vez. De sóis que quase 

estão a fugir, de algas amassadas com as mãos, os pequenos frutos estalando, de imensas 

nuvens em luta silenciosa com o espaço, das profundezas. Essa conversação misturada e 

incompreensível chama-se Fuxir e é também um ser que independe dos próprios pés-de-

turbilhão, desses enlouquecidos pés oprimidos, raízes de galáxias. Este ser atravessa o 

espaço e procura Zupetêlê, ajustar-se em Zupetêlê. Mas Zupetêlê não entende a conversa 

assombrosa que embriaga, trovões, relâmpagos e nuvens, a centopéia Olumbilorô. 

Lambilêlê atravessa também o mundo do espaço dentro de Zupetetêlêlê. E lá é que 

aumenta o tamanho e o fulgor do ser Zupetetêlê em seu vôos que vêm do anel de 

esmeralda mais vasto no dedo-relâmpago, contido no mais grosso de Olumbilorô. Assim, 

voa, vai e volta, e voa, entra e sai pela falha, a grande caverna na abóbada de esmeralda, no 

recipiente do anel que aprisiona a floresta total, os grãos e as sementes que espalha pela 
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eternidade da noite, lá nas alturas. E tudo cai, e tudo cai e tudo, tudo o que então existe está 

indo para alguma coisa debaixo, algum lugar, aqui, aqui, onde já contamos tantas vezes 

esta história. Não sabemos como ela vai acabar. Hoje é dia da festa, acendemos as 

fogueiras sob o céu de Zupetêlê e o ar é frio e sagrado. Bebamos. Sorvamos o doce vinho 

da brisa e dançemos todos juntos celebrando o invisível e o visível e esta claridade nos 

céus. Hoje é o dia, a noite de graça da grande garça branca do espaço. Os velhos bebem e 

estão contentes. Todos os animais vagam soltos dos cercados. As mulheres livres para 

casar de novo e os homens também. As crianças se vestem de árvores e circulam suas 

máscaras de folhas e flores pelo ar de flautas. Tudo é abundância. E contentamento. 

Dançamos para o céu estrelado. A luminosa graça abarca tudo nos céus. No seu longo bico 

de estrelas está mais um sol que ela pescou no longínquo anel escuro de esmeralda. Vez 

por outra, num ritmo, as estrelas todas estremecem ao som dos tambores que os músicos 

tangem na praça da dança. Tilintam. É que a grande láctea garça está satisfeita! Bem no 

meio do céu. Um dia, em uma noite como essa, ela conseguirá trazer do mais alto instante 

do espaço toda a floresta, todas as sementes grãos luminosos. Haverá esse instante. Que 

inclusive poderá ser esta noite de hoje de música, alegria, cintilações. 

Quer mais uma baforada do cachimbo? Enquanto isso eu faço soar as pedrinhas de 

quartzo brandindo dentro de meu maracá. Quando as estrelas todas brilharem no céu é que 

a antiga primeira floresta por quem as pobres pedrinhas rogaram para Lambilêlê trazer de 

volta vai ficar completa. Nessa floresta ninguém morria, não havia doenças, fome, guerra, 

escravos, angústia. Esta floresta era a primeira. E as pedrinhas falaram fazendo esse som 

maracá. É o ruído das constelações. Ouça. 

Esta floresta era mesmo a primeira. Casa aberta dos homens e dos pássaros. E foi 

roubada da Terra. Daqui. E isso aqui afastou-se. Muito. Também. Para baixo e, porém, 

desde antigamente. Tambores. 

Se eu disse que não sabemos como esta história termina foi por pura alegria, por 

sonho, paixão indagada. Estou muito feliz. Vou ajudar a tocar os tambores. Você não quer 

vir também? A tenda da brisa nos recobre, também, nos protege - A casa das estrelas. 

As mulheres cobriram os espelhos todos com plumas das garças do rio, róseas e 

brancas: esta festa, portanto, não poderá ser roubada. Talvez não acabe. 

Venha mesmo ajudar com os tambores que soam a conversa infinita dos pés 

rebeldes de Olumbilorô. Vamos tocar com tanto ritmo que eles vão se soltar do corpo do 

velho e preguiçoso dragão. Ah, sim, hoje vamos soltá-los. As mulheres cantam e há 99 
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tambores e um ainda é vazio. Venha me ajudar a tocá-lo. É este aqui. Comecemos. Somos 

duzentos braços e mãos, milhares de dedos simultâneos a tremeluzir as estrelas, com os 

tambores batendo, que vão libertar a floresta lá de dentro do céu. Sim, ela vai chegar e 

pousar sobre a terra. Ela se chama Wuéê.”  

 

 

 

Relido esse conto, continuemos nossa viagem de navegação colagem dessa estória-

rio. Ao longo deste ensaio, estivemos distinguindo os veios-traços-temas de toda essa 

estória a qual também envolve os mais ousados antropólogos do momento, numa das mais 

fabulosas empreitadas do conhecimento e da sabedoria desde a Renascença européia, com 

sua arte paisagística alegórica dos jardins herméticos artificiais, ou desde o movimento 

taoísta da imortalidade corpórea na China do século VIII, do Feng Shui, que é a ciência 

cerimonial e mágica, geomântica e geomítica atronômica das potências teceladas das 

paisagens terrestres. Mas este novo Renascimento só poderá se completar com a junção, o 

casamento, a união das melhores tradições, dicções e o conhecimento de dois mundos que 

aqui se interpenetraram numa nova e mais complexa, e poderosa oca, alma-força coletiva 

nunca sequer antes imaginada, pelos menos que eu saiba, até a longa demora desse agora. 

