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RESUMO 

Esta tese investiga dimensões da experiência histórica de duas comunidades indígenas da América do 

Sul: os Ashaninka do rio Ene, da Amazônia peruana, e os Misak de Guambia, dos Andes colombianos. 

Com isso, queremos refletir sobre os dilemas teóricos da história disciplinar em contato com a 

legitimidade de mundos que resistem ativamente às tentativas de serem enquadrados nos termos 

analíticos de nossa tradição. Objetivamos demonstrar de que maneira a ação política e a produção 

cosmológica dessas comunidades desestabilizam potencialmente, quando levadas a sério, parte 

fundamental do repertório conceitual de nossa disciplina. Propomos entender, no interior das 

historicidades desses mundos, os sentidos através dos quais seus atores pensaram a questão do tempo e 

da história e como mobilizaram esses sentidos na vida prática e no domínio político. De maneira 

semelhante, os usos e as apropriações do conhecimento histórico pelas comunidades também são 

analisados como forma de entender o trânsito entre diferentes formas de dotar o passado de sentido e de 

deslocar as historicidades para além de lugares fixos e universais. A partir de fontes etnográficas e 

históricas, entrevistas e histórias recolhidas em uma curta investigação de campo, mitos, autobiografias 

e documentos produzidos pelas organizações indígenas ao longo das últimas décadas, refletimos sobre 

os modos ameríndios de construir relações entre o tempo, a política e a história e sobre as implicações 

disso para a atividade historiográfica moderna. Concluímos, em interlocução com uma série de 

desenvolvimentos recentes entre a antropologia e a teoria da história, com um convite a repensar a 

rigidez e a suposta universalidade de pares conceituais caros à nossa tradição disciplinar, de modo a 

imaginar um espaço interpretativo aberto às tensões produzidas de forma não imanente ao discurso 

histórico. 

 

Palavras-chave: Tempo; Política; Povos Indígenas; Mito; Teoria da História 

 
 

ABSTRACT 

This thesis investigates dimensions of the experience of time in two indigenous communities in South 

America: the Ashaninka of the Ene River, of the Peruvian Amazon, and the Misak of Guambia, of the 

Colombian Andes. With this we want to reflect on the theoretical dilemmas of disciplinary history in 

contact with the legitimacy of worlds that actively resist attempts to be framed in the analytical terms of 

modern historical tradition. We aim to demonstrate how the political action and cosmological production 

of these communities potentially destabilize, when taken seriously, a fundamental part of the conceptual 

repertoire of our discipline. We propose to understand, within the historicities of these worlds, the 

meanings through its actors conceptualize time and history, and mobilize these meanings in practical 

life and in the political domain. At the same time, the uses and appropriations of historical knowledge 

by communities are also analyzed as a way of understanding the transit between different ways of 

endowing the past with meaning, thus displacing historicities beyond fixed and universal places. 

Through a wide range of ethnographic and historical sources, interviews and stories collected in a short 

field investigation, myths, autobiographies and documents produced by indigenous organizations over 

the past decades, we reflect on Amerindian ways of building relations between time, politics and history, 

and the implications of that for modern historiographical activity. We conclude, in dialogue with a series 

of recent developments in anthropology and theory of history, with an invitation to rethink the rigidity 

and the supposed universality of conceptual pairs dear to our disciplinary tradition, in order to imagine 

an interpretive space open to tensions produced not immanently to historical discourse. 

 

Keywords: Time; Politics; Indigenous people; Myth; Theory of History 
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É possível, assim, criar uma tradição que se mantém una, 

ou intacta, graças à observância de regras estritas, e que, 

até certo ponto, alcança êxito. Mas será desejável dar 

apoio a essa tradição, em detrimento de tudo mais? 

Devemos conceder-lhe direitos exclusivos de manipular o 

conhecimento, de tal modo que quaisquer resultados 

obtidos por outros métodos sejam, de imediato, ignorados? 

Paul Feyerabend 

 

Subverter requer colocar corpo e mente em ação, e isto 

provoca deslocamento. Portanto, não há alternativa senão 

a de começar e fazer. 

Célia Xakriabá
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INTRODUÇÃO 

Esta tese investiga dimensões da experiência histórica de duas comunidades indígenas 

da América do Sul: os Ashaninka do rio Ene, da Amazônia peruana, e os Misak de Guambia, 

dos Andes colombianos. O objetivo é pensar, a partir dos dilemas políticos e existenciais 

enfrentados historicamente por essas comunidades, as implicações teóricas e metodológicas 

que, segundo entendemos, derivariam de suas formas próprias de conceber e experimentar o 

tempo e a história. Propomos, para isso, uma compreensão sobre como, agenciadas no presente 

e no passado e em circunstâncias históricas separadas pelo tempo, as historicidades indígenas 

desestabilizam potencialmente parte fundamental do repertório conceitual a partir do qual os 

historiadores tradicionalmente visaram “traduzir” essas mesmas historicidades. Nossa reflexão 

se dirige principalmente ao modo como a insistência ameríndia sobre a legitimidade de seus 

modos de viver e de representar sugere a necessidade de um descentramento de certas categorias 

analíticas da história disciplinar, no sentido de uma abertura da cultura historiográfica para 

formas diferenciadas de se relacionar com o mundo. 

Nos estágios iniciais da pesquisa, pretendíamos focar nos modos pelos quais as duas 

comunidades buscavam responder às exigências mais urgentes do tempo presente. Tendo 

ambas participado de episódios violentos e traumáticos da história recente de seus países, 

pensávamos em refletir sobre a questão da política pós-conflito desenvolvida internamente por 

elas, e isso era o que justificava, a princípio, a sua escolha no escopo da pesquisa. Imaginávamos 

que, por instituírem formas próprias de conceber o tempo, dando origem a formas também 

próprias de se relacionar com a história, esses grupos talvez pudessem oferecer contrapontos 

produtivos às políticas mais tradicionais de reparação histórica. Esse é um problema que ainda 

atravessa boa parte da tese, como o leitor poderá notar, mas que, com o tempo, deixou de figurar 

como seu principal eixo temático. É que, uma vez mais familiarizado com o problema, depois 

de revisar a literatura sobre o tema da justiça pós-conflito durante o ano de 2016 e 

posteriormente a uma visita às comunidades indígenas no ano seguinte, foi possível notar que 

a discussão política e jurídica no interior das comunidades e de suas organizações 

representativas quase sempre enquadrava temas da disputa política do presente em termos do 

passado. A luta dos Ashaninka contra a construção de uma hidroelétrica recuperava sentidos de 

um passado ancestral mítico, e a reivindicação dos Misak por autonomia territorial no presente 

mobilizava o uso de crônicas coloniais do século XVI. Os sentidos temporais, as concepções 

de passado, os entendimentos da agência histórica pareciam fortemente atrelado às urgências 

políticas do presente. 
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Animado com as possíveis perspectivas analíticas abertas por esses “cruzamentos 

temporais” realizados na prática contemporânea dos grupos, a investigação foi então 

encaminhada para uma possível compreensão sobre os efeitos políticos e epistemológicos de 

tais cruzamentos. Observamos então que essas construções cotidianas e relacionais entre 

tempos pelos coletivos ameríndios, além de várias outras indicações que exploraremos com 

mais cuidado, figurariam mais que interesses pragmáticos em relação à história, mais que “usos 

políticos do passado” na esfera pública. Antes, o que explicaria a incessante mobilização 

indígena de narrativas sobre o tempo e a história seria a existência de certas políticas temporais 

próprias a suas formas de subjetivação da experiência. Em diálogo com a história e a memória 

das experiências indígenas, expressada por seus próprios auotiros, e com múltiplas 

contribuições da antropologia, como as de Tim Ingold, Mashall Sahlins, Viveiros de Castro, 

Isabelle Stengers, Marisol de la Cadena, e também da história, como as de Sanjay Seth, Ana 

Carolina Barbosa Pereira, Hayden White (para mencionar apenas algumas das principais 

referências mobilizadas), indicaremos a forma pela qual, nesses contextos, as pautas políticas 

do presente são articuladas como imagens míticas, e a afirmação das cosmologias temporais 

como estruturação das experiências temporais ameríndias no mundo vivido. Propomos então 

que esses movimentos responderiam também às especificidades de suas historicidades. 

Ao longo da tese, quando falamos em historicidades, falamos das ordenações de 

acontecimentos no interior de consciências individuais e coletivas, “modos de devir”, no sentido 

de Claude Lefort: a historicidade como captura de uma relacionalidade específica que cada 

sociedade estabelece com o passado dadas sua posição atual e suas expectativas para o futuro, 

ou mesmo como lugar de redefinição estratégica de categorias como passado e futuro.1 Em 

outras palavras, pensamos a historicidade não necessariamente enquanto forma culturalmente 

determinada de representar a história (por textos, imagens, códices, pinturas corporais etc.), 

nem apenas como qualidade daquilo que é histórico ou daquilo que possui história. A 

historicidade aparece aqui como inclinação existencial de cada sociedade em relação à sucessão 

dos acontecimentos. A historicidade, enfim, enquanto multiplicidade: pluralidade de formas de 

construir a relação entre sujeitos e tempos. Veremos que, como essa inclinação existencial na 

história é sempre acompanhada de uma certa experiência do tempo que lhe está implícita, então, 

pela análise das historicidades, decorreria a possibilidade de mapear conjuntamente os sentidos 

                                                 
1 LEFORT, Claude. “Sociedades ‘sem história’ e historicidade”. In: As formas da história: ensaios de antropologia 

política. São Paulo: Brasiliense, 1990 [1952], p. 47. 
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através dos quais pessoas diferentes pensam (diferentemente) a questão do tempo e mobilizam 

esses entendimentos divergentes na vida prática.2 

A partir disso, propomos compreender a dinâmica política das historicidades dos 

Ashaninka e dos Misak por intermédio de momentos e lugares no tempo nos quais 

confrontações existenciais (e suas representações pelas formas míticas, simbólicas e 

cosmológicas) ganharam contornos de luta política, e vice-versa. Entre histórias recentes de 

violência política e antigos registros de resistência e organização política no período colonial e 

pré-colonial, perguntamo-nos, assim, por quais sinais e símbolos seus modos de orientação no 

tempo sobrevivem nos mitos, na paisagem, nos rituais e na memória coletiva das comunidades. 

Ao mesmo tempo, questionamo-nos de que maneira, no interior de tais histórias, essas e outras 

narrativas sobre o tempo servem para construir e habitar o presente, para armar e desarmar 

estratégias políticas de sobrevivência, para estabelecer padrões de coexistência pacífica, para 

fortalecer a defesa territorial. Ou seja, de que forma as temporalidades – as concepções do 

tempo – se estabelecem historicamente como modos de orientação no sentido da prática, como 

espaços de “domínio político (e não físico, nem mecânico, nem psicológico)”, como disse 

Mario Rufer.3 É a presença dessas temporalidades nos contextos considerados, na tensão 

própria que estabelecem com o Estado ou com outros atores externos no presente e no passado, 

que pretendemos investigar. 

Por outro lado, a impressão de que dessa presença derivariam possíveis implicações 

(metodológicas, analíticas e políticas) direcionou os esforços de nosso trabalho para um 

exercício comparativo entre as subjetivações indígenas da história e do tempo e aquelas 

produzidas e reproduzidas pela disciplina científica que procura explicá-las. O que significaria, 

afinal, para a atividade historiográfica, a presença de outras formas de conceber e explicar o 

cosmos, de organizar hierarquias simbólicas, outras formas de habitar o tempo e o espaço, de 

comunidades que insistem em não separar a humanidade do que é o “outro” e que, assim, não 

concebem sua existência a partir daqueles pares conceituais de oposição centrais para a tradição 

científica do Ocidente, como história/mito, material/espiritual, natureza/humanidade, 

cultura/natureza, sujeito/objeto etc.? Argumentamos que uma consideração dessas diferenças, 

a partir do modo como elas desafiam as noções mais tradicionais que sustentam teoricamente a 

                                                 
2 Ver, nesse sentido: STEWART, Charles. "Historicity and anthropology." Annual Review of Anthropology, vol. 45, 

p. 79-94, 2016. 
3 RUFER, Mario. "La temporalidad como política: nación, formas de pasado y perspectivas poscoloniales." 

