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RESUMO: Este ensaio será debruçado por noções das imagens do não-sistema da arte indígena contemporânea nas
entranhas da cultura brasileira colonial a partir dos ensaios
e entrevista do artista múltiplo, escritor e produtor cultural
do povo Makuxi, o renomado Jaider Esbell (1979-2021), e a
artista Daiara Tukano (1982) do povo Tukano, ofertada para
a Revista Arte & Ensaios em abril de 2021. Desse modo,
com embasamento conceitual e foco teórico, pretende-se
costurar compilações com os textos em seus blogs/websites
e buscar cruzar uma ponte imaginária, porém real, com o
circuito degradado, mercadológico e implantado da arte
não-indígena pós-moderna. O objetivo é pontuar a ideia de
um não-sistema como uma forma de estipular os valores
da arte indígena e distingui-los da concepção hierárquica e
enraizada da selva de pedra do circuito de arte, que favorece
a burguesia majoritariamente branca.Bruno Latour, Donna
Haraway, Els Lagrou e Ailton Krenak.
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Figura 1. A conversa das entidades intergalácticas paa decidir o futuro universal da
humanidade, 2021, acrílica e posca sobre tela, 112 x 232 cm.
Fonte: PIPA Prize.

A arte indígena contemporânea mencionada por Jaider Esbell
nos traz cintilantemente a motivação de uma substância de
rubrica para o que antes não tinha nome e teve a sua essência
ofuscada, aniquilada historicamente e, que carrega uma remenda, resquícios, ausência, falta, buraco, até o momento, uma
assinatura para se ver pertencer ao que podemos pensar em
materializar como uma determinada racionalidade, ao que o
mesmo nomeia de “lógica”. Em suas palavras: “Botar isso tudo
num sistema porque aí conseguimos sinalizar um princípio, uma
conexão de gênese e um sentido que não se dissocia da sua
lógica, da sua aplicabilidade”.
Se analisarmos com as lentes de fora do espaço cibernético em
que foi realizada a entrevista, para além da vasta gama de fios e

computadores interconectados, emaranhados, em baixa conexão e com interferências externas que provocam os ruídos nos
diálogos remotos nas redes, é inevitável não percebermos que,
para além do ambiente virtual, existe também uma lacuna e um
distante na informação e na comunicação, os polos da língua
materna colonizada e as suas traduções com chiados. (Des)
encontros nas questões relacionais sociais e culturais que se
limitam, segregam e confundem, muitas vezes, com um pensamento binário, como as noções das palavras e seus significados
primitivos.
Ao contrário do que conhecemos como um sistema de arte
que se alimenta de outro sistema capenga que tem o número
como fator principal, o pé na tábua, o motor a todo vapor, de
maneira que muitos profissionais da área da cultura, assim como
diversas outras áreas, são atropelados e atropelam, passam por
cima dos outros desenfreadamente ou simplesmente seguem
com a (i)lógica do sistema 24/7 herança de invasores brancos,
apesar disso, o sistema sobre o qual o artista nos convida a
refletir está relacionado com o deslocamento, as oscilações e
as mutações da matéria do indivíduo de passagem no mundo
terreno e a universos totalizantes.
Em dado momento, ele afirma: “Na sociedade indígena, todos
são artistas”, inclusive, este se tornou o título da entrevista. Esta
imagem me endereçou ao conceito de teoria do conhecimento
do autor Jorge Albuquerque Vieira, que, em uma conferência,
traz o questionamento de que a arte pode ser trabalhada por
todos os seres humanos e não humanos, de que todos os seres
vivos têm a capacidade de estimulá-la: “A arte é uma estratégia