Estaremos escrevendo durante todo esse tempo de récita aural, de modo alegoricamente 

teórico, a dança da formiga alada, a dança da rainha, das maniuaras, sobre o chão pintado 

da grande mandala-oca do universo. Ela é a Yebá Bëló microcósmica que vem conosco 

celebrar e arar com seus passos de gestos de dança, toda enfeitada e desperta, Oxum, a 

grande festa de renovação, festa do dabacuri, das antigas e novas sabedorias que aqui 

recomeça a se estabelecer depois de muitos anos de evasão e distanciamento complemente 

desnecessários, mas que servirão como esqueleto temático rememorativo de baleia 

ancorado na baia de Guanabara como lembrança dos terríveis tempos do passado, sendo 

aos poucos ressuscitada e cantada e enviada repleta de vida de volta ao mar, grande mãe 

inicial, baleia-mãe e formiga –maniuara, cantora de asas marinhas invisíveis, cantora pele 

de palavras aladas transportadas pelas linhas de canto-nervuras-rios, aéreos rios de canto , 

caminhos femininos xamânicos da Terra, da cantora rainha do séquito das cantoras da 

levitação. Elas querem, elas! Em flores de mandalas aladas de cores móveis aéreas num 

transporte de terras puras achadas nas partes mais votivas, eróticas, férteis e leves do solo, 

elas nas floridas procuras aéreas dos gorjeios de Géia de Yebá Bëló, chegar, para 
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novamente cantar e narrar as mais belas histórias do mundo, verdadeiros milagres todos de 

volta. Mais e mais linhas de flores migrantes espraiadas e gerais dos mais belos cantores e 

cantores do ar. Aves! Aves! Aves! Aves! Aves! Elas estão a pousar por toda a Terra, 

misteriosamente a pousar, trazendo um cheiro de terra boa molhada nas mãos. 

Há atos enormes que se enfiaram remotamente no espaço de tal maneira que se 

gravaram muito aguda e fortemente na alma. Atos primevos. Isso pode ser estendido para 

todos os mitos expostos em Antes o mundo não existia. Eles são itos, mitos. Eles são eles. 

Tanto ficaram escritos nas pedras-ovos de granito fluviais. Signos ideogramáticos como no 

interior da enorme maloca de cristal de quarzto cheia de casas-aberturas estrelas do nosso 

chamado céu. Estas coisas, casas e gestos, se inscrevem com sopro muito forte na terra 

emborcada celeste, na grande tampa do alguidar estrelado, abóbada escura, tampa de 

panela cósmica, curva altura (sempre cintilado estrelado tampo de panela), casa de cristal 

celeste, escuro e na volumetria dos territórios foram ficando as marcas também das 

histórias, esses atos arquétipos lancinantes dos altíssimos seres, que ecoativamente 

lanharam o espaço de alto a baixo, foram atos dramáticos rituais, que marcaram 

profundamente em todos os sentidos a matéria e a mente geral, que ficaram de tal forma 

gravados, que ficaram ecoando, ecoando, ecoando e agora são rerepetidos no cotidiano 

infindável, enquanto esses povos tradicionalmente existirem, persistentemente, 

prosseguiram com seus ritos e mitos. Naquela época da criação, os seres de cristal e 

granito, imensonoros eram como flautas pássaros corpos enormes, gigantes de quartzo com 

cabeças-cavernas nas nuvens... todos os desenhos dos rios, todos os desenhos das pedras 

deitadas dos rios foram feitos pelas mulhers e são desenhos de-sonhos das flautas kowai 

como ela os viam, elas os desenhavam para celebrar sua vitória porque conseguiram levar 

para longe, para aurora, as flautas modeladoras das paisagens terrestres ,não deixaram que 

elas fossem capturadas por Ñapirikoli
89

, “desenharam tudo o que conseguiram levar. De lá, 

desceram o rio abaixo, sempre”. Pra sempre, mulheres enormes, do tamanho do céu. E 

foram se escondendo nas nascentes que João Guimarães Rosa foi pesquisar com a comitiva 

das fronteiras do mundo até então conhecido no ano de 1961, naquele vôo de avião ao 

redor do esconderijo da grande e bela adormecida Yebá Belô, avião imerso nas nuvens de 

chuva de origem, cujo motor remoto nos páramos não paramos  nunca  mais de ouvir agora 

mesmo esse rotor rotor anos e anos depois daquela viagem que ele fez, somarronado, de 
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caroço líquido estilizado de trovão branco bovino, devagaroso, dragão gasoso, som triste 

que quando bebemos caapi por esses lugares próximos ao monte da Neblina, nas noites 

bem frias, perto de suas escarpas, ainda ressoam e que são idiomas abafados de flautas 

turbinas  bem grossas  cheias de graxa que até que regressam marrons meio douradas, 

como se tivessem âmago de cupim e ouro ao mesmo tampo de trajeto coligado, liga de 

tempo madeira, reverberam, feeram, seu sonho de petróleo errôneo nas altas paredes da 

cabeça adormecida dela, lá, lá bem alto, ressoam, gravam seu rugido bem lento nos 

céus,com força. Riscando de luz gasosa e escura gravaturando o espaço. Muitas vezes 

escutei o idioma desses motores, o idioma em alvores desses aviões-fantasmas 

antiquíssimos, com suas luzes hieroglíficas voando sobre a floresta, essa antiga história 

aérea e altíssima, inscrita profundamente no espaço, do enorme grito não escutado do 

espaço escuro da fuga das mulheres com as flautas voadoras enormes que construíram as 

montanhas e todas as casas da transformação, reboando invisível, estrela por estrela da 

margem do rio da Via-Láctea, em sua fuga subindo com imensa naveflauta aérea de 

esmeralda de construção da cordilheira até aqui onde estamos conversando e bebendo 

caapi, neste acampamento em que rememoramos todos esses fatos que ficaram gravados 

no silencioso grito enorme das noites, toda a madrugada deste mês de julho, nos primeiros 

dias de seu começo, escutamos estes motores desse avião remoto lento gordo arcaico com 

sua voz riscando de barro que parece ir escavando com força de deserto escuro e chuvoso, 

o céu, cada vez mais para dentro, empurrandos ruidoso como uma broca a pefurar o grande 

cristal altíssimo, do ceu,. Alto avião de motores de flautas gordas oleosas, alto avião 

fantasma da oca do céu, avião antiquíssimo, de flautas escuras do remoto contínuo, sempre 

retornando, avião chuvoso na voz rouca de seus motores, eles nos conta com seus motores 

suspensos a história arcana, cantando raspando riscando essa estória também se escritando 

nas pedras dos antigos rios que elas essas mulheres ressoam todas juntas vermelhas róseas 