Memoria y sociedade, vol. 14, n. 28, 2010, p. 13. Sobre a relação entre historicidade, tempo e política, ver também: 

HARTOG, François. Regimes de historicidade: presentismo e experiências do tempo. Belo Horizonte: Autêntica, 

2013; BHABHA, Homi. “DisemiNación: el tiempo, el relato y los márgenes de la nación moderna”. In: El lugar 

de la cultura. Buenos Aires: Manantial, 2002 [1994]. 
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atividade dos historiadores, pode ser produtiva no sentido de desestabilizar certas categorias 

que a disciplina tomou como autoevidentes e universais. Isso está próximo de diversas 

construções discursivas de especialistas que notaram o efeito político da “não-coincidência” 

entre esses “antagonismos hegemônicos” da modernidade, como denominou Marisol de la 

Cadena, e a persuasão (também política) de tais “binarismos conceituais”4, contra os quais se 

insurgiram classicamente Marshall Sahlins e tantos outros5. Persuação e diferença envoltas e 

implicadas no projeto moderno da “Grande Divisão” entre natureza e sociedade, entre ciência 

e política, como notou Bruno Latour6, ou no “projeto One-World” de que nos fala Arturo 

Escobar: “uma divisão ontológica dupla: uma maneira particular de separar humanos de não-

humanos, ou da natureza”7. Na medida em que perspectivas recentes como as de Marisol de la 

Cadena sugerem a necessidade de uma “redistribuição” desses antagonismos hegemônicos, 

outras, como as de Ana Carolina Barbosa Pereira, apontam para um objetivo em comum: o 

“[re]embaralhamento” das “cartas conceituais do pensamento moderno”8. 

No escopo da discussão recente sobre os caminhos e as amarras da atividade disciplinar 

em suas relações com outras formas de pensar a história, entendemos também que é preciso 

reforçar o gesto autorreflexivo e autocrítico dos fundamentos que sustentam teoricamente a 

historiografia atual.9 Parte das reflexões históricas desenvolvidas ao longo da tese encaminham, 

assim, a proposição de um entendimento da diferença que evite reduzir ou anular seu valor de 

legitimidade epistêmica ou ontológica, tanto a partir das discussões da história e da 

                                                 
4 CADENA, Marisol de la. "Indigenous cosmopolitics in the Andes: Conceptual reflections beyond ‘politics’”. 

Cultural anthropology, v. 25, n. 2, 2010, p. 341-342. Ver também: STRATHERN, Marilyn. "No nature, no culture: 

the Hagen case". In: MACCORMACK, Carol; STRATHERN, Marilyn. Nature, culture and gender, 1980, p. 174-

222; PEREIRA, Ana Carolina Barbosa. Na transversal do Tempo: Natureza e Cultura à prova da História. 

Salvador: EdUFBA, 2019. 
5 Ver, principalmente: SAHLINS, Marshall. Cultura e razão prática. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2003; 

SAHLINS, Marshall. “On the Ontological Scheme of Beyond Nature and Culture”. HAU Journal, vol. 4. 2014. 

BORDIEU, Pierre. Razões práticas: sobre a teoria da ação. São Paulo: Papirus, 1996; SEWELL Jr., William H. 

“A theory of structure: duality, agency and transformation”. The American Journal of Sociology, v. 98, n. 1, 1992; 

LIMA, Tânia Stolze. “Para uma teoria etnográfica da distinção natureza e cultura na cosmologia juruna”. Rev. 

bras. Ci. Soc., vol.14, n.40, 1999, p. 43-52. 
6 LATOUR, Bruno. Jamais fomos modernos. São Paulo: Editora 34, 1994. p. 7-17 
7 ESCOBAR, Arturo. Designs for the Pluriverse: Radical Interdependence, Autonomy, and the Making of Worlds. 

Durham, NC: Duke University Press, 2018, p. 86. Ver também: ESCOBAR, A. “Depois da Natureza. Passos para 

uma Ecologia Política Antiessencialista”. In: Políticas Públicas Ambientais Latino-Americanas. Brasília: 

Ministério do Meio Ambiente, 2006. 
8 PEREIRA, Ana Carolina Barbosa. Na transversal do Tempo, op. cit., 2019. 
9 Sobre isso, alguns dos trabalhos que tomamos como referência são: AVILA, Arthur L.; NICOLAZZI, Fernando; 

TURIN, Rodrigo (orgs.). A História (in)disciplinada. Vitória: Editora Milfontes, 2019; SETH, Sanjay. “Razão ou 

Raciocínio? Clio ou Shiva?”. História da Historiografia, v. 6, n. 11, 2013, p. 186; LORENZ, Chris; 

BEVERNAGE, Berber (eds.). Breaking up time: negotiating the borders between present, past and future. 

Vandenhoeck & Ruprecht, 2013; CHAKRABARTY, Dipesh. Provincializing Europe: Postcolonial thought and 

historical difference. Princeton: Princeton University Press, 2008; SANTOS, Pedro Afonso Cristovão dos; 

NICODEMO, Thiago Lima; PEREIRA, Mateus Henrique de Faria. “Historiografias periféricas em perspectiva 

global ou transnacional: eurocentrismo em questão”. Estudos Históricos (Rio de Janeiro), vol. 30, n. 60, 2017. 
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historiografia quanto de desenvolvimentos recentes da antropologia, da teoria antropológica  e 

daquilo que nos dizem os próprios sujeitos dessa diferença. A contemplação das divergências 

entre a tradição e a alteridade são direcionadas, então, a uma ampliação do espaço 

historiográfico rumo a um desentendimento produtivo entre a identidade do campo disciplinar 

e a diferença que o tensiona. 

 

A pesquisa 

No começo de 2017, depois de um primeiro contato por e-mail com a Central Asháninka 

del Río Ene (CARE), organização à qual pertence a maior parte das comunidades ashaninkas 

espalhadas pela bacia do rio Ene, começamos juntos a preparar um pequeno plano de 

investigação, constituído principalmente por entrevistas com membros da organização e com 

moradores de algumas comunidades da região, na Amazônia peruana. Meses depois, cheguei 

em Satipo, uma pequena, mas movimentada cidade da selva central peruana, onde fica o 

escritório da organização. Cercada pela floresta tropical, a cidade é hoje um ponto estratégico 

para a realização dos trabalhos da organização, que se reveza entre as atividades na cidade, nos 

tribunais regionais, em Lima, e o acompanhamento social, político e jurídico das 18 

comunidades dispersas ao longo do rio, em alguns casos separadas por muitas horas de viagem 

umas das outras. Essas mesmas comunidades estiveram no centro do recente conflito armado 

que tomou o país a partir da década de 1980, e muitos dos problemas que hoje enfrentam, seja 

contra as recorrentes invasões de madeireiros, seja contra o avanço das políticas 

desenvolvimentistas das multinacionais e do governo peruano, são lidos localmente como 

marcados por continuidades em relação ao passado do conflito entre o exército nacional, 

guerrilhas de esquerda e milícias indígenas armadas.  

Entre Satipo e as comunidades do Ene, foi possível visualizar, ainda que parcialmente, 

as complexas dinâmicas políticas no interior das quais está colocada a organização política 

indígena e os desafios que se apresentam no exercício de estabelecer pontes entre os anseios e 

reivindicações dos habitantes ashaninkas e as políticas institucionais do Estado peruano. 

Acompanhando os técnicos da organização em visitas estratégicas em cinco comunidades nas 

primeiras semanas de abril, tive a oportunidade conversar com uma série de personagens cujas 

colaborações atravessam o texto a seguir. Com eles, foi possível começar a compreender a 

prática disso que chamamos de “cruzamentos temporais”, as historicidades mobilizadas pelos 

usos cotidianos e políticos do passado e o que está em jogo nas práticas ashaninka de história e 

em suas conceitualizações temporais. 
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Depois de 3 meses no Peru, entre visitas às bibliotecas de Lima, consultando antigas 

monografias sobre a história da Amazônia peruana e etnografias de suas populações originárias, 

e o acompanhamento dos trabalhos de organização indígena em Satipo e ao longo do rio Ene, 

viajei até Bogotá, onde havia planejado algo semelhante. Eu havia lido, alguns meses antes, a 

história de uma indígena colombiana que foi parte da delegação de vítimas que acompanhara o 

então presidente colombiano Juan Manuel Santos no recebimento de seu Prêmio Nobel da Paz 

em 2016, o qual recebia como reconhecimento dos esforços de “pacificação” de seu governo 

em relação ao longo período de conflito armado no país. Seu nome era Liliana Pechené Muelas, 

uma jovem líder da etnia Misak, habitante do território de Guambia, nos Andes colombianos.  

Desde janeiro de 2017, Liliana havia assumido a posição de governadora do cabildo, o 

cargo máximo do órgão política dos Misak. Depois de alguns contatos em Bogotá, fui até Silvia, 

cidade onde se encontra Guambia, para uma reunião com Liliana e outros líderes do cabildo. 

Após explicar minha intenção de acompanhar por alguns dias o cotidiano da comunidade e as 

impressões pessoais de seus moradores sobre o passado, o presente e suas eventuais conexões, 

obtive autorização para empreender duas semanas de investigação em Guambia. Ali, realizei 

algumas entrevistas, conheci parte das iniciativas políticas locais da comunidade e acompanhei 

longas reuniões do cabildo. Como os Ashaninka do Peru, também os Misak foram vítimas do 

fogo cruzado entre militares e guerrilheiros, de maneira mais pronunciada a partir dos anos 

1970. À primeira vista, a pesquisa em Guambia parecia ter sido menos profícua, pelas 

circunstâncias históricas da comunidade ou por conta das dificuldades próprias ao trabalho de 

campo em uma região onde sequelas do conflito armado colombiano ainda dão o tom de uma 

justificada desconfiança em relação a estrangeiros e visitantes de passagem. Ainda assim, junto 

das entrevistas e das situações que pude acompanhar, foi possível recolher uma série de 

documentos produzidos pelas organizações que permitiram explorarmos mais profundamente 

a dinâmica da história recente misak a partir do ponto de vista de seus atores: petições públicas, 

trabalhos de divulgação, relatórios de trabalho, publicações internas ou direcionadas ao público 

mais geral, informes de organizações não-governamentais. 

Essas pequenas investigações de campo, no entanto, compreenderam apenas parte de 

um esforço mais geral para recompor, ao longo da tese, a história e a historicidade dos coletivos 

indígenas. O fato de figurar, no início desta introdução, o desenvolvimento da pesquisa não é 

senão evidência da importância pessoal que essas experiências tiveram para mim, como forma 

de presenciar uma contemporaneidade antes reservada meramente às representações 

discursivas e imaginárias. Contra a tendência em identificar as sociedades indígenas em um 
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tempo que não o presente (negando sua “coetaneidade”10), as investigações de campo serviram 

como um espaço de ressonância dessa coexistência temporal e da atualidade das práticas 

sociais, rituais e políticas dessas sociedades. Longe, então, da experiência de campo como 

espaço da evidência incontestável, a copresença como impulso para o pensamento e para a 

reflexão crítica. Aqui, paralelamente ao que comentou Ana Carolina Pereira acerca do trabalho 

de campo em contato com a teoria da história moderna, a pesquisa de campo é tomada como 

método de (des)aprendizagem e de desnaturalização de certos hábitos cognitivos 

universalizados pelo pensamento histórico moderno, por conta da presença corporal que o 

estudo de campo torna possível. Dessa maneira, como notou a historiadora: 

 

A experiência ameríndia do tempo e da história é, nesse sentido, um convite 

ao exercício imaginativo. Mas, principalmente, é a expressão dos limites de 

um pensamento autorreferenciado e que, não sem certa arrogância, se projeta 

como experiência humana universal.11 

 

Da mesma forma, encaramos o desenvolvimento das investigações de campo como espaços de 

visualização desse caráter contingente e localizado tanto da história disciplinar como da 

metafísica que a sustenta.12 Além disso, junto das impressões pessoais, das entrevistas e das 

histórias recolhidas em campo, mobilizamos também uma série de etnografias, imagens, 

investigações históricas, narrativas míticas, memórias orais, histórias autobiográficas etc., que 

serão tematizados a partir do modo como manifestam diferentes possibilidades de relação entre 

as comunidades em questão, o tempo e a história. 