evolutiva e adaptativa da espécie humana e de toda a espécie
viva também, não só nós. Todas as coisas vivas recorrem a algum critério artístico pra poder sobreviver”.¹1
As fissuras pelas buscas, o sofrimento, a ânsia, a desolação acompanham e estão ligados diretamente ao cerne daquilo que faz
navegar e naufragar, bate mais forte nos ossos e faz transbordar
em desejos plurais de modos de criação e/ou cocriação, especialmente na união dos fazeres indígenas e as práticas artísticas,
a ponte do território do sensível com o mundo cósmico, com
o inconsciente e os sonhos enquanto acordado. Aquilo que é
cego, mas guia, e que nasce das incompreensões é o que move
os calcanhares a planejar e infiltrar em armadilhas contracoloniais
e isto é uma forma de não haver forma, hackear as estruturas,
reprogramar as instituições e remover as instalações de fábrica.
Podemos ter uma visualidade a partir de:
Os corpos de água possíveis estão cada vez mais escassos e distantes. Essas distâncias e escassezes são
o componente “contemporâneo” entre aspas pois
já sabemos que estamos no pós-tudo.
Mas ainda serve o termo, pois ainda não se pagaram
totalmente estes rastros e ainda há luz para ser mirar, deste ponto. Esses elementais da natureza hoje
chamados de artista indígenas por hora também experimentam as duplas águas turbulentas das incompreensões. Há de se fazer o percurso entre os lagos
e para fazê-lo prescinde um movimento. (ESBELL,
2020, )
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Este debruçar no colo da existência e hackear fora do ambiente
cibernético as instituições físicas e virtuais, reinventar proposições de intervenção e esboçar o corpo físico no mundo natural
é no mínimo um desafio que semeadores do pensamento e
vendedores da dúvida como Jaider Esbell estão cultivando a
liberdade, o tecer e a restauração, o esperançar e a vida em
sua totalidade, agindo contra os filtros viciados e os lixos da
parafernália da civilização, do Homo faber, a espécie de fábrica,
da obsolescência programada, do acúmulo, da soberba e da
visão periférica miúda.
A perspectiva dos povos originários, como em particular do
povo Makuxi, parentes de Makunaima, é de uma visão em amplitude que ultrapassa o bem e o mal, em dimensão incalculável
e em redes horizontais, verticais e transversais, integrando a
natureza interior e a natureza exterior como parte de um sistema em simultânea desconstrução e construção.
A arte indígena contemporânea (AIC) não é uma sigla teórica.
Ela vem como um miolo gradiente de reconfiguração, uma manifestação intensa e delicada em resposta aos efeitos colaterais
do agora em frente ao aglomerado de toda a história da arte
frequentada predominantemente por homens brancos, das
políticas cruéis e violentas como a exploração, a opressão e a
invasão de terras, a monocultura, o agronegócio, a mineração,
a exibição de fetiches, da catequização do “índio” e, consequentemente, do genocídio.

Para além de legitimar e adquirir o reconhecimento roubado
pelo apagamento de gênero e de etnia, a AIC é “um sistema
extremamente complexo de visibilização de pluralidades” ²2,
um movimento de restabelecer o plano que já foi arquitetado,
nadar contra a correnteza estando na correnteza, nas mesmas
águas manchadas de resíduos coloniais; é sobretudo um dispositivo estrategista, que é ativado e reluz como uma arma de
externalizar as subjetividades, os desejos, as imaginações, os sonhos, os pensamentos e as memórias de existências silenciadas;
expansão de nutrir e devolver a terra a sua fertilidade.
Para o esticador de horizontes Jaider, a pessoa artista vem do
lugar de mesclar o eu sujeito com o ser artista, partindo da
premissa de que não há ramificações ou segregação social da
vida cotidiana com a vida particular; o ser artista é um sítio
aberto e em constante abertura, em curso efêmero e infinito,
pois não há uma estrutura definida ou uma compreensão linear
no espaço-tempo de início, meio e fim, ou mesmo um fator
biológico de gestação, vida e morte. Existem camadas de realidades em mutações, em diversas escalas, volumes, texturas e
odores que se correlacionam.
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Embora a trajetória do artista múltiplo e pesquisador intermundos tenha sido por vias convencionais de emprego formal
como auxiliar técnico em uma estatal de energia elétrica, ele
refere-se a um estímulo para além da vitrine pública, status,
vocação profissional e/ou atividade remunerada. Desenha uma
área para trilhar caminhos viáveis de serem seguidos e/ou abandonados, (re)distribuir os seus conhecimentos livres por onde
seus calcanhares percorrerem e, entregar especialmente ao
povo Makuxi os frutos de seus desdobramentos, tendo como
função a tradução dos mundos, das riquezas imateriais, da troca
de saberes. Como é afirmado em:
Porque para as sociedades indígenas, quem sai da
aldeia deve voltar com alguma coisa, deve dar um
retorno, alguma resposta, porque para nós os mundos não se desintegram assim tão facilmente. Não
existe essa de “cortei relações com a aldeia, não sou
mais isso”. Por mais longo que o bordejo do parente
possa parecer, ele nunca vai estar exatamente além
dessa ligação que não chega a ser um compromisso,
mas é uma conexão.
(ESBELL, 2021, p.22)
Sobrevoa seja através de seus tempos e cosmologias intercalando o processo de dar sequência ao que os seus parentes mais
velhos, os antepassados, um dia começaram, ou por reverberações de uma autoanálise da comunidade, tratando de uma
aliança de velejar pelas águas de suas origens; é uma espécie
de corrente elétrica que está em seus ossos, sangue, em seu