com as suas canções de aurora percorrerindo-se até fugir para aqui, todas as noites de 

chuva escutamos a lenta história alta no idioma escuro e aprofundamentado desses velhos 

motores esboroados, que parecem cantar com toda a fome da terra a história esculpida de 

som que de outro modo estaria para sempre perdida, não tivesse sido escrita no ar por esse 

avião terrestrial siderado. Pois foi assim que aconteceu, que ficou voando que nunca mais 

pousou, o avião-de-flautas granitônicas,intenso fantasma de osso-luz, avião demorado, 

lento, atolado, no pântano da noite densa, que nunca desapareceu, para sempre girando e 

girando contornando todas as noites eternamente a montanha. Me passe por favor também 
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esse velho cachimbo de barro que se parece tanto com esse avião, cachimbo sonoro, avião 

cachimbo de fumaça e som, do além, para eu botar mais tabaco e memória nele, pesado 

avião de tabaco úmido charuto florestal se arrastando no céu, lento, bovino DC-3, agora 

camuflado transformado indígena enfeite sonoro que tem como janelas quadradas esses 

buracos de flauta vertical. Anote também, por favor, essa história porque senão poderei 

esquecê-la. Para aprofundamentos de meandros da escrita desse avião antigo e noturno 

sempre voando ao redor do velho monte da cabeça adormecida deitada de Yebá Bëlo, que 

criou isto tudo ao redor, ao redor, ao redor, ao reodoror, contornando nossa mãe deitada, 

decibel montanha, imersa em seu sono chuvoso de nuvens, aindas. Mas foi Guimarães 

Rosa que veio despertâ-la a primeira vez numa viagem de reconhecimento que ele fez de 

seu gigantesco corpo-estirão, que pela primeira vez de muitos milênios (daí o nome desse 

monte ter sendo sido Neblina em todas as linhas dos pontos das diversas línguas que 

viveram ao seu redor florados simultâneos das tribos da floresta que lhe foi 

crescendtemente arrodeando e ocultando, desde muitos milênios, assóis. Todas as 

toponímicas dadas a ele, a esse monte recesso, sempre significaram neblina, maciça e 

empilhadamente, neblina. Sempre oculto ele ficou, jamais intuído, topografado, conhecido, 

era um monte pangeticamente inacessível, invisível. Uma das montanhas ainda invisíveis 

mantidas, enraizadas ausências na Terra, com territórios planos como se de  aeroportos 

terrapalanados, ecoativamesmeradamente aplainados  Porque, vou lhe contar um segredo 

que você ainda não sabia. Foi somente naquele ano, naquele dia  exato do ano-penugem  

no topo da sua eterna noite invisível que  pela primeira vez se descerrou este monte, que 

ele coseguiu autolocalizar-se,  descobrir se o  seu ponto tonal na faixa dos espectros 

invisiveis, potências-presenças ,incorporar-se, escoar-se, decantar-se  de nuvens,aparecer, 

mesmo  ainda em nuvens, ainda encoberto ,situar-se,ainda sem nenhum rebôo 

audível...Que ele, esse monte ele foi trazido através das cerimônias de Rosa ,de dentro 

assim do invisível, que  esse monte realmente  passou a existir na nossa frequência de 

mundo ,foi assim mesmo por causa dessa nova viagem dele àquelas regiões de cachoeiras 

em graus  onde ela fôra dormir nas profundezas mais distantes do mundo ,no desconhecer, 

em lentidões rituais, realizadas em enormes territórios, no longe, ele nem sequer havia,esse 

monte ainda, em seu enorme não-vir, não-chegar,não-voltar estava desali. Calor dele ainda 

não chegar não era sentido na região. Foi um monte para todos nós, que em lentons siderais 

foi trazido do mais fora de tudo, além do próprio intuido,nós primeiros o recebemos 

fantasionado de palavras telegráficas tipográficas de tinta imprensa nos jornais da cidade e 
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primeiramente imaginamos seus contornos somente em nossa mente,o egregoramos, o 

fomos de fato sem o saber,todos juntos, ao receber a notícia de sua descoberta , pela nosso 

imaginação a ele mesmo,seus ainda não  visíveis contornos, criando-os  com a ajuda de 

suas primeiras reverberações escridentadas nas folhas dos jornais vespertinos, e vimos suas 

primeiras imagens tremidas em preto-e-branco na televisão, sua neblina, que recebemos 

nos olhos, transmutada por fótons, suas primeiras radiofotos, um urnorme e incorfomidável 

chumaço branquíssimo de nuvens, uma espécie de poderoso muito forte grito altíssimo 

mudo muito alto. Nunca antes em qualquer época isso tinha acontecido, pois sequer se 

sabia, desde as primeiras notícias por ele mesmo enviadasatravés pela comissão de 

frotneiras, pela comissão dos limites sua forma ou aura ou altura, quanto mais suas grã-

mítica ossatura e seu verdadeiro ganito tamanho. Era então estabelecido instalado um 

lugar, de onde nunca as nuvens saíam ou partiam sempre estiradas ali e esparramadas 

compressas, plantadas como se fossem umas nuvens que tivessem raízes de laje, vagarosos 

relâmpagos tardios ainda mais as esmaeciam, quase silenciosos, macios, circunspectas 

nuvens imóveis. Ninguém se aventurava nelas penetrar, nessas cirncunflexas suas nuvens 

de apoio, por seu âmago, que logo intuíram ser ira de grânito reservado imenso tóxico 

granitom, silencioso enorme mugir de tapir, de anta enorme entranhada, e elas eram, estas 

nuvens, os vestidos de vapor de arco-íris com seus sons de cachoeira, cachoeiras invisíveis 

estrondoando os aros os redondos os seus sons de imensas sementes ocultas, desatadas 

celeremente desconhecidas. Sementes fortes de som e equação, sua fala de vales verdes 

altíssimos era essa a, A montanha sempre encoberta, eterna, anterior, que jamais se 

mostrara sempre escondida no passado, sempre mais afastamentente desconhecida. Foi 

numa segunda viagem, que num raio de sol veio o helicóptero hidráulico, sua fuselagem 

iluminada pintada com cores alegres tribais, com hélices com sons de estalagmites falantes 