Durante parte dos anos de 2018 e 2019, tive a oportunidade de aprofundar essas 

discussões durante dois estágios de doutorado sanduíche enquanto bolsista da CAPES. No 

Goldsmiths College, da University of London, sob supervisão de Sanjay Seth e, mais tarde, no 

departamento de Antropologia da University of California, Davis, sob supervisão de Marisol 

de la Cadena, foi possível compartilhar os resultados provisórios da pesquisa, repensar algumas 

questões ainda incipientes e radicalizar outras hipóteses. A possibilidade de dispor essas 

distintas histórias indígenas, passadas e presentes, num campo interpretativo aberto às próprias 

                                                 
10 FABIAN, Johannes. O tempo e o outro: como a antropologia estabelece seu objeto. Petrópolis: Vozes, 2013 

[1983]. 
11 PEREIRA, Ana Carolina Barbosa. Na transversal do Tempo. op. cit., 2019, p. 157. 
12 Como pensamento histórico moderno definimos, ao longo da tese, um conjunto de disposições que identificam 

um tipo discernível de pensamento sobre a história, ascendente no mundo ocidental a partir do século XVIII, e que 

pode ser diferenciado de outras formas de lidar com o passado ao redor do mundo, por conta de seu caráter 

científico e metódico, entre outras particularidades que veremos ao longo do texto. O termo não pretende, assim, 

esgotar ou unificar todas as visões competidoras de passado dentro da própria tradição moderna ocidental. Ver 

principalmente RÜSEN, Jörn (ed.) Western historical thinking: An intercultural debate. New York: Berghahn 

Books, 2002. 
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determinações do “objeto” (admitindo de antemão a parcialidade do termo) abriu caminho para 

a realização de uma abordagem plural dos discursos nativos como modos legítimos de produzir 

sentido ao tempo e à história. 

Entre os Ashaninka e os Misak, buscamos analisar uma variada gama de eventos 

históricos a partir do modo como eles manifestam as dinâmicas de suas próprias historicidades, 

de suas próprias formas de subjetivar e processar os acontecimentos no tempo. Esses eventos, 

assim, não são analisados apenas a partir de seu conteúdo propriamente factual, mas também 

como lugares no tempo nos quais podemos observar sinais de uma agência que se dá 

redesenhando os significados ordinários da política e da própria história, a partir da forma como 

essas são produzidas, absorvidas e reconfiguradas pelas cosmologias nativas no interior dos 

processos históricos. Veremos nessas narrativas, por exemplo, de que maneira a agência no 

tempo é frequentemente remetida a elementos de uma imaginação social calcada na 

ancestralidade, no sentido de que são práticas que manifestam as formas de conexão (históricas 

ou míticas) entre os sujeitos (humanos e não-humanos) e o tempo.  

Por outro lado, veremos como essas narrativas não se encontram apenas no reino do 

pensamento abstrato, mas que, se integra esse domínio, também o excede: as continuidades e 

descontinuidades entre essas cosmologias e as práticas políticas como reflexos de situações 

históricas concretas, mobilizadas por sujeitos que não são apenas reprodutores passivos dessa 

relação, mas agentes que a imaginam e reimaginam em seu próprio “mundo da vida”. Ainda 

que por formas que eventualmente excedem o campo da história disciplinar (os requisitos 

metodológicos, a evidência escrita etc.), consideramos esses discursos, míticos e cosmológicos, 

não como disposições completamente opostas ao conhecimento histórico, nem totalmente 

idênticas a ele, mas como variações de uma mesma energia.  

É fundamental ressaltar também que as situações históricas que analisamos não estão 

necessariamente conectadas por alguma linha que lhes forneça um sentido predeterminado. 

Como os cruzamentos temporais realizados pelas comunidades, também ao longo da tese 

momentos de história pré-colonial são intercalados por eventos do século XXI, e conflitos 

armados do século XX, por histórias da violência colonial, por exemplo. O que justifica a 

escolha desses momentos é menos algum tipo de relação formativa entre eles, e mais suas 

capacidades de revelarem, em distintas figurações históricas, múltiplas relações possíveis entre 

a cosmologia, a política e o tempo. 

 

A estrutura da tese 
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A tese está dividida em 5 capítulos, nos quais as reflexões mais gerais e especulativas 

sobre a natureza de conceitos modernos como história, tempo, mito, memória, corpo e natureza 

serão contrastadas com as modalizações ameríndias acerca de fenômenos aparentemente 

simétricos. No capítulo 1, revisitamos a tradicional questão acerca das fronteiras conceituais 

entre história e mito, a partir de duas situações da história ashaninka que lançam a possibilidade 

de ler, no mito, uma entidade aberta às injunções políticas e históricas. A questão da paisagem 

amazônica e suas figurações políticas no passado pré-colonial e, mais recentemente, nas 

mobilizações pragmáticas da paisagem mítica contra construção de uma hidroelétrica 

servirão de fio condutor para ilustrar nossa hipótese: a de que os níveis cosmológicos podem 

fornecer vantagens analíticas para o entendimento da elasticidade e da abertura das sociedades 

indígenas em relação ao tempo e à história.  

No capítulo 2, analisamos, ainda entre os Ashaninka, as formas contemporâneas de 

endereçar os problemas relativos às continuidades da violência local entre o passado recente do 

conflito armado interno e as imprevisibilidades de seu presente. Veremos, a partir dos trabalhos 

políticos realizados por uma organização indígena local, de que maneiras as cosmologias 

nativas são instrumentalizadas em termos estratégicos a partir de seu potencial de afetar as 

disputas políticas do presente e de remediar as cicatrizes do passado traumático. A centralidade 

de uma linguagem histórica marcada pela ancestralidade será então identificada como a forma 

relacional pela qual o discurso mítico costura a questão do tempo na política cotidiana; o ethos 

do kametsa asaiki (“viver bem”) oferecendo a oportunidade de avaliar os cruzamentos práticos 

entre o mito, o tempo e a política. Por último, depois de explorarmos o contexto histórico das 

ameaças armadas nos territórios ashaninka no interior do chamado “conflito armado interno”, 

propomos interpretar o modo como a concepção ashaninka do corpo como instância de 

transmutação foi empregada na memória local e nas práticas de reintegração pós-conflito como 

forma de conjugar as continuidades e descontinuidades entre tempos, de modo semelhante ao 

que já foi exposto por diversas investigações na antropologia e na história, como apontaremos 

no capítulo. 

À frente, no capítulo 3, veremos o caso da história recente dos Misak de Guambia. Essa 

história será avaliada no interior de processos locais de comunicação e organização política a 

partir dos anos 1980. Tais experiências serão então recompostas no interior de um contexto 

político complexo, marcado pela normalização da violência cotidiana do conflito armado, então 

em um período de particular radicalização. Nesse contexto, coexistirão temporalmente o 

agravamento da ameaça externa e a proeminência de atividades políticas mediadas por 

experimentações conceituais, agenciamentos das identidades tradicionais, criação de formas 



18 

 

novas de organização e profundos diálogos interculturais entre as formas Misak de 

conhecimento e os saberes produzidos externamente, em uma espécie de dialética conflituosa 

entre o endógeno e exógeno. Entendemos que, nesse caso, as conexões parciais entre as 

dinâmicas internas à comunidade e as brechas institucionais do estado colombiano propiciaram 

o exercício de uma reapropriação criativa dos saberes externos (incluindo o conhecimento 

histórico) em seus projetos políticos. Ao final do capítulo, começamos a interpretar os 

resultados de um dos projetos surgidos na esteira desse contexto, o “Comitê de História” do 

cabildo Misak. Argumentamos que esse experimento apontaria, de diferentes formas, para um 

possível descentramento das formas pelas quais estamos acostumados a conceber a natureza 

das evidências históricas e as fronteiras entre o arquivo, a história e a memória. 

No capítulo seguinte, continuamos a analisar os documentos do Comitê de História, 

observando agora como alguns deles passam a insistir na legitimidade de suas cosmologias 

temporais como forma de produção historiográfica e ontológica. Nesses textos, pensaremos a 

temporalidade não-linear das espirais do tempo misak, ou a recorrente ideia dos Misak de 

Guambia de que “a história é um caracol que caminha”, como cosmopolítica temporal, no 

sentido de que põe em questão o próprio substrato universalista do que entendemos por tempo, 

como uma entidade transcendente. Ao por em questão esse substrato, entendemos que tais 

formas de conceber e experimentar o tempo constituem assim outros trânsitos possíveis (e 

legítimos) entre, por exemplo, a história escrita e o tempo vivido, entre a representação via texto 

e  “presença material do passado”13. Ainda no capítulo 4, veremos como essa nova exigência 

para a enunciação de sua história (mais relevante em relação à persuasão interna de suas 

expressões cosmológicas) será fortalecida em outras iniciativas do Comitê, como a escavação 

de sítios arqueológicos no resguardo de Guambia e os debates posteriores sobre que destino 

oferecer aos vestígios materiais coletados por essa iniciativa. Por último, a criação de uma 

normatividade jurídica própria dos Misak, o Derecho Mayor, será analisada a partir do modo 

como redefine ontologicamente as definições de vida e os sentidos da agência no tempo. 

No quinto e último capítulo, retornamos inicialmente aos parâmetros filosóficos da 

modernidade, focando em um exemplo particular em torno da tradição hermenêutico-

fenomenológica alemã do século XX. O objetivo é observar como, nessa tradição – exemplo 

possível de padrões epistemológicos ainda centrais em nossa disciplina –, instituem-se formas 

incipientes de lidar com o problema da alteridade que, no entanto, demonstram também os 

limites fundamentais dessa mesma relação. Assim, encaminhamos um retorno ao significado 

                                                 
13 DOMANSKA, Ewa. “The material presence of the past”. History and theory, v. 45, n. 3, p. 337-348, 2006. 
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implícito na divisão analítica moderna entre história e natureza para a constituição da linguagem 

conceitual do pensamento histórico, bem como a universalização das teorias históricas sobre o 

tempo e, ainda, do lugar devotado na tradição aos pares conceituais opostos humanidade/não-

humanidade. Essas questões serão então articuladas diretamente com alguns dos exemplos 

desenvolvidos nos capítulos anteriores, como o problema da temporalidade misak e da 

corporalidade temporal ashaninka, a partir do modo como instituem divergências e, ao mesmo 

tempo, possibilitam a reimaginação e o deslocamento de nossas próprias categorias 

disciplinares. 

Os capítulos possuem certa autonomia, no sentido de que relacionam certas situações 

históricas com questionamentos teóricos mais amplos, buscando, nas práticas que animaram o 

desenrolar das trajetórias indígenas no tempo, implicações políticas e epistêmicas para 

pensarmos os problemas da história e da historiografia. Todavia, esses capítulos também se 

articulam no interior de uma preocupação central: que tipo de relações se estabeleceram, ao 

longo dessas histórias ameríndias, entre o tempo como categoria de interpretação da experiência 

e a política como ação no mundo? Cada capítulo pretende funcionar, assim, como um exercício 

interpretativo que procura ler, no interior dos dilemas históricos enfrentados pelas comunidades 

indígenas, o papel das cosmologias e das imagens míticas de mundo, compreendendo que, para 

além de manifestações meramente simbólicas, são relações ativamente instituídas entre os 

sujeitos e o tempo. Ou seja, o domínio para pensar a natureza do cosmos (a cosmologia) será 

entendido mais como uma disposição tática dos sujeitos (que transformam o mundo em uma 

pergunta e em uma ocasião para a prática), do que como manifestação mecânica de uma 

estrutura simbólica que paira no ar. Como veremos, não se trata de dissolver a diferença entre 

mito e história, muito menos de reduzir a cosmologia a uma prática ritual “carente de 

historicidade”, mas de reconhecer que, como expressões legítimas de postulados sobre o 

mundo, as verdades míticas e cosmológicas são, também, narrativas sobre a história, ainda que 

não sejam necessariamente narrativas históricas. 