DNA e isto é preciso ser disseminado entre os antropólogos,
curadores, críticos da história da arte, nas academias, nas escolas, na sala de espera do hospital, na fila do supermercado,
na corrida com o motorista do uber, na mesa do almoço em
família de domingo.
As reflexões da autoanálise da comunidade surgem como uma
transição e ampliação nos modos de se rever, entrecruzar, compreender e de reinventar as suas coexistências nesses mecanismos
que estão sendo (de)formados, a ponte feita para dentro, com
caminhos em transmutação entre os povos, na base do enfrentamento, do fortalecimento, da partilha e do avizinhamento gerando
um novo organismo coletivo. Dito isto, a artista e educadora Daiara Tukano nos convoca a iluminar a virtualidade da consciência, de
que, de uma visão micro, porém, que se respinga em correntes do
macro, ainda somos engolidos pelos dentes e garras do bicho-humano em seu casamento falido, sem divórcio previsto com o sistema que visa ao lucro acima do bem social. A Daiara nos salienta e
nos conduz à noção institucional de que, por trás de um mercado
que promove e vende as obras de nomes de povos originários,
há uma rede de falhas empobrecida, rasa, superficial do sistema
dominante em relação à arte indígena se reproduzindo a partir do
pensamento oco brasileiro de fazer uma reflexão de si, da cultura
brasileira, do país, através do autorracismo e do autoetnocídio.
A cultura brasileira tem uma fixação pelos cenários horripilantes,
um fetiche viral da humilhação, da tragédia, da miséria, da tortura

e da violência, seja nos noticiários de telejornais, nos gêneros literários e do cinema seja em sua própria história. O sofrimento e
a barbárie são os que mais lucram, o que mais temos prazer em
consumir. As notícias ruins são as que mais circulam. Quase ninguém está interessado em quantas aldeias as vacinas da covid-19
chegaram, qual o percentual de vacinados ou sobre a autonomia
de artistas como Daiara Tukano, Jaider Esbell, Denilson Baniwa,
Naine Terena e Gustavo Caboclo no patrimônio de arte e cultura.
Eles estão mais interessados nas notícias das crianças que foram
sugadas pelo maquinário dos garimpeiros, em quantas vidas foram
ameaçadas e, de fato, eliminadas nos acampamentos e também de
histórias como as de Moema.
Além disso, o termo AIC está ligado à ideia de uma crítica institucional, das galerias, dos museus eurocêntricos enquanto papagaios
que imprimem o mais do mesmo em suas gaiolas fechadas, porém,
quando abrem espaço e as portas para o patrimônio brasileiro, os
indígenas não são os reais protagonistas. Representar armadilhas
para capturar armadilhas é a ação de inverter os papéis e se performar enquanto caçador, dar o bote em efeito manada, comandado pela força e mãos coletivas, as perseguições, os rastreadores
e as arapucas posicionadas no chão da selva de pedra do circuito
de números do sistema de arte dominante; a AIC corresponde
a um sistema autônomo que emerge na horizontal, no sentido
de estabelecer, aplicar os próprios códigos, normas, condutas e
um sistema autoconsciente como instrumento de pensar os seus
próprios símbolos, métodos e táticas.