misturadas com sons de arara,  seguindo por uma linha trajetória de sol, as nuvens foram se 

abrindo à sua alegre linha passagem de võo, nós o vimos, nós ouvimos sua fala e  vimos, 

de repente, pela primeira vez,seus ressonantes contornos dourados contornos aurados  

redondos e vimos-ouvimos quando a grande face deitada dela, dessa montanha, 

fluvialmente se revelou, vastíssima, afinal, num silencioso clamor revelada avó gigantesca 

toda doada infinitamente feita de ouro saída de repente das nuvens do invisivel.Repentina e 

enorme toada. Durante, sempre, pré, vinda do antes. Foi naquela hora em que toda a 

notável montanhawinã emergiu de si mesma, as nuvens vivas se afastando de todos os 

lados o helicóptero como se trazendo uma rota do sol, fio de flor vapor, beija-flor-rotor 
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pousou rôr em seu flanco muito finalto avistamos, quando aquele pequeno ponto, sonoro 

besouro metálico finalmente nela tocou, tocou, ele tocou,afinal,depois de milênios e 

milênios entrelaçados num grande entrançado de confusões, fugas, derrotas, 

aflições,recuos, acontecimentos soltos inócuos no espaço, que ela deixou em redor de nós 

com sua fuga extrema, com sua revolta,sua estabanada e monumental saída para fora 

completamente do espaço , com seu retorno de raiva ao seu próprio não lugar,à sua casa 

invencível invisível, intocável, incacessivel, ao seu à, com seu mergulho completo na 

maior  distância possível jamais de ser atingida,distância completamente ida. Pela primeira 

vez ela foi tocada desde os tempos das origens, quando ela, aborrecida desde então, se 

deitou, terrivelmente, para nos esquecer. Dizem que foi naquele dia de reconhecimento do 

Monte Neblina quando seus vestidos e nuvens, seus vestidos de cachoeiras mais distantes 

reboantes altas imanentes da Terra se derivaram para mostrá-la equacionadamente quase 

interna em seu coração de luz e vapor escondido, que  pela primeira e uma única vez ela se 

entremostrou até agora, até a noite de hoje em que conversamos em volta dessa fogueira, 

bebendo caapi e cantando, e catando suas pirilâmpicas mensagens ainda esparsas 

luminosas mensagens nos céus e a voz de chuva e barro profundo desse avião indizível que 

nunca mais voltou a pousar que fica rodando, rodando rodando, dando ideando voltas e 

voltas sem mais nunca mais conseguir pousar na terra e nem cair sobreler sobre  ela ,ao 

redor de nossas cabeças, aí também lá no alto ao redor da montanha, perdido, avião 

perdido e remoto  em suas nuvens, ao redor de seu rosto, seu enorme rosto adormecido. Foi 

que ela apareceu toda inteira e escutando altíssimas canções do longe, velhíssimas canções 

tangíveis das distâncias mais aflautadas afastadas do mundo, trazidas percorrentes até do 

fundo do mar, trazidas em curvas de cores de linhas altíssimas por esses pássaros que já 

foram peixes e este remoto som narrativo de velhos motores de chuva, desse avião de 

lacustres motores gordos, boi voador mugindo do centro das nuvens, bebendo seu leite 

líquido-metálico no interior das nuvens e relatando, contando toda vez essa mesma história 

ao redor da montanha que traduzimos do idioma dos motores quando bebemos em pausas 

lentas, em goles de céu, mandíbulas telúricas, o espesso som de ser líquido do caapi. Foi lá 

em cima. Bem aconteceu, maciamentemente nas alturas do monte, aconteceu. Quando o 

monte, de repente, apareceu, pronto e completo, desencantado do invisível, desfeito de 

suas próprias neblinas envoltas, que ele desamarrou, enfim, os cintos verdes de feltro, 

militares, e desceu do aparelho,tendo antes tido os cuidados de descer apenas de meias 

limpas de branco algodão, não completamente descalço sobre ela,e  meio sonâmbulo ainda, 
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caminhando com muito cuidado e semi-descalço (não sabia ainda os graus de irradiação de 

sua fúria que em sua pele terrestre ainda permaneciam ressoando depois de tantas eras de 

aborrecimento ai inclusas, trancadas) um pouco a esmo pelo platô (vestia um paletó de 

linho muito amarelo, gravatas azul-borboleta, botas vermelhas deixadas ao pé da escadinha  

na porta do helipopótomo), contemplou ao redor toda a vastidão azul, quando foi então que 

ele retirou de um dos bolsos o envelope claro perfumado e abriu delicadamente as folhas 

da carta, segurando as páginas com forças (o vento quase que havia todo parado, dourado 

com o afastamento das nuvens que haviam protegido e agasalhado a montanha desde 

indevassados milênios), depois de acender um cigarro, pois foi só então que de verdade 

começou a dizer, a declamar,a recitar, entoar e, gradualmente, com voz de grãos 

equilibrados docemente no espaço, pólens, flutuante mel, inclinações de meandros que 

seguiam as pautas curvas de um rio muito comprido  a contar, que falou então  a reza de 

tamanho enorme, o pedido, a  longuíssima estória que escrevera na longínqua cidade acesa 

à beira do velho Lago de Leite, fala que desatara, que trouxera nexa toda ela desde o 

princípio em que ele a escrevera  para acordá-la naquela manhã, fala de ninar e balanço, à, 