 

Antecedentes disciplinares 

As historiografias nacionais que se desenvolveram na América Latina a partir do século 

XIX mantiveram, com a história das sociedades indígenas que habitavam ou haviam habitado 

seu território, uma relação altamente instrumental. Nelas, o índio era frequentemente 

identificado como precursor mítico das histórias nacionais – como se tudo que ele pudesse ser 

se limitasse ao seu efeito para a composição retrospectiva de uma história nacional que se 

concebia, se não como universal, ao menos como parte do projeto moderno de 
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universalização.14 A realização desse movimento dependeu, por sua vez, da fundação de uma 

espécie de fronteira temporal: os índios, afinal, não tendo se libertado de seu “estado de 

natureza” originário (“povos na infância”, para os quais “não há história: só etnografia”, como 

na conhecida frase de Varnhagen15), apareciam como a parte negativa – os “sem história” – das 

sociedades nacionais dotadas de potência para a universalidade. 

Subjacente a isso, a historiografia nascente integrava em seu repertório conceitual um 

conhecido elemento da paisagem intelectual de seu século: a autopercepção dos “modernos” 

como habitantes de uma temporalidade particular, do tempo do progresso histórico, com seu 

“horizonte de expectativa” não mais limitado pela persuasão negativa da natureza primitiva ou 

da teologia medieval.16 A divisão entre sociedades históricas e sociedades ahistóricas, por 

algum tempo bastante comum na historiografia e também na antropologia, deve ser entendida 

a partir desse pano de fundo: a suposta ahistoricidade indígena como efeito de sua ligação íntima 

com o mundo natural, em contraposição ao pretenso afastamento da historicidade moderna em 

relação ao “tempo da natureza”. Esse estado de coisas foi o que determinou uma orientação 

(por algum tempo inescapável) na história disciplinar das ciências humanas: as sociedades 

ocidentais e suas extensões transcontinentais como objetos históricos (como objeto da história), 

e as outras sociedades (as “não-modernas”) definidas por sua ahistoricidade, como objetos da 

antropologia – a etnografia incumbida de transcrever, como notou Cristina Pompa, “a imagem 

de um eterno presente, na melhor das hipóteses, ou, na pior, realizar o registro já museográfico 

de um passado já remoto”17. 

Em um salto de séculos, a crença no avanço inevitável da globalização pareceu indicar 

que as sociedades indígenas do continente estivessem fadadas à extinção, de alguma maneira 

reeditando antigas hipóteses oitocentistas sobre a inevitável extinção dos “selvagens”. Quanto 

mais o capitalismo industrial avançasse, mais perto do fim estariam as comunidades 

tradicionais. Não só seu simbolismo parecia prestes a desaparecer por conta da integração de 

todos os povos no mercado global de consumo, mas também sua presença física: o fato de 

ocuparem terras extremamente atrativas aos olhos de produtores privados e governos se 

                                                 
14 ANDERSON, Benedict. Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do nacionalismo. São 

Paulo: Companhia das Letras, v. 8, 2008 [1983]. 
15 VARNHAGEN, Francisco Adolfo de. História Geral do Brasil. São Paulo: Melhoramentos, 1962 [1854-57], p. 

42. 
16 “[...] na modernidade, a diferença entre experiência e expectativa não para de crescer, ou melhor, que a 

modernidade só pôde ser concebida como um novo tempo depois que as expectativas se distanciaram de todas as 

experiências anteriores. Esta diferença [...] encontrou sua expressão na ‘história em si’ e sua qualidade específica 

de tempo moderno no conceito de ‘progresso’”. KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado: contribuição à 

semântica dos tempos históricos. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2006, p. 322. 
17 POMPA, Cristina. “Os índios, entre antropologia e história: a obra de John Manuel Monteiro”. Revista Brasileira 

de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais (BIB), v. 74, 2014, p. 63. 
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estabelece como ameaça direta a sua existência territorial. Manuela Carneiro da Cunha chegou 

a afirmar, por exemplo, que, até a década de 1970, antropólogos e historiadores pareciam 

concordar entre si sobre a hipótese do desaparecimento das culturas tradicionais num futuro 

próximo, através de sua absorção pelas comunidades nacionais globalizadas. No entanto, o 

processo de incorporação das sociedades indígenas na comunidade nacional, que por um tempo 

parecia inevitavelmente fadado a transformar indígenas em cidadãos-consumidores, mostrou, 

contra todas as expectativas, que essas sociedades foram capazes de manter sua identidade 

cultural e étnica ao mesmo tempo em que aumentaram vertiginosamente suas taxas 

demográficas.18  

Se concordavam com sua “falta de futuro”, as disciplinas mantinham-se em sintonia 

também em relação à “falta de passado” das sociedades indígenas, ainda que sob configurações 

distintas. No século XX, o apego dos historiadores às fontes escritas e suas suspeitas em relação 

às oralidades resultou na falta de interesse sobre as histórias e as versões do passado contadas 

pelos próprios indígenas. Os antropólogos, por sua vez, munidos de uma ampla gama de 

orientações teóricas, privilegiavam um tipo de análise sincrônica das sociedades, com pouca 

abertura para o entendimento das subjetividades históricas de seus “objetos”. Se a duradoura 

influência do evolucionismo ainda indicava a presença de certa hierarquia temporal entre as 

sociedades ocidentais e os povos indígenas (que, afinal, “não tinham passado, pois, de certa 

forma, eram o próprio passado”19), o estruturalismo em voga depois dos anos 1960 tampouco 

parecia oferecer uma saída segura rumo ao entendimento das historicidades indígenas e de suas 

formas próprias de organizar e representar as circunstâncias temporais de sua existência. 

No caso da história, é notável a substituição desse cenário, nas últimas décadas, por um 

interesse renovado na trajetória histórica dos grupos indígenas do continente, agora com um 

reajuste de foco para a participação ativa desses grupos nos processos históricos coloniais e 

pós-coloniais, bem como para a sua trajetória no tempo que antecedeu a chegada dos primeiros 

colonizadores. O que aconteceu depois do século XVI, afinal, era apenas uma parte de sua 

história, e mesmo as dinâmicas políticas da conquista e da colonização exigiam uma abordagem 

atenta aos níveis de agência histórica das populações indígenas no interior dos contextos 

nacionais. Principalmente a partir dos anos 1980, é possível observar, nos campos da história 

indígena e a da etnohistória, uma série de novas contribuições que apontaram em direção a uma 

                                                 
18 Ver MCSWEENEY, Kendra; SHAHNA Arps. "A ‘demographic turnaround’: the rapid growth of indigenous 

populations in lowland Latin America". Latin American Research Review, vol. 40, n. 1, 2005. 
19 CAVALCANTE, Thiago Leandro Vieira. “Etno-história e história indígena: questões sobre conceitos, métodos 

e relevância da pesquisa”. História (Unesp), v. 30, n. 1, 2011,  p. 354. 
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compreensão histórica das sociedades indígenas focada na autonomia de suas instituições 

sociais e simbólicas.20  

Conforme mostrou Izabel Mattos, a especificidade da presença e da experiência indígena 

nas situações históricas não podiam mais prescindir de uma investigação focada nos conceitos 

nativos, nas ideias e visões de mundo que orientaram os grupos indígenas de forma diversa aos 

demais atores coparticipantes do mesmo sistema (colonial ou nacional) – o que demandava um 

esforço interdisciplinar: a reposição do exercício específico da etnografia junto à abordagem 

propriamente histórica.21 A ampliação dos recortes temporais, a utilização de narrativas orais, 

a reconsideração do papel dos mitos e dos ritos na estrutura social dos grupos em momentos de 

contato, negociação e resistência são alguns dos gestos disciplinares que propiciaram uma 

perspectiva analítica e historiográfica mais atenta ao protagonismo etno-político dessas 

sociedades. 

Ademais, também os caminhos do campo antropológico sofreram mudanças 

fundamentais a partir das décadas finais do século XX. Com foco em perspectivas diacrônicas, 

muitos antropólogos passaram a considerar a transformação interna das culturas indígenas 

como respostas criativas aos contatos e às pressões objetivas de atores externos, uma espécie 

de movimento dialético entre seus elementos endógenos e exógenos, enfatizando-se assim os 

graus de autonomia indígena na negociação de fronteiras políticas e culturais. Essa mudança de 

paradigma, de estudos que tomavam as sociedades indígenas como “frias” (sociedades nas 

quais a permanência no tempo seria o elemento temporal definidor) para um foco mais 

elaborado na questão da transformação e da mudança no tempo fortaleceu a possibilidade de 

averiguação de historicidades particulares a partir das cosmologias próprias a cada grupo, 

realizando a promessa do que Sahlins havia apontado ainda em 1985: “culturas diferentes, 

historicidades diferentes”22 – mostrando, enfim, como os níveis cosmológicos podiam ser 

apreciados a partir de suas aberturas potenciais para a história.23 

                                                 
20 Ver, por exemplo, como panorama crítico sobre o desenvolvimento da história indígena: SALOMON, Frank; 

SCHWARTZ, Stuart B. (eds.). The Cambridge History of the Native Peoples of the Americas: South America, 2 

tomos. Vol. III. Cambridge: Cambridge University Press, 1999; WILDE, Guillermo. “La agencia indígena y el giro 

hacia lo global”. Historia Crítica, Bogotá, vol. 69, 2018. Para o caso brasileiro, ver: CUNHA, Manuela Carneiro 

de (org.) Historia dos Índios no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, Secretaria Municipal de Cultura, 

FAPESP, 1992; MONTEIRO, John Manuel. “O desafio da História Indígena no Brasil”. In: SILVA, Aracy Lopes 

da; GRUPIONI, Luís D. Benzi (Orgs.) A temática indígena na escola: novos subsídios para professores de 1. e 2. 

graus. Brasília: MEC/Mari/Unesco, 1995, p. 221-228. 
21 MATTOS, Izabel Missagia de. Civilização e Revolta: os Botocudos e a catequese na Província de Minas. Bauru, 

SP: EDUSC, 2004, p. 32. 
22 SAHLINS, Marshall. Ilhas de história. Rio de Janeiro: Zahar Editor, 2003 [1987], p.11. 
23 Sobre isso, alguns dos trabalhos que tomamos como referência são: FAUSTO, Carlos; HECKENBERGER, 

Michael (eds.) Time and memory in indigenous Amazonia: Anthropological perspectives. University Press of 

Florida, 2007; HILL, Jonathan David. Rethinking history and myth: indigenous South American perspectives on 



23 

 

É esta a dinâmica disciplinar que antecede a orientação de nossa tese: o 

desenvolvimento paralelo de, por um lado, uma abertura historiográfica aos passados indígenas 

e, por outro, um movimento antropológico em direção à centralidade do cosmológico; 

momentos definidores de um impulso possível para pensar a história indígena em sua abertura. 

No entanto, se muito do esforço cruzado entre história e antropologia já parece ter produzido 

mudanças importantes em cada uma das disciplinas, ainda assim o fato é que reflexões que 

busquem pensar as implicações da alteridade indígena para o pensamento histórico – o núcleo 

teórico e especulativo fundacional da disciplina – parecem ainda bastante incipientes.  

No cenário brasileiro, uma notável exceção disso é o já mencionado trabalho pioneiro 

de Ana Carolina Barbosa Pereira, Na transversal do Tempo: Natureza e Cultura à prova da 

História. Em sua investigação de doutorado (recentemente publicada em livro), a autora propôs 

um frutífero exercício de contraste entre expressões pontuais do pensamento histórico moderno 

(remetidas aos paradigmas transcendentais e humanistas da filosofia ocidental) e os “regimes 

de subjetivação” ameríndios, a partir tanto de um amplo repertório da antropologia americanista 

recente, bem como por meio de investigações de campo com os Manchineri que habitam as 

margens do rio Iaco, no estado do Acre.24 De modo semelhante ao que procuramos enfatizar ao 

longo do texto, Pereira indicou a potência do exercício de contraste no sentido em que ele 

manifestaria a parcialidade de uma série de elementos filosóficos que sustentam teoricamente 

nossa atividade enquanto historiadores e historiadoras.  