No contexto de crise sanitária da covid-19, aprendemos pouco
a pouco a como enfrentarmos o inimigo invisível e a combatermos diariamente o sucateamento das universidades públicas, do
conhecimento científico e tecnológico e termos que renovar, dar
um upgrade, fazer com que circule a fonte de energia para continuarmos trabalhando em pesquisas de arte e cultura, desmentir
as fake news de “pregadores do apocalipse” ³3, de negacionistas,
antivacinas e falsos moralistas que estão correndo na frente, no
poder, pilotando a história há mais de quinhentos anos.
No mesmo átimo em que nos defrontamos com o sistema de
saúde em colapso e os cemitérios superlotados, não temos
tempo para pararmos e sentir a dor de um luto que é coletivo.
A Terra não parou, a sociedade do 24/7 nos tornou em máquinas-humanas, corpos automatizados com engrenagens no
lugar do cérebro, com fios e placas defeituosas internalizadas
ao invés dos órgãos. Não podemos viver o luto pois a vida não
pode parar, nem muito menos concretizar o ritual de vermos e
nos despedirmos de entes queridos. Assim como Jaider Esbell
perdeu a sua mãe devido ao vírus, muitos familiares foram acometidos pelo genocídio que tem as mãos das políticas públicas
do Estado sanguinário.
Não somos mais o Homo sapiens, somos o Homo faber. O
Homo faber é uma espécie mercadológica, da produção em
série, da fabricação. Esta espécie traz a camada neurológica
e física do corpo humano como máquina, como o pai e ao
mesmo tempo filho da eletricidade, que está sempre ligado nos
3
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220 volts. São alucinados em estado de cólera, no cio com

os seus totalizantes efeitos da condição de ser sempre configurados além das ferramentas de fábrica. Neste sentido, faço
menção a uma entrevista do Ailton Krenak ao Itaú Cultural,
em 2016, em que o mesmo esboça a imagem desse “além”.
Ele diz que nós somos a civilização de fabricantes, aponta para
o nosso comportamento ocidental hiper acelerado e salienta
que a qualidade foi substituída pela quantidade, ou seja, substituímos cada vez mais a espontaneidade da fruição pela dureza
dos eletrônicos e das máquinas entendidas como inteligentes.
Um escritor tem que estar sempre escrevendo livros, caso
contrário, ele será cobrado por isso; se ele não se vender, se
render a se comportar como a linha de série mercadológica,
selo da sociedade ocidental, da produção em série, da manufatura, do gesto repetitivo e apressado, há alguma coisa fora
da realidade da (i)lógica do 24/7. Porém o mercado de hoje
obriga estes escritores a publicarem em série, até porque, em
época de eBooks, os livros físicos não vendem mais. Como
consumidor ou criador de anúncios, de conteúdos digitais, se
não tiver uma conta no WhatsApp, atualizar o feed do Facebook, fizer publicações diárias no Instagram, tiver assistido à
última trend do TikTok, opinar sobre os últimos acontecimentos no Twitter e não tiver o seu nome nas hashtags, você deve
estar tentando fugir do governo, o que pelas circunstâncias
impostas não seria má ideia.

O mercado obriga esses escritores a publicarem em série;
como qualquer outra profissão, os artistas são pressionados a
estarem o tempo inteiro sendo criativos, inovadores, aplicando
ideias novas, projetos. São cobrados o tempo todo por isso; e
quando há de ser imposta a regra obrigatória do “todo”, há
também o nada, pois nos momentos de ócio está a fonte para
a inventividade. Me refiro aqui ao grupo de artistas em geral,
escritores, músicos, dançarinos, atores, artistas plásticos, etc.
Estão inseridos nesse sistema da sociedade que não dorme, da
população do 24/7 que toma remédio para ficar acordado, que
vira a noite trabalhando e acorda respondendo a caixa de e-mails,
passa o dia com olhos vermelhos, olheiras e mergulhados na
xícara de café. Tomam remédios que privam o sono, remédios
que devolvem o sono, controlam o tesão, a fome, a liberdade
de expressão, a geografia e agora controlam os corpos físicos
para que sejamos dependentes de seus vícios. Dependentes dos
vícios da sociedade que não dorme, não pausa, não cria, não
tem imaginação e não sonha. Estamos inseridos nesse sistema
autoexploratório, alguns com nivelamentos mais abaixo, acima
ou imersos em contemplação, mas todos estamos a naufragar.
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