à velha enorme montanha-mãe, ao mesmo tempo que, com uma de suas mãos, pela 

primeira vez, em milênios a acariciava...o canto entoado a leitura do conto  demorou quase 

uma hora, o mesmo tempo com que fora escrito, nem um segundo a mais ou a menos, ele 

deixou lá, o conto, num estojo de porcelana, ornamentado todo com desenhos de clarins 

voadores de esmeralda e arabescos de trovões  azsuis suis de leite marinho, o pousou numa 

reentrância, perto de um olho d‟água onde, depois de beber alguns goles dessa água dela, 

lhe enviada de volta desde o dilúvio, molhou  com o elán dela o seu rosto e, ao seu modo, 

também despertando, logo em seguida, voltou-se e caminhou na direção do aparelho 

voador totalmente redesenhado já em seus traços de súbita pintura corporal indigena.  Ele 

cantara e soprara, esse canto d‟água de ninar sobre ela, que trouxera como uma jóia dos 

melhores sons decantados de todas as canções de berço já cantadas até agora para as 

crianças da Terra. Ele o trouxera todo de volta para ela. Ela, dizem muitos, num estrondo 

onde dizem se situar lá em feixes de longes oscilantes rangentes regentes, a região de seus 

pés, mexeu-se um pouco, reinante. Respondeu-lhe. Naquele instante, ele, já da janela de 

seu helicóptero auto-cachimbo florido, pôde ver, então, na vasta clareza azul esverdissima 

só agora revelada do alto, toda a alastrada região, a cintilada forma dela deitada - por si 

mesma esculpida - de mulher-cordilheira no espaço agora sim estiradamente sem nuvens, 
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azul do dizer e do aberto, deitada, quase já a flutuar, já a cantar seu canto aurora de recém-

despertada tendo redor ,a acalentada floresta amazônica infinita da Terra .  

E é o quê de tudo isso, que por enquanto sabemos... 

Leitura à jusante tem uma voz, um significado, leitura à montante, tem outro, outra 

voz, impõe outra coisa ao mundo, daí os cuidados dessas inscrições deixadas pelas 

mulheres, em sua fuga com as flautas formadoras da paisagem, os escritos que deixaram 

marcadas nas pedras dos rios, porque as palavras se forem empilhadas aceleradamente ao 

contrário, contam uma outra história de tudo. Daí que as nomeações mononucleares de 

sentido topográfico devam ser pronunciadas com vastíssimo e alado remoto cuidado, numa 

falação herdada com tons, suas cestarias aladas, seus tons e forças desde as origens, com as 

forças formativas pronunciadas das origens. Daí que quando mais detalhes, mais 

visualizado, mais descritivo, mais descritivado, descriativado o tom paisagístico, 

locaecooacionado, geograficantado, evocado, seja o não-quântico cântico dos cânticos, 

mítico, narrativo que mais potências desencadeadoras ou mantenedoras, curativas, ele 

traga, pois, em decorrência em seu interior de grande corpo-ser feito de festa e cerimonias 

coletivas imensas. Sim, porque esses cantos-festas-serimônias, prestem atenção, são seres 

vivos imensos, do tamanho de regiões inteiras, cadenciadamente corporificados e criados 

pelas vozes gerativas de seus baiás e preenchidas de vidas pelos gestos plumários de seus 

dançarinos e dançarinas. É um corpo-teatro, um ser cerimonial, nascidos dos rios de 

músicas e fertilidades, um ser cantante e cantado construído dentro das chiantes malocas 

iluminadas navegantes da noite. E era isso, essa transreal manifestação transformativa 

geratriz mágica ritual, que guardavam em suas forças arcaicas, geográficas sonoras, os 

topônimos, as toponímias de todo o continente brasýlico. 

Retidos historiadores do passado do século XX como Raimundo Girão, no Ceará, 

estudaram os topônimos antigos do território cearense, procurando, de modo um tanto 

inconsistente, talvez trazer essas cerimônias, festivais, essas vestes sonoras, esses 

territórios percorridos de cantos, de flautas, de desenhos e nuvens, essas murmurações 

antigas de volta, douradamente de volta até nós. Geomântica geografia desfiada narrativa, 

esgarçadamente, como se mãos na ponta de um vôo, tentássemos achar uma velha estação 

de rádio geológica perdida, em meio aos ruídos, girando os enormes botões redondos de 

ouro de um mais velho ainda chcuvoso tonitoado aparelho de rádio e granito, dentro de 

uma casa de noite, em plenos anos 1920 sidéreos, sertão estrelado todo alastrado nos céus, 

as estrelas todas chiando seus coruscantes sons de minerais chuvosos brilhantes roucas 
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nomenclalturas riscos de meteoros de vozes luzentes no radio envidraçado de pedra parada 

do alto sertão central pelo rádio ouvindo, o ouvido em concha, sob seu respiratório alto 

falante recoberto de pano bordado, com fios de ouro e vermelho, formando um tapete 

vertical, eriçado de dezenas de pequenos losangos, emoções de chuva grossa, vozes de 

cascalho úmido, locutores-riachos, corais de cantigas arbóreas, ecoando dos contornos 

negros das cabeleiras escuras das serras, tentando localizar, estabilizar, centrar entre ruídos 

estelares e assobios de estrelas cadentes, resíduos musicais, arcaicos, dessa estação de 

rádio terrestre, tentando localizar todas essas ocas, essas ilhas de som,centralizar, equalizar 

o som o fio de som a linha o luzir o rastro o caminho de luz infindável do trajeto sonoro 

dessas transformaçães, tesouros sonoros complexos das paisagens dos sertões e das 

florestas brasílicas. Arcaicos, subterrâneos tesouros do mais amoroso segredo da Terra, De 

Yebá Bëló, nossa mãe terrestrial, sua trilha de quartzo lácteo  estriado rio vertebral 

luminoso nos céus.   

E uma voz solar contando contos do sol parada no tempo das origens, antes que 

houvesse noite.Há lugares na Terra, esses bancos de pedra em que você pode sentar-se, é 

como uma estação de rádio natural, de locações da alma e desde esse onde, esses 

assentamentos, você pode nomenarrarar, topoanimar, nomenclarar, reclariar os lugares.  

Quandondes, sinos de pedra do mundo reboam, reencantando as paisagens, esses 

sinos de ovos de pássaro imensos do espaço de regiões inteiras, sinovos que guardam 

auras, fertilizações, chuvas antigas, cristais territorias vivos falantes, vitalidades de regiões, 

vastíssimas. São como as chaves ovais de um território. Oriundo, chegou (pela segunda, 

não? Vez.). Agora será, a terceira, porque repito reescrita pela terceira vez a palavra 

oriundez (trazido de um outro texto), aqui mesmo. Ele chegou. Com informações do longe. 