Na tese defendida, as referências às pesquisas de Pereira eram ainda bastante iniciais, 

dado que sua leitura só viria a ser realizada por mim nas fases finais da investigação (razão pela 

qual o diálogo com seu trabalho aparecia, anteriormente, apenas no capítulo final). As várias 

linhas de contato entre nossas pesquisas, devidamente indicadas pela própria autora em meu 

exame de defesa de tese, sugeriam a necessidade de realização de uma incorporação mais 

efetiva de seu trabalho também nos capítulos anteriores (originalmente pensados e redigidos 

antes de que eu tivesse lido sua tese). Na atual versão, portanto, me preocupei em estabelecer e 

desenvolver as possíveis interlocuções, conexões e contrastes possíveis entre nossos 

                                                 
the past. Urbana, Univ. of Illinois, 1988; ABERCROMBIE, Thomas A.  Pathways of Memory and Power: 

Ethnography and History Among an Andean People. Madison: University of Wisconsin Press, 1998; CUNHA, 

Manuela Carneiro da; CASTRO, Eduardo Viveiros de “Vingança e temporalidade: os Tupinambás”, Anuário 

Antropológico 85, Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1986; TAYLOR, Anne Christine. “Remembering to Forget: 

Identity, Mourning and Memory Among the Jivaro”. Man, vol. 28, n. 4, 1993; WHITEHEAD, N. L. “Ethnic 

transformation and historical discontinuity in native Amazonia and Guayana, 1500-1900”. L'Homme, vol. 33, 

1993. 
24 Trata-se de sua tese de doutorado: PEREIRA, Ana Carolina Barbosa. Na transversal do tempo: natureza e cultura 

à prova da história. Tese (Doutorado em História), Universidade de Brasília, Brasília, 2013. Mais recentemente, 

foi publicada em livro: PEREIRA, Ana Carolina Barbosa. Na transversal do Tempo: Natureza e Cultura à prova 

da História. Salvador: EdUFBA, 2019. 
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argumentos. Argumentos que, de fato, gravitam em torno de um problema em comum: os 

impactos disciplinares possíveis de serem visualizados através de um exercício de contraste das 

alteridades indígenas com as bases teórico-epistemológicas da história e da historiografia 

moderna. Ao mesmo tempo, entendemos que, para além de ressonâncias simétricas, a diferença 

das abordagens realizadas também acabou por determinar uma diferença entre os 

encaminhamentos teóricos propostos e as conclusões derivadas de cada exercício interpretativo. 

Enquanto a análise de Pereira reconstrói a dinâmica simbólica e ritual da alteridade ameríndia 

para confrontá-la com as bases teóricas do pensamento histórico moderno, no nosso caso é a 

arena política, como espaço privilegiado de performação dessa mesma alteridade no presente, 

que, ao longo dos capítulos, está no centro de nossas preocupações.25 Eventualmente 

apontaremos, ao longo da tese, para o modo como a compreensão da diferença cosmológica 

como prática política possibilita um ponto de vista alternativo sobre os sentidos e efeitos dessa 

alteridade. 

 Em relação a incipiência de tais perspectivas críticas na teoria da história, acreditamos 

que uma explicação para isso tem a ver com o argumento de Valdei Lopes de Araujo, para quem 

as questões de teoria e autorreflexão da disciplina estiveram tradicionalmente preteridas por 

conta da “hegemonização de um padrão historiográfico que priorizou a pesquisa empírica e o 

método” e, como observaremos no decorrer da tese, pelo apego instrumental da disciplina à 

parcialidade rígida dos pares conceituais modernos.26 Compartilhamos da impressão de que a 

institucionalidade da história enquanto disciplina, e a centralidade dos princípios 

epistemológicos que justificaram e justificam sua legitimidade enquanto empreendimento 

científico, resultam na persistência de uma dificuldade da disciplina em lidar de maneira eficaz 

com o significado de suas próprias condições epistemológicas.27  

Para falar de outra forma, pensamos que certos elementos formativos da disciplina (a 

relação entre verdade e passado, a separação entre sujeito e objeto, a divisão entre história e 

mito, a divisão tripartite do tempo, para citar apenas alguns) conformam, ainda hoje, como 

recentemente assinalou Arthur Avila, “uma série de suposições [...] da historiografia 

profissional em relação ao passado e à própria função social da disciplina”; suposições que, tão 

                                                 
25 Outras menções, comparações, cruzamentos possíveis com o trabalho de Pereira são devidamente efetivados, 

principalmente ao longo dos capítulos 1, 2, 4 e 5. 
26 ARAUJO, Valdei Lopes de. “História da historiografia como analítica da historicidade”, História da 

Historiografia, Ouro Preto, n. 12, p. 36. 
27 KLEINBERG, Ethan; SCOTT, Joan Wallach; WILDER, Gary. "Theses on theory and history." History of the 

Present, vol. 10, n. 1, 2020. 
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frequentemente, são “naturalizadas e transformadas em pilares de sua ideologia disciplinar”28. 

Ao longo da tese, encaramos o problema da alteridade ameríndia no sentido em que ela 

potencialmente desestabiliza e torna visível a parcialidade de algumas dessas pretensões 

legitimadoras da atividade historiográfica; na medida em que, portanto, possibilita alguma 

desobstrução da historiografia capaz de desnaturalizar representações que estamos acostumados 

a tomar como autoevidentes acerca da diferença indígena.  

É necessário ressaltar, entretanto, que, no caso das reflexões historiográficas e teóricas, 

pesquisas recentes produziram excelentes contribuições para um entendimento mais profundo 

das relações entre a escrita da história e o discurso etnográfico em contextos nacionais, 

apontando para os cruzamentos entre esquemas disciplinares distintos nas tentativas de separar 

ou incorporar o indígena como parte das nações ou como parte de seus projetos 

historiográficos.29 Enquanto alguns desses trabalhos estiveram preocupados sobretudo com o 

modo pelo qual as categorias de tradução da alteridade indígena foram empregadas na 

“imaginação” autorreferente das comunidades nacionais; outros enfatizaram a autonomia das 

formas nativas de conceitualizar a história e o tempo, evitando concebê-las em termos de 

aproximação ou distância às formas modernas (para além de hierarquias como escrita/oralidade 

e mito/história).30  

Em dívida com esses estudos, o objetivo desta tese também é oferecer uma contribuição 

para pensar a alteridade indígena como algo mais do que alteridade epistemológica ou 

conceitual. Nossa impressão é a de que, se “as condições que prefiguram a escrita da história 

não são apenas condições historiográficas, mas também ontológico-existenciais”31 – quer dizer, 

se toda concepção de história está sempre relacionada por uma experiência de mundo que lhe 

está implícita –, então seria possível ler, nas historicidades, marcas dessas experiências. É um 

espaço dessa lacuna analítica que a presente tese visa preencher, abordando a questão da história 

indígena através de uma interrogação dupla: 1) de que maneira exercícios de história indígena 

atentos às formas endógenas de representar a mudança e a permanência impactam a forma 

como concebemos disciplinarmente a questão do tempo e da história; e 2) como – já que a 

                                                 
28 AVILA, Arthur Lima de. “Indisciplinando a historiografia: do passado histórico ao passado prático, da crise à 

crítica”. Revista Maracanan, n. 18, 2018, p. 36. 
29 Ver, por exemplo: TURIN, Rodrigo. Tempos cruzados: escrita etnográfica e tempo histórico no Brasil 

oitocentista. Tese de Doutorado (História), Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2009; CEZAR, 

Temístocles. “Anciens, modernes, sauvages, et l’écriture de l’histoire au Brèsil au XIX siècle: le cas de l’origine 

des Tupis”. Anabases, n. 8, p.43-65, 2008; KODAMA, Kaori. Índios no Império do Brasil: a etnografia do IHGB 

entre as décadas de 1840 e 1860. São Paulo: Edusp, 2009. 
30 Ver, por exemplo, EZGUERRA, Jorge Cañizares. Cómo escribir la historia del Nuevo Mundo. Historiografías, 

epistemologias e identidades em el mundo del Atántico del siglo XVIII. México: Fondo de Cultura Económica, 

2007. 
31 ARAUJO, V. “História da historiografia como analítica da historicidade”, op. cit., 2013, p. 36. 
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representação é incapaz de esgotar o sentido da experiência – o “mundo vivido” dos grupos 

ameríndios, suas formas de estar no mundo, afirma a singularidade própria dessas sociedades, 

uma singularidade que a tradição disciplinar parece não ser capaz de traduzir sem, com isso, 

reduzir o próprio status ontológico dessa experiência. 

Todavia, a aparente duplicidade da questão não é senão uma aparência, e os dois 

momentos se referem a um só. Segundo argumentamos ao longo da tese, as epistemologias 

indígenas – os modos de organizar e representar conceitualmente a experiência – não se dão, 

como processos, a partir de uma separação do tipo formal ou hierárquica com os modos pelo 

quais eles experimentam o mundo na prática. Não é possível dividir em dois momentos 

complementares, mas separados por algum tipo de fronteira segura, os modos de viver e os 

modos de representar. Pelo contrário, um de nossos objetivos é articular os níveis dissimilares 

em um esforço de compreensão da experiência histórica a partir das categorias conceituais 

nativas, ao mesmo tempo em que tais categorias serão avaliadas no interior de processos 

históricos por excelência: a cosmologia sendo remetida à política, e a política como uma forma 

de mobilizar as cosmologias na vida prática. A ideia é que esse exercício possa, além de 

contribuir com o aprofundamento de zonas de contato interdisciplinar, também liberar 

efetivamente um espaço para a tensão de alguns fundamentos do pensamento histórico 

moderno, especialmente aqueles que, como tentaremos demonstrar, bloqueiam a possibilidade 

de uma abertura efetiva ao que vem de fora. 

Por último, mas não menos importante, é preciso ter cautela para levar a cabo um 

exercício de contraste entre formas distintas de pensar e agir no mundo. Sabemos que tentativas 

de realizar esse tipo de exercício correm sempre o perigo de se converter em experimentos de 

expiação moral, homogeneizando a história da filosofia moderna e ocidental em vistas de eleger 

a alteridade como símbolo de uma relação mais autêntica ou mais pura com o mundo. O 

contraste pode se transformar, nesse caso, na inversão da mesma hierarquia que antes se 

desejava superar. Essa crítica não tem como foco nenhum trabalho em específico, pois se refere 

a um perigo sempre em vista – no qual acaba circundando, eventualmente, o próprio trabalho 

aqui apresentado. Ter tal risco em mente, no entanto, já é um passo estratégico para evitar que 

o gesto da comparação e do contraste derive em essencialismos excessivamente tipológicos, ou 

seja, na fundamentação da alteridade e da diferença em torno de categorias, de “essências” 

rígidas e fixas, em que a diferença e a variação podem acabar dando lugar a um tipo de exercício 

nominalista de alteridades fetichizadas. Como nos advertiu Silvia Cusicanqi, o “decolonial” – 

ou, segundo cremos, qualquer perspectiva crítica fundada no problema da diferença – caminha 

sempre no perigo de se transmutar em uma espécie de “colonialismo interno” quando o espaço 
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da alteridade é preenchido pelo impulso de idealização e romantização de um “outro” 

genérico.32 Esse é um risco em relação ao qual estão sempre implicados os mais variados 

campos da crítica política e cultural, as ciências humanas e a própria atividade política no 

presente.33 

Se de fato existem muitas características comuns que permitem, por exemplo, 

individualizar o que chamamos genericamente de “pensamento ocidental” ou “pensamento 

histórico” de outras formas possíveis de produção de sentido, é necessário garantir, ao mesmo 

tempo, que os resultados da diferenciação não resultem inevitavelmente em julgamentos de 

orientação moral. É preciso evitar que a diferença se transmute rapidamente em resposta aos 

desejos do “nosso” pensamento filósofico, como se da alteridade não brotasse outra coisa que 

um horizonte político a ser perseguido por nós. Entendemos que esse movimento, justificado 

por uma tentativa de escapar das posições hierarquizantes e dos gestos etnocêntricos, caminha 

sempre no limite de reproduzir a mesma centralidade da identidade que procurava criticar em 

primeiro lugar: o outro, afinal, segue sendo interpretado a partir de nossa identidade, do que é 

o “nós” e do que é o “nosso”.  