Ele nos disse que essas flautas koway, flautas-corpos sempre em movimento-transporte de 

Juripari, são fluentes flautas de materialização, pronunciação energética, pronunciam com, 

com mais, todas as forças rugosas, colinas de tempo torneadas e enseadas envoltas de água 

da geografia do mundo, flautas de substancialização. Então, então, assim, pois, deitávamo-

nos nas redes de balanços de acampamento das praias brancas, das praias de areia doce 

douramente pousadas de beira-rio, para absorver pelos poros do corpo, o vapor das notícias 

com rumo do rio, seu frescor, seu embalo. Quando em viagem-pelo-rio, desenho dela, 

através do balanço leve, agora, das águas cursos do rio, a história que seu rumo 

embalaçadamente calígrafa fundurara sem interrupções nas superfícies, na folha das águas 

fortes, das águas, água de rios, com os seus diversos lisos de água. A grande máquina 
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gigante deitada de chamamento e fabricação física e espiritual do Sol na baía da Gua-na-

ba-ra, era ela também Yebá Bëló. A idéia, a acentuada idéia, centralíssima, de que tudo o 

que existe no universo infinito expandido por mais celeste e distante, encontrava-se em 

semente, em início, na Terra, semente-mãe geral de granito montanhosa, mãetanhosa 

gozosa. Mâe de oca. Mandioca. Ventre do universo está em outra teogonia, porque esta 

cosmogonia desana também é uma teogonia, história do aparecimento e das diferentes 

gestações dos deuses originários, esta grega, a de Hesíodo, o que lemos nela, neste 

pequeno texto fulcral, semente ideativa, de ativíssima potência, quase máxima (ig)nicial: 

isto, tirociniada, onírica inscrição em casca atenta de semente de granito rupestre sideral, 

ritual, retirada por uma sonda de escrita no mais profundo oceano do quase completo 

esquecimento cultural:  

Géia, primeiro engendrou o estrelado Urano (o céu). Ela o fez semelhante 

à si mesma, para cobrí-la e envolvê-la por todos os lados, tornando-a, 

assim, segura para os deuses venturosos, gerou também as altas 

montanhas, belas moradas para as ninfas, deuses que habitam entre 

árvores das encostas. E sem a desejada união de amor, ela também gerou 

as infecundas superfícies de Pontos, agitada por impetuosas ondas 

(Hesíodo, 2010, p. 30)
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. 

 

Profundezas estranhas entranhas de Géia que a tudo gerou antes de Tupã, deus do trovão, 

ser que nada criou, jamais foi um criador, um mero usurpador invejoso do Sol, Sol também 

gerado, cantando e evocado e chamado amante das fervilhações culinários cósmicas 

cerimoniais da Géia indígena, tapioca cósmica, Yebá Bëlo. Cantante e gene-rosa, benfazeja 

e benevolente, benéfica cozinheira área e subeterránea de receitas de comidas totalmente 

vegetarianas, a levitar desde os inícios no interior dos imensos espaços e paisagens, 

mãesagens, que eternamente, criativamente, milrioristicamente canta de si mesma. Ah!. 
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 HESÍODO. Teogonia: trabalhos e dias. Tradução Sueli Maria de Regino. São Paulo: Martin Claret, 2010, 

p.30. 



176 
 

 
“O Pão de Açúcar antes do dilúvio solar”, Juan Zapotec, óleo sobre tela e ouro, 100x208cm. 
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ANEXOS 

 

1. Trecho do artigo:  AZEVEDO, Rubens de. Itaocatiaras e Megálitos no Brasil 

Pré-Histórico. In: Revista do Instituto do Ceará. Fortaleza: Edições 

Universidade Federal do Ceará, v. 1, tomo CII, ano CII, 1988, p. 121 – 130: 

 

“Em alguns casos, os atuais responsáveis pelos nossos estudos de História, com a 

ligeireza própria deste século de velocidade e improvisação, afirmam que está 

definitivamente encerrado o assunto ventilado por alguns estudiosos do nosso passado e 

que conta atualmente com pouquíssimos cultores: a existência, no Brasil, de vestígios de 

civilizações megalíticos que aqui floresceram muito antes que as caravelas portuguesas 

avistassem o monte Pascoal. 

Muitos sábios brasileiros e estrangeiros dedicaram suas vidas a essas pesquisas, 

hoje tidas como sonhos de visionários. Alguns desses sábios chegaram a afirmar que, 

muitos antes que o faraó Menés inaugurasse a primeira dinastia do Egito antigo, já havia, 

em território brasileiro, uma civilização. E mais: alguns deles acreditaram sinceramente 

que os antigos egípcios podiam muito bem ser descendentes dos brasilíndios. Entre esses 

estudiosos, podemos mencionar Alcides D‟Orbigny, Onffroy de Thoron, Ludwing 

Schwennagen, Alexandre Frot, Bernardo da Silva Ramos e outros. 

É bem possível que o Brasil, uma das mais antigas regiões do globo, e onde há, 

ainda, locais onde o “homem branco” não pisou, tenha abrigado antigas civilizações cujos 

restos foram soterrados pelos processos naturais, como ocorreu em outras partes do mundo. 

Quando Schieligman procurava Tróia, baseado apenas no argumento de Ilíada, era tido 

como louco; mas ele a encontrou na colida de Hissarlik, próxima ao estreito de Derdanelos, 

em território da atual Turquia. E não encontrou apenas Tróia – ali, no mesmo local, 

descansavam as ruínas de dez cidades! A todas as cidades foi dado o nome de Tróia, pois 

acredita-se que a cidade tenha sido destruída repetidamente por fenômenos naturais ou por 

invasões de caráter bélico... 

Quem nos garante que não encontraremos um dia, em plena floresta amazônica, 

ruínas esplendorosas de uma cidade como Tikal, a primeira grande cidade dos Maias, oásis 

de uma civilização defunta descoberta em plena selva da Guatemala? 
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Muito interessante foi o trabalho desenvolvido por um pesquisador brasileiro, 

estudioso das antiguidades, homem versado em línguas vivas e mortas, que ficou famoso 

na célebre Conferencia de Haia, de 1907, onde projetou-se para o mundo a figura de Rui 

Barbosa. Antônio Baptista Pereira, genro de Rui, foi o Secretário Brasileira da 

Conferência. Baptista Pereira era um estudioso da glotologia e chegou a elaborar um 

Dicionário Tupi-Egípcio em vários volumes, no qual demonstra, de forma inequívoca, o 

estreito parentesco entre a língua brasileira e o idioma dos antigos nilotas. Os originais 

dessa obra, ainda inédita, encontram-se no acervo da Casa de Rui Barbosa, no Rio de 

Janeiro. 

Durante alguns anos, o autor destas linhas trabalhou junto a Baptista Pereira em 

seus apartamentos do Rio e São Paulo, onde teve acesso aos seus livros e pesquisas. 

Rodeavam-nos inúmeros livros famosas relativos à Ciência e História Antiga, preciosas 

obras entre as quais se encontravam duas antigas edições inglesas do Livro dos Mortos, a 

bíblia do Osirismo. Este livro, cujo título original é Perth-M-Rhu, foi traduzido por Gaston 

Maspero, um dos mais famosos egiptólogos do mundo. Maspero chamou o livro de O 

Livro de Sair para a Vida. Baptista preferiu O Livro da Abertura da Boca (ou da Baía). 

Como se sabe, os antigos egípcios viviam para a morte, preparando-se para ela durante 

toda a vida. O Livro dos Mortos é um Manuel de preparação para a saída da vida na terra e 

entrada na vida eterna, que eles acreditavam ser a única, a verdadeira. Antecipavam-se, 

assim, a São Francisco, pois encontramos, ali, a frase “É morrendo que se renasce para a 

vida eterna”. Esse livro é antiquíssimo e, segundo se conta, foi descoberto pelo faraó 

Herontatej, 3500 anos antes de Cristo no hipogeu de um velho templo. Mas a inscrição no 

sarcófago da rainha Khnen-Neferite (2500 a.C) informa que alguns capítulos do livro 

foram encontrados antes da existência de Herontatej, durante o reinado de Hesep-Tiem, por 

volta de 4600 antes da nossa Era. 

Era crença firme de Baptista Pereira que os egípcios que construíram as pirâmides e 

a Esfinge eram descendentes dos primitivos habitantes do Brasil. Afirmava ele que, daqui 

do Brasil e mais precisamente da região da baía de Guanabara, partiram os antepassados 

dos nilotas para povoar o deserto tebano, estendendo, depois, essa conquista até o delta do 

Nilo. 

Dia após dia, noite após noite, durante cerca de três anos, debruçados sobre Perth-

M-Rhu e outras obras, e cartas fisiográficas do Rio de Janeiro, estudávamos os pontos de 

contacto entre o Egito antigo e o Brasil pré-histórico. O tema principal do Livro dos 
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Mortos é o lamento pela Terra-Mãe perdida, chamada Amenti ou Amanti, e que ficava para 

os lados onde o Sol se põe. Esse Amenti vem sendo procurada pelos mais ilustres 

arqueólogos e historiadores; a maioria acha que essa região é mítica, nunca teve existência 

real. Maspero, porém, afirmava que o Amanti era real: devia seu lugar estar situado muito 

longe, em outro continente situado do outro lado do mundo, nos lados do ocidente. 

Baptista Pereira acreditava que o Amanti era nada menos que o Brasil, região onde fica a 

Serra da Mantiqueira (em egípcio, Aman-Ti-Ki-Ra = A Serra Sagrada de Ra). Descreve o 

Livro dos Mortos, com desconcertante precisão, a fisionomia da baía de Guanabara (em 

egípcio Guan-Ab-A-Ra = A Sagrada Baía de Ra); localiza Neteru (Niterói), fala dos deus 

Shu (Pão-de-Açucar), que fica guardando a baía, tendo ao pé Anúbis, o deus da cabeça de 

cão (Cara de Cão) e demais aspectos fisiográficos como Manu ou Tamu (a Gávea), Seb (a 

ponta de Santa Cruz). No livro há a seguinte frase: “Sobre a face de Shu, que guarda a 

entrada da baía sagrada de Rá, está inscrita a figura do íbis sagrado”. Sobre a face do Pão-

de-Açúcar, dependendo da incidência dos raios do Sol, todos podemos ver uma figura que 

imita uma ave pernalta... 

Todo mundo conhece o Cara de Cão, um morro baixo que fica ao pé do Pão-de-

Açúcar; no Livro dos Mortos, a frase “Ao pé de Shu, vela, paciente, Anúbis” nos mostra a 

coincidência extraordinária. Anúbis é o deus da cara de cão, espécie de Cérbero da 

teogonia egípcia. 

A palavra Shu, em egípcio, significava “doçura”. Declara Baptista que deu origem 

ao shugar (açúcar) em  inglês, língua que, em sua abalizada opinião, tem inúmeras raízes 

da língua egípcia. 

Todos já ouviram falar do Gigante da Pedra ou Gigante Deitado, que se estende da 

Gávea ao Pão-de-Açúcar, formado pelo cordão de serras. Dizem, até, que essa figura 

inspirou a frase “Deitado eternamente em berço esplendido”, do nosso Hino Nacional. 

Somente pode ser o Gigante visto da Ilha Rasa; dali, descortinamos todo o panorama de 

uma figura deitada, semelhante a uma múmia, com um capacete na cabeça. A Ilha Rasa, na 

realidade, nada tem de rasa, é um cocuruto geológico bem pronunciado. Ninguém sabe 

quem lhe deu esse nome. Baptista diz que, em egípcio, Ra-as significa ver Ra. O Sa (ver) 

egípcio deu origem ao verbo see, inglês. A “múmia” de Ra, representada pelo Gigante 

Deitado, tem sobre a cabeça a Coroa Dupla, dos dois Impérios do Egito. Tudo isso está no 

Livro dos Mortos – e muito coisa mais. 
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O Sol nasce na região do Pão-de-Açucar e se deita sobre a Gávea. No rochedo da 

Gávea há uma estranha figura que se convencionou chamar “Cabeça do Imperador”. A 

figura lembra, realmente, a efígie de Dom Pedro II. No Livro dos Mortos encontramos que 

o Sol (Ra), em sua caminhada, deita-se sobre a cabeça de Tamu ou Manu, antigo deus 

nilota. No rochedo, abaixo da cabeça do Imperador, encontra-se uma inscrição que, 

segundo tradução de Bernardo Ramos, diz o seguinte: Badezir, de Tiro, Fenícia, o primeiro 

dos filhos de Jetball”. Badezir reinou na Fenícia de 885 a 850 antes de Cristo. Pode-se 

concluir que essa inscrição foi gravada entre esses anos, provando que os fenícios, já antes 

da Era Cristã, se haviam aventurado até à América do Sul. Prova, também, que os antigos 

podiam atravessar oceanos. 