O jogo de contrastes é certamente importante, e o tensionamento em potencial que a 

alteridade pode produzir com valores que estamos acostumados a conceber como universais 

pode certamente funcionar como um exercício frutífero rumo ao descentramento de nossas 

perspectivas – tarefa das mais urgentes. Mas cada contraste e cada comparação têm sempre 

sentidos que lhes são únicos, e o todo do exercício não pode simplesmente conjurar, de maneira 

inevitável, o reforço da homogeneidade e da generalidade de um “pensamento ocidental” 

condenável de cima a baixo, como se isso por si só pudesse garantir uma superação dos vícios 

de que se objetiva fugir. Ao longo da tese, elegemos momentos que nos ajudam a visualizar a 

colocação de categorias epistemológicas (relativas ao conhecimento do mundo) ou ontológicas 

                                                 
32 CUSICANQUI, Silvia Rivera. Ch'ixinakax utxiwa. Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores. 

Buenos Aires: Tinta Limón, 2010, p. 63. 
33 Para alguns trabalhos que encaram as implicações teóricas desse problema de forma mais complexa, ver, por 

exemplo: FULLER, Steve. “The voices of rhetoric and politics in social epistemology: For a critical-rationalist 

multiculturalism”. Philosophy of the Social Sciences, v. 25, n. 4, p. 512-522, 1995; ALBRECHT, Monika. 

“Unthinking postcolonialism: On the necessity for a reset instead of a step forward”. In: ALBRECHT, Monika 

(ed.). Postcolonialism Cross-Examined: Multidirectional Perspectives on Imperial and Colonial Pasts and the 

Neocolonial Present. Routledge: Taylor & Francis, 2019, p. 181-195; VAYDA, Andrew P. “Varieties and Change: 

The Emerging Anti Essentialist View in Anthropology”. In: BOROFSKY, Robert (ed). Assessing Cultural 

Anthropology. New York: McGraw-Hill, 1994, p. 320-328; CHAKRABARTY, D. Provincializing Europe: 

Postcolonial thought and historical difference. Princeton University Press, 2008; RAMALHO, Walderez. S. C. 

“Uma crítica ao essencialismo identitário: a historiografia da mineiridade na primeira metade do século XX”. 

História da Historiografia: International Journal of Theory and History of Historiography, v. 8, n. 18, 2015; 

INGOLD, Tim. “The art of translation in a continuous world”. In: PÁLSSON, Gísli (org.). Beyond boundaries: 

understanding, translation and anthropological discourse. Oxford: Berg Publishers, 1993. 
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(relativas a própria existência de si e dos outros) na história, em processos de disputa política, 

de negociação de fronteiras, de afirmação identitária etc. Por outro lado, ao revezar 

tematicamente entre esses movimentos e outros, focados nos fundamentos teóricos da disciplina 

histórica, o objetivo foi também efetuar uma contraposição produtiva entre formas de 

pensamento internamente heterogêneas. Formas que, ainda que sejam objetivamente distintas, 

e em muitos casos mesmo divergentes, na prática do cotidiano constroem, entre si, tipos de 

articulação que dizem muito sobre suas aberturas e fechamentos em relação às modalidades 

externas de pensar e de viver. 
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CAPÍTULO 1 

 

HISTORICIDADES MÍTICAS NA HISTÓRIA DA AMAZÔNIA 
PERUANA 

 

 

A reapresentação de uma forma, redescoberta e reinventada em 

cada ocasião, excede as concepções prévias da repetição.  

Henri Lefebvre34 
 

 

Introdução  

 Este capítulo revisita a velha questão das fronteiras conceituais entre o mito e a história, 

tendo como fio condutor a experiência histórica dos Ashaninka que habitam uma parte da 

floresta amazônica no Peru.35 A idade da questão não é, no entanto, como tentaremos 

demonstrar, prova de seu esgotamento ou de sua impertinência. Nos dias de hoje, quando 

confrontam ou negociam politicamente seja com os poderes constituídos do Estado, seja com 

as grandes corporações internacionais, ou com pequenos madeireiros que invadem seus 

territórios, as comunidades indígenas da região fazem uso de uma série de elementos que são 

parte de sua “herança cosmológica”: a invocação dos mitos, a reprodução de rituais, a afirmação 

de instituições sociais tradicionais etc. Esses mesmos elementos eram, até poucas décadas atrás, 

considerados, por especialistas de variadas disciplinas, como “objetos em extinção”, relíquias 

de sociedades intocadas que já não mais poderiam resistir ao impulso unificante da 

globalização. 

 A persistência da herança cosmológica é indicativa de sua abertura potencial à história, 

ou seja, de sua natureza produtiva e não meramente reprodutiva; as cosmologias não como 

“superestruturas” passivas, mas como entidades políticas capazes de negociar sentido sobre o 

mundo. A compreensão das formas históricas de ação coletiva dos Ashaninka possibilitará 

demonstrar que as historicidades ameríndias são experiências que inserem interesses 

pragmáticos no interior de construções cosmológicas e que esse movimento poderia, por um 

lado, lançar luz à natureza política da cosmologia (sua inserção nos processos políticos como 

manifestação de uma potência que se radica em sua própria abertura) e, por outro, enfatizar os 

graus de autonomia indígena na negociação de fronteiras políticas e culturais na história. 

                                                 
34 La somme et le reste. Paris: Méridiens Klincksieck, 1989 [1959], p. 653. 
35 No Brasil, grupos Ashaninka habitam uma região perto da fronteira com o Peru, na bacia do Alto Juruá, no Acre. 

Para uma compreensão de sua origem e das fronteiras históricas e étnicas entre os Ashaninka do Peru e do Brasil, 

cf. PIMENTA, José. “Parentes diferentes”. Anuário Antropológico, 1, 2012. 
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 Na busca por compreender as imagens da história que o mito apresenta e por entendê-

lo dentro de um esquema interpretativo no qual seja possível a compreensão de suas próprias 

estruturas temporais, este primeiro capítulo visa compreender o significado do mito no interior 

da especificidade dos modos de vida indígenas, ressaltando-o como expressão legítima de 

postulados sobre o mundo e sobre o tempo. Para isso, o capítulo está dividido em quatro partes. 

Em primeiro lugar, caberá entender o sentido da já tradicional justaposição entre discurso mítico 

e discurso histórico, buscando demonstrar de que maneira ambos subjetivam, a partir de 

movimentos que lhes são próprios, a experiência temporal, e como isso pode oferecer caminhos 

para uma leitura do mito como entidade politicamente criativa, como movimento 

autoconsciente de ação no mundo, mais do que como pura razão metafísica.  

 Nas partes subsequentes, contornaremos o cenário político-cosmológico dos Ashaninka 

no presente, a partir da leitura de um recente envolvimento indígena nos debates sobre a 

construção de uma barragem hidrelétrica em seu território. Em seguida, um recuo temporal nos 

permitirá analisar como a história pré-hispânica dos povos Arawak da Amazônia peruana 

também se apresenta como uma janela para uma elaboração mais nítida de suas formas políticas 

de organização e da conjugação disso no interior de suas formas cosmológicas. Esses são 

momentos profundamente separados no tempo que, no entanto, instituem e reafirmam a 

perenidade de uma relação afetiva com o território ancestral e que podem auxiliar no 

entendimento da abertura das sociedades indígenas em relação ao tempo e a história. 

 

1.1 O mito como abertura e sua historicidade 

 Em 1740, na Amazônia peruana, registros dão conta que alguns grupos indígenas teriam 

passado a identificar um mestizo de nome Juan Santos Atahualpa como um Deus ou um messias. 

Juan Santos, dizendo ser o verdadeiro descendente de Atahualpa, o imperador Inca capturado 

por Francisco Pizarro em 1532, e munido de uma forte retórica antifranciscana e anticolonial, 

havia declarado como seu objetivo a expulsão dos espanhóis do Peru e o restabelecimento da 

civilização Inca, sobre a qual reinaria como monarca. Na primeira menção escrita em que temos 

conhecimento sobre Juan Santos Atahualpa, dois padres afirmam que o autoproclamado Inca 

“convoca a todos os índios [...] e os tem juntos e obedientes a sua voz; e todos clamando que 

não querem padres, que não querem ser cristãos. Os índios, tanto como cristãos infiéis, fazem 

muitas festas, e estão muito contentes com seu novo rei”36. Na prática, sabemos que Juan Santos 

logrou organizar mais de dois mil indígenas de diversas etnias locais, segundo missivas da 

                                                 
36 ZARZAR, Alonso. Apo Capac Huayna, Jesús Sacramentado: mito, utopía y milenarismo en el pensamiento de 

Juan Santos Atahualpa. Centro amazónico de antropología y aplicación práctica (CAAAP), 1989. 
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época, e o êxito final da rebelião acabou por garantir aos índios da região, antes submetidos aos 

missionários franciscanos, uma autonomia e um relativo isolamento que durará, em grande 

parte, até o final do século XVIII.37  

Além das informações da época, também a continuidade, entre os Ashaninka, de crenças 

vistas como “messiânicas”, tal como registradas por alguns antropólogos, mobilizou 

especialistas a questionarem se a revolta animada por Juan Santos, para além de rebelião 

política, não poderia ser a demonstração de uma certa “propensão messiânica” da cosmologia 

indígena local. Em um livro de 1991, os antropólogos Michael Brown e Eduardo Fernández 

defenderam essa interpretação ao afirmarem que, interpretada a partir do mito de Inkarrí (“o rei 

Inca”) ou “lendo” Juan Santos como “filho do Sol”, a revolta teria sido vivida pelos nativos em 

termos tão políticos (como demonstração de seu descontentamento com a vida nas missões 

franciscanas) quanto mitológicos (o mito de Inkarrí conectando historicamente os atos de 

resistência às formas simbólicas nativas). Os autores vão mais longe ao afirmar a manifestação 

divina como fenômeno intrínseco ao sistema cultural dos Ashaninka, observando, em sua 

história, uma disposição interna aos mitos messiânicos.38 Os autores argumentaram que não 

apenas Juan Santos, mas também uma série de outros personagens históricos (o imperador Inca, 

barões da borracha no século XIX, guerrilheiros comunistas a partir dos anos 1960, entre outros) 

foram historicamente lidos, pelos Ashaninka, como manifestações divinas. 