A ciência oficial brasileira riu dessa tradução: afirmou que as “letras” da frase 

traduzida por Ramos eram rachaduras produzidas pela erosão. Paul Hermann, pesquisador 

alemão das culturas antigas, falando sobre as descobertas de Bernardo Ramos, diz no seu 

livro A Descoberta do Mundo: “Uma parte do mundo riu-se dele, como já riu de Marcelino 

Santuola, como riu de Heirich Schiliemann, quando este pensava escavar as ruínas de 

Tróia”(...) 
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2. Prefácio ainda inédito do romance A Cachoeira das Eras – A Coluna de Clara 

Sarabanda (1979), finalmente revelado: 

 

Agora que o leitor teve a coragem de abrir essas páginas e começar a leitura desta 

frase sinto-me obrigado a esclarecer um pouco o que se segue. 

Este é o primeiro volume de uma trilogia, uma orquestração de consciências, 

paisagens e personagens a partir de mergulhos na linguagem desconhecida da sensibilidade 

humana e geral. Apesar de todo o esforço inicial que cumpre sua rota múltipla nessas 

frases até a última folha do volume não cheguei sequer a atingir a verdadeira cintilação 

transfigurada que procurava. É este o motivo que minha história continuará sempre para 

adiante, para essa região que todos procuramos dizer, mas que não sabemos expressá-la 

nem sequer num acorde musical. 

Este livro de muitas asas e turbulências, antes de ser um romance na acepção 

burguesa e fossilizada do termo pretenderia ser uma música, não uma sinfonia. Todos os 

personagens principais e secundários são apenas esboçados. Aqui eles se constroem e no 

próximo livro é que a viagem deles será narrada. Talvez o melhor modo existente para 

escrever a continuação dessa história seja o uso da sensibilidade dos cronistas antigos que 

devassaram esse país palmo a palmo. Incorporarei lendas existentes e lendas criadas da 

minha memória que imagina para identificar os motivos da caminhada pelo interior do 

Brasil de meus personagens. Deseja-se um tom onde tudo flua facilmente, sem barreiras e 

empecilhos. 

 Como todos os seres humanos, meus personagens são intangíveis e mesmo seus 

sonhos e seus delírios e a materialização de suas fantasias são meros esboços que não 

arranham a verdade. Se algum escritor obtiver a chave da compreensão da natureza 

humana, a humanidade esttaraá salva. A maioria dos personagens escritos ou são pastiches 

ou idealizações que fluíram do cérebro e da experiência (a que outros chamam vivência ou 

realidade) do autor, são meras imagens vivas e emotivas, prenhes de atitudes e revelações, 

mas que não chegam a levar-nos ao segredo geral do universo e do estar no mundo. Até 

agora, meu caro leitor, ninguém atingiu o fulcro viral e, portanto, tudo ainda precisa ser 

dito. Apenas tentei aproximar-me o máximo que pude das bordas do abismo ou do que a 

ciência moderna denomina de buracos negros das galáxias. 

Algo que também precisa ser mencionado é que tentei com todas as minhas forças, 

trazer à escrita, áreas de sensação e percepção do mundo, que não podem ser atingidas pelo 
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cinema (este método artístico ocupou as melhores descrições de interiores, fisionomias e 

paisagens que qualquer escritor tenha podido produzir). Não desejei compor somente a 

imagem cinematográfica, mas um outro tipo de imagem que trouxesse uma perspectiva 

mais anímica, de uma superioridade essencial e vertical. Pretendi acompanhar a correnteza 

da direção dos seres, através do mundo. Como eles vêem o que está além deles, distante e 

inefável. Ajudei-os a chegar até onde queriam. Ajudei-os a chegar até o começo da viagem 

que eles farão no próximo livro. A porta, afinal, foi aberta. Meus personagens falam vindo 

de um oceano de água doce de onde a linguagem flui, segundo as diretrizes dos mitos 

mesopotâmicos, egípcios e ameríndios. As últimas paragens da história foram esboçadas 

antes por Nunes Pereira num artigo sobre um peixe enigmático, publicado na Revista 

Brasileira, de 1935. A viagem ao passado, por Mário Almeida é uma reescrita da Relação 

do Maranhão, pelo Pe. Luís Filgueira, naturalmente sem os encantos virgens e o frescor 

selvático daquelas páginas memoráveis que, lamento do coração, poucos conheçam. Devo 

a sonhos muitas cenas, situações e paisagens, sonhos que não sei a quem pertencem. 

Ajudaram-me prestimosamente a escrever este livro William Shakespeare, 

Heródoto, os remanescentes dos índios tapeba de Caucaia do Ceará, Julian Jaynes e a 

descobertas das vozes divinas, um autor anônimo que escreveu a Relação de Sincorá em 

1582, as memórias de meu pai e de minha mãe, Ludwing Sweennhagen que aqui aparece 

como personagem, as inscrições rupestres dos sertões nordestinos, uma excelente  e 

iluminada exposição do que foi a Renascença escrita por um autor europeu cujo nome 

esqueci, um antigo deus egípcio e um renascido deus indígena, que não precisa ser adorado 

para viver com os povos eternamente, Vivaldi, Bach, Caetano Veloso, músicas medievais e 

sertanejas, melodias de Paul McCartney e Stravinsky, pescadores e beatos das terras e 

águas onde vivo, O Lamento de Tristão e Rota, de um músico anônimo do século XII. 

Já tenho saudades de meus personagens, já tenho saudades do que escrevi, do que 

aqui deixo escancarado ao olho do mundo. É essa saudade temperada que me leva a um 

próximo livro. 

  

 

 