A interpretação é polêmica e demonstra um ponto importante da discussão que 

pretendemos realizar nas páginas seguintes. Se o fundo mitológico determina a maneira 

indígena de conceber os eventos históricos, que espaço resta para uma compreensão de sua 

agência histórica para além de uma mera resposta mecânica aos eventos pela determinação de 

categorias simbólico-cosmológicas? Parece necessário considerar, atento às lições de Marshall 

Sahlins, que as imagens míticas apresentam sempre uma duplicidade: são tanto concebidas em 

um certo esquema prévio de simbolização quanto experimentadas (historicamente) na prática, 

portanto propensas a transformações de acordo com as exigências do presente. Ao conceber o 

mito como um tipo de força capaz de determinar de maneira integral a subjetividade histórica 

dos sujeitos – como se o “messianismo mítico”, enquanto estrutura a-histórica, fornecesse as 

bases para um tipo de resposta mecânica dos Ashaninka à figura do evento Juan Santos –, corre-

                                                 
37 Para uma análise dos efeitos da revolta no universo político e administrativo do império espanhol, cf. JONES, 

C. D. “The Evolution of Spanish Governance during the Early Bourbon Period in Peru: The Juan Santos Atahualpa 

Rebellion and the Missionaries of Ocopa”. The Americas: A Quarterly Review of Latin American History, vol. 73, 

n. 3, 2016, p. 325–348.  
38 FERNÁNDEZ, Eduardo; BROWN, Michael. Guerra de sombras: La lucha por la utopía en la Amazonía 

Peruana. Lima: CAAAP, 2001, p. 49. 
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se o risco de reduzir a prática histórica a um mimetismo determinista, imaginando a ação 

indígena como variação passiva de uma cosmologia que, como afirmou Hanne Veber, talvez 

nem seja sua.39 

A aplicação de conceitos exógenos como o de “messianismo” para explicar a 

subjetividade dos nativos parece cair num erro duplo: por um lado, reduz a ação indígena, o 

núcleo da subjetividade dos atores ashaninkas, às determinações estruturais de um fundo 

mitológico (a história determinada pelo sistema, os eventos determinados pela estrutura etc.); 

por outro lado, parece também tomar como evidente aquilo que as fontes dizem sobre o evento 

(que os indígenas adoravam Juan Santos como um messias, por exemplo). Ora, nada mais 

incerto do que “ler” a cultura dos Ashaninka e suas formas de consciência a partir de textos 

escritos por missionários católicos que, como notou Federico Navarrete para o contexto mais 

geral das fontes coloniais, foram escritos “com a intenção de impor a religião cristã, para a qual 

construíram uma imagem das relações dos povos indígenas com seus mundos e com os seres 

sobrenaturais como uma religião politeísta pagã, suscetível de ser substituída pelo 

catolicismo”.40 Ao mesmo tempo, a própria parcialidade histórica de uma ideia como “redenção 

messiânica” parece exigir uma abordagem dessa “propensão ashaninka” que não a reduza aos 

significados externamente atribuídos a ela. Veber sugeriu, por exemplo, a necessidade de 

distinguir o messianismo da ontologia da divindade no mundo ashaninka, perspectivas que 

dificilmente são equivalentes. Concepções sobre a coexistência entre formas terrestres e 

espirituais em um único espaço-tempo contínuo, argumentava, “fazem parte de um discurso 

nativo pelo qual os Ashaninka representam o mundo para si e para os outros”, de modo que a 

tradução dessas representações em termos de redenção messiânica levaria inevitavelmente à 

“mistificação das percepções nativas e de suas lógicas de ação”41. 

  Ainda assim, sabemos que algum grau de apropriação mimética dos indígenas a aspectos 

culturais dos europeus parece mesmo ser uma marca da experiência ameríndia pós-colonização. 

Isso é o que Levi-Strauss denominou como “abertura ao outro”, suposta característica 

fundamental da organização cultural das sociedades indígenas dos trópicos: um modo de 

integrar a distância que se diferenciaria do modo europeu, filosoficamente fechado para a 

presença do outro. Eduardo Viveiros de Castro prefere falar de uma “voracidade ideológica dos 

                                                 
39 VEBER, Hanne et al. “Ashaninka Messianism: The production of a black hole in Western Amazonian 

ethnography”. Current Anthropology, vol. 44, n. 2, 2003 
40 NAVARRETE LINARES, Federico. “Más allá de la cosmovisión y el mito”. Estudios de cultura Náhuatl, n. 56, 

2018, p. 15. 
41 VEBER, op. cit., 2003, p. 199-200. 



33 

 

índios”: a abertura ameríndia para a assimilação e atualização de novas mensagens religiosas.42 

Como quer que seja, e como diversos outros autores já notaram, é possível dizer que essa 

“necessidade estrutural da diferença” é uma importante característica da experiência indígena 

de assimilação criativa dos costumes dos europeus e de certos elementos do catolicismo.43  

Como também mostra a história dos conflitos na Amazônia durante a colonização 

europeia, essa abertura à exterioridade foi repetidamente alternada por momentos de pura 

negação da diferença e pelo confronto aberto com o modo de vida europeu e sua ética do 

trabalho. A facilidade com que os indígenas experimentavam os costumes europeus, praticavam 

seus rituais e, logo depois, retornavam a seu modo tradicional de vida chamou a atenção de 

Padre Antônio Vieira em 1657 no Brasil. Os índios, dizia ele, “são estátuas de murta, que em 

levantando a mão e a tesoura o jardineiro, logo perdem a nova figura, e tornam à bruteza antiga 

e natural, e a ser mato como dantes eram”44. Essa “inconstância da alma selvagem”, como 

também propôs Viveiros de Castro, apareceria então como efeito de uma experiência de mundo 

fundamentada pela abertura em relação ao outro (e não pela “coincidência de si”), “onde a 

relação tem primazia sobre a substância”45. 

 Isso significa dizer que uma tal absorção da diferença, ainda que constantemente negada 

pela presença e pela persuasão das histórias míticas ancestrais, das “fábulas dos antepassados”, 

como dizia Vieira, não pode ser explicada como mero reconhecimento indígena de uma suposta 

“superioridade” do sistema cultural europeu; nem como, inversamente, coincidência fortuita de 

conteúdos compartilhados entre a cosmologia nativa e alguns aspectos culturais dos 

estrangeiros. Pelo contrário, essa abertura exigira uma concepção de identidade não como 

“fronteira” (da qual as sociedades nativas, como os Ashaninka ou os Tupinambá, não podem 

escapar), mas sim como um nexo de relações e transações com o qual os sujeitos estão 

comprometidos de maneira ativa. 

Nesse sentido, o modo pelo qual os Ashaninka receberam e rearticularam 

conceitualmente a imagem de Juan Santos (como rei Inca, como filho do Sol etc.) parece 

manifestar uma característica essencial da subjetividade indígena do/no tempo. A agência 

                                                 
42 VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. O mármore e a murta. In: VIVEIROS DE CASTRO, A inconstância da 

alma selvagem. São Paulo: Cosac & Naify, 2016, p. 194-195. 
43 Ver, por exemplo, VILAÇA, Aparecida. Quem somos nós: os Wari' encontram os brancos. Rio de Janeiro: Editora 

UFRJ, 2006, p. 43. 
44 VIEIRA, Padre Antônio. Sermão do Espírito Santo, capítulo III (1657). Sérgio Buarque de Holanda também 

notou que, enquanto os antigos habitantes do Brasil eram “versáteis ao extremo” e que “noções de ordem, 

constância e certeza eram inacessíveis para eles”, do lado europeu as mesmas noções apareciam como 

requerimentos fundamentais da existência em sociedade civil, “como uma segunda natureza”. HOLLANDA, 

Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 48. 
45 VIVEIROS DE CASTRO, op. cit., p. 195. 
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histórica indígena se realiza no interior de condições específicas da prática, mobilizando seu 

sistema simbólico (os mitos, em sua abertura, com foco na concepção da divindade como algo 

imanente ao mundo) a partir da capacidade de tornar o mundo significativo e de nele agir e 

reagir, e não como resposta mecânica prevista por alguma estrutura “a-histórica” do mito 

enquanto sistema de coordenadas inescapáveis.46 Essa situação nos oferece a chance de 

introduzir conceitualmente a diferença entre o discurso mítico e o discurso histórico enquanto 

duas formas autônomas de subjetivação da experiência temporal, algo que será importante para 

enquadrar as discussões mais específicas ao longo do capítulo e, de maneira mais geral, também 

do restante da tese. 

 

* 

Ainda que se reconheçam, desde muito em nossa tradição disciplinar, as familiaridades 

entre o discurso mítico e o discurso histórico, já que os dois buscam explicar como as coisas se 

tornaram o que são – e fazem isso mediados por uma narrativa –, o primeiro foi tradicionalmente 

lido a partir de seu afastamento da “verdade”, enquanto o discurso histórico seria, ou aspiraria 

a ser, “verdadeiro”.47 Se os primeiros momentos de separação hierárquica entre o mito 

(mythos/muthos) como categoria de um discurso fictício/poético e a história como 

representação lógica dos fatos (logos) remontam aos séculos IV e XVII a.C. na Grécia48, sua 

continuidade no interior do pensamento filosófico ocidental, traduzida a partir de oposições 

como falso/real, absurdo/lógico, afetivo/intelectual, particular/universal, é bastante 

pronunciada. Em 1946, por exemplo, um grande historiador como R.G. Collingwood 

diferenciava o mito da história a partir de sua não referência às ações humanas. Para ele, ao 

contrário da história, no mito 

 

                                                 
46 SAHLINS, Marshall. Op. cit., 2003, p. 172-194. 
47 É nesse sentido que hoje nos referimos ao caráter “mítico” das historiografias nacionais do século XIX, por 

exemplo, já que sua projeção política ao passado não demonstraria o sentido “verdadeiro” do passado, mas sim 

uma interpretação legitimadora do presente através da narrativa histórica. Cf., por exemplo, BERGER, Stefan; 

LORENZ, Chris (eds.) Nationalizing the past: historians as nation builders in modern Europe. Springer, 2016. 
48 “The historian Thucydides acclaimed both clarity and the presentation of facts as the markers of good history, 

and at the same time disdainfully rejected the fabulous in muthos. Plato, in The Sophist, disparages his Hereclitean 

predecessor, criticizing them from being beguiling childish minds with the dramatic events of mythical tales. The 

‘old wives’ tales' of muthos, with its emphasis upon the marvelous, belonged to the poetic genres, and not to 

truthful discourse (alethinos logos). Aristotle, in Metaphysic, condemns the mythology of Hesiod, saying that 'It 

is not worthwhile to consider seriously the subtleties of mythologists. Let us turn rather do those who reason by 

means of demonstration”. OVERING, Joanna. "The role of myth: An anthropological perspective, or: ‘The reality 

of the really made-up’. In: HOSKING, Geoffrey A. SCHÖPFLIN, George. Myths and nationhood. Taylor & 

Francis, 1997, p. 2. 
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o elemento humano foi completamente removido e os personagens da história 

[story] são simplesmente deuses. E as ações divinas que são registradas não 

são eventos datados no passado: elas são concebidas como tendo ocorrido no 

passado, de fato, mas em um passado não datado que é tão remoto que 

ninguém sabe quando foi. [O mito] está fora de todos os nossos cálculos 

temporais e é chamado de “o começo das coisas”.49 

 

Nesse raciocínio, como os mitos não remeteriam ao tempo humano, tornar-se-ia impossível 

considerá-los como históricos. Por não pertencer à história das ações humanas, o mito se 

encontraria fora da temporalidade que interessaria aos historiadores. No entanto, o que 

Colingwood concebe por “tempo” ou “passado” – como garantias da “humanidade” 

estruturante de seu objeto – dificilmente é capaz de descrever a experiência de grupos que, além 

de organizarem o tempo de forma diferenciada, como veremos, também instituem formas de 

memória que rejeitam o monopólio da percepção humana sobre outras percepções não-

humanas. O mito só está fora do cálculo temporal de uma disciplina que se propõe a lê-lo através 

das mesmas lentes com as quais lê a história.  

 Mais recentemente, um historiador como Sanjay Seth sugeriu que a distância entre 

história e mito, ou, em seus termos, entre o "código racionalista" da história e outras 

modalidades de representação do tempo, foi tradicionalmente percorrida em torno da crença na 

capacidade do primeiro de esgotar os sentidos de quaisquer variedades possíveis de figuração 

do passado em outras sociedades. Assim, por exemplo, os mitos seriam “instâncias de 

deturpação” de uma história mais profundamente verdadeira, ou então formas incipientes de 

lidar com a falta de uma consciência histórica mais adequada, e não, pelo contrário, como aquilo 

que de fato são, segundo Seth: “maneiras entre outras de construir o próprio passado e a própria 

relação atual com o passado”50. Comentando acerca da hipótese de Seth sobre a parcialidade do 

código histórico, Fernando Nicolazzi assinalou que talvez mais do que uma disputa entre 

distintas formações discursivas, a diferenciação entre mito e história esconderia uma relação 

mais fundamental entre distintas “culturas de passado”. Ou seja, mais do que uma variedade de 

sistemas epistemológicos possíveis, a distância entre mito e história para pensar o passado 

precisaria ser considerada também a partir da “dimensão performativa de produção destes 

passados [...] que nem sempre se esgotam em formulações claramente discerníveis”51. 

 Paralelos a isso podem ser buscados na influente crítica de Hayden White, que 

reconfigurou o problema da distância entre mito e história a partir de sua compreensão de que 

                                                 
49 COLLINGWOOD, R.G. The idea of history. Oxford: Oxford University Press, 1994 [1946], p. 15. 
50 SETH, Sanjay, op.cit, 2013, p. 186. 
51 NICOLAZZI, Fernando. “Culturas de passado e eurocentrismo: o périplo de tláloc”. In: AVILA, Arthur L.; 

NICOLAZZI, Fernando; TURIN, Rodrigo (orgs.). A História (in)disciplinada. Vitória: Milfontes, 2019. 
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a posicionalidade narrativa do conhecimento histórico produziria a tensão, ou, melhor dito, a 

necessidade de diferenciação entre o discurso histórico e a figura do mito.  Argumentando pela 

necessidade de entender a história como um “artefato literário” – um discurso de prosa narrativa 

– cujo conteúdo é tão imaginado (os modos de tratamento figurativos, as tropologias 

metafóricas, os dispositivos argumentativos, o posicionamento ideológico) quanto encontrado 

(os fatos empíricos e evidenciais), a crítica de White vê na história o exemplo perfeito de uma 

manifestação do mythos. Isso pois concebe a distinção entre discursos realistas (a história) e 

discursos ficcionais (o romance, o mito) a partir de sua condição comum de “aparatos 

semiológicos”: ferramentas de produção de significado mediante a substituição sistemática de 

objetos significativos (conteúdos conceituais) por entidades extradiscursivas que lhes servem 

de referência.52  

Para White, a especificidade do discurso histórico estaria no modo como a construção 

do sentido de um evento se dá pelo fato: “os fatos estabelecidos sobre um evento específico 

passam a ser considerados como o sentido desse evento”53, e devem assim fornecer as bases 

para a arbitragem entre a pluralidade de diferentes sentidos que diferentes grupos podem 

atribuir a um evento por diferentes razões. No entanto, se os fatos são eles mesmos uma função 

do significado atribuído aos eventos, “e não um dado primitivo que determina quais significados 

um evento pode ter”, como manter a autolegitimação da historiografia através da suposta 

distinção entre história e ficção, ou entre pensamento histórico e pensamento mítico? Se ambos 

passam a ser vistos como simétricos, não se torna, por extensão, insustável a referência à 

legitimidade da história a partir de um estatuto “não-mítico”? 

 
O núcleo desse mito [o mito da história] é confundir um método de 

representação – a narrativa – com seu conteúdo, a saber, a ideia de uma 

humanidade identificada exclusivamente com as sociedades capazes de 

acreditar que viveram os tipos de histórias que os historiadores ocidentais lhes 

contaram sobre seu passado.54  
 

Três diferentes “sistemas de produção de significado”, a historiografia, o mito e a 

literatura, seriam, de fato, para White, três depurações possíveis da experiência histórica comum 

de um povo, um grupo ou uma cultura. A particularidade da história enquanto discurso narrativo 

estaria, é claro, no fato de que as experiências que ela converte em representação (para White, 

em ficção) estão sujeitas, ao contrário do mito ou do romance, a tipificações na compreensão 

                                                 
52 WHITE, Hayden. El contenido de la forma: narrativa discurso y representación histórica. Barcelona: Paidós, 

1992, p. 12. 
53 Ibidem. 
54 WHITE, Hayden, op. cit., 1992, p. 51. 
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da capacidade de dedução de significado de acontecimentos “reais”, e não “imaginários”. É o 

próprio traço da linha de fronteira entre real e imaginário que White acredita ser o ponto comum 

entre história e mito: o discurso histórico como continuação do processo de projeção do limite 

entre o real e o imaginário que tem origem na própria invenção do mito.  

Se levarmos a sério a contribuição de Hayden White, e também de acordo com o que 

nos dizem Seth e Nicolazzi, a distância entre o passado e a história (ou seja, entre o passado 

vivido e o passado representado disciplinarmente) torna-se existencial, de maneira que nenhum 

esforço epistemológico nunca será capaz de cruzar inteiramente essa distância. É verdade que 

a substância corpórea da experiência histórica do passado será sempre inacessível em termos 

sistemas semióticos desencarnados. No entanto, a história, os mitos, ou outros sistemas de 

produção de significado continuam negociando, de formas específicas a cada um, esparsos 

contatos com o real e com o imaginário, com o passado, presente e futuro. 

O modo pelo qual o filósofo alemão Hans Blumenberg definiu os mitos também aponta 

para sua particular abertura à contingência histórica, e, assim, tal como a história escrita, o mito 

aparece enquanto dispositivo de orientação no mundo vivido – e não, como vimos em 

Colingwood, enquanto manifestação incompleta da história humana.  

 
Os mitos são histórias que se distinguem por um alto grau de constância em 

seu núcleo narrativo e por uma capacidade igualmente pronunciada de 

variação marginal. Essas duas características tornam os mitos transmissíveis 

pela tradição: sua constância produz a atração de reconhecê-los também na 

representação artística ou ritual, e sua variabilidade produz a atração de 

experimentar meios novos e pessoais de apresentá-los.55 

 

Em outras palavras, os mitos funcionam como o elemento fornecedor de nomes, entidades e 

temas fundamentais que os indivíduos adaptam de acordo com as circunstâncias do presente. A 

sua abertura à variabilidade, por importar tanto quanto seu “grau de constância”, dá ao mito o 

caráter de processo nunca realizado por completo, sempre adaptado às necessidades 

conjunturais, atraindo para si a possibilidade da criatividade. Uma advertência de Blumenberg 

sobre a coexistência e a interação produtiva entre mythos e logos (o mito como produto de uma 

manifestação lógica e instrumental, como a forma pela qual uma cultura constrói sentido para 

a experiência) tem a vantagem de assumir uma interpretação do mito menos apressada em 

questioná-lo a partir de sua verificabilidade factual, sobre se distorce a realidade ou se expressa 

ideologia etc. Um mito ser realmente verdadeiro ou falso não é de grande importância, nem em 

que medida ele apresenta mais ou menos genuinamente a realidade do social. O que importa é 

                                                 
55 BLUMENBERG, Hans. Work on Myth. MIT Press, 1988 [1979], p. 34. 
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sua função ou, para usar a terminologia de um de seus comentadores, como o mito fornece um 

senso de significado dentro de cada situação específica, como um modo retórico de 

orientação.56 

 É essa possibilidade, a de ver no mito esse trabalho de negociação de fronteiras, 

admitindo, como Blumenberg, que o problema ao qual ele responde não é exatamente de 

natureza idêntica ao do conhecimento histórico57, que interessa para uma abordagem das 

narrativas míticas indígenas contemporâneas como formas de subjetivação e experimentação 

da história, como historicidades, tema já bastante evidenciado, nas últimas décadas, através dos 

estudos antropológicos e da etnohistória. Assim, Sahlins reconhecidamente demonstrou a 

inexistência ou ineficácia de distinção entre mito e história a partir do binarismo real/falso na 

história do encontro entre polinésios e ingleses no século XVIII. Para os polinésios, os mitos 

seriam os meios privilegiados de conceber o tempo, de forma que não erigiam fronteiras entre 

o evento (histórico) da apoteose do capitão James Cook e as interpretações (cosmológicas) 

produtoras de sentido para o evento. A partir disso, Sahlins assinalou o modo pelo qual as 

formas de conhecer próprias aos polinésios não simplesmente absorveram a chegada de Cook 

de modo a confirmar a estrutura cultural dada (de que Cook seria um deus, um akua, que 

chegara do horizonte oceânico, como previsto pela cosmologia heroica dos havaianos), mas, na 

verdade, produziram significado para esse desembarque sem, no entanto, reduzir o evento ao 

dado de uma estrutura da repetição. Os mitos eram, nesse caso, um “código decifrador” da 

história, um legítimo produtor de sentido histórico e, assim, uma forma de conhecer o tempo.58 

Alguns dos artigos publicados em uma conhecida coletânea organizada por Jonathan Hill, 

Rethinking History and Myth (1988), também apontaram na direção de uma crescente 

preocupação histórica por parte da etnologia indígena na América do Sul a partir da década de 

                                                 
56 Ver NICHOLLS, Angus. Myth and the Human Sciences: Hans Blumenberg's Theory of Myth. Routledge, 2014, 

p. 62. 
57 Apreciado pelo filósofo alemão como fenômeno existencial de adaptação humana, o mito adquire um estatuto 

de legitimidade fundamental como um modo retórico de orientação, não mais sendo lido como a contraparte 

"primitiva" da história científica. Aqui, o mito não é visto, como em Lévi-Strauss, como um modo de pensar que, 

ainda que distinto da ciência (já que recorre a métodos completamente opostos, o sensorial/prático ao 

intelectual/abstrato), responde aos mesmos interesses: o conhecimento e a organização do mundo e do ambiente 

ao redor.  Em Blumenberg, é a própria persistência da figura do mito na modernidade, a coexistência do logos da 

racionalidade científica com “o poder do pensamento mítico” (Cassirer) que atestaria o fato de que, apesar de 

construídos na interação de problemas semelhantes, o mito e a ciência não servem aos mesmos propósitos 

existenciais de uma sociedade. 
58 Sahlins, Marshall. Ilhas de história. Rio de Janeiro: Zahar Editor, 2003 [1987]; Sahlins, Marshall. Metáforas 

históricas e realidades míticas: estrutura nos primórdios da história do reino das ilhas Sandwich. Zahar, 2008 

[1981]. 
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198059, que acabou por incorporar também uma série de reflexões sobre a historicidade do mito. 

Textos como o de Emilliene Ireland demonstram como, na experiência dos Waurá do Alto 

Xingu, os mitos não formariam sistemas simbólicos fechados, em oposição ao caráter aberto 

das narrativas históricas. Segundo argumenta, entre os Waurá os mitos operariam em diferentes 

níveis simultâneos, podendo tanto ser a explicação do surgimento de seres e entidades, como 

uma forma de lidar com situações do passado difíceis de encarar (como as consequências dos 

contatos com os brancos), ou, ainda, como um meio de orientação em relação à contingência 

do tempo: "o mito pode transformar a própria percepção da realidade, não apenas no sentido de 

rescrever a história de eventos específicos do passado, mas também no sentido de realizar 

asserções sobre o presente e o futuro".60 

Entre os Aymara de K’ulta, nos Andes bolivianos, a linha que liga o mito à história se 

daria através da incorporação reflexiva de metáforas de reprodução social. Mary Dillon e 

Thomas Abercrombie sugeriram, assim, que o visível entrelaçamento entre a imaginação 

temporal da cosmologia andina e os elementos divinos do cristianismo, em um mito de criação 

aymara, apontaria para a existência de uma compreensão nativa do mito como um plano no qual 

se estabelecem as dinâmicas das relações sociais entre a comunidade e a realidade histórica que 

se impõe externamente.61 No mesmo sentido, ao investigar o que chamou de "natureza da 

consciência histórica" entre os Kayapó, Terence Turner procurou evidenciar as relações entre 

os níveis "mítico" e "histórico" da consciência social dos Kayapó em referência à sociedade 

brasileira. Entender o modo como os Kayapó figuram a origem dos brasileiros no contexto de 

sua própria experiência de contato permite a Turner a complexificação das conexões entre o 

discurso histórico e o mítico, sublinhando o caráter de coexistência entre ambos. Assim, a 

origem dos brasileiros pode ser explicada tanto por referência ao mito (os brasileiros surgiram 

de lagartas gigantes) como em termos históricos (a partir das narrativas dos primeiros contatos 

entre Kayapó e a sociedade nacional).62 

Em sentido semelhante, na análise que faz Ana Carolina Pereira sobre o "potencial 

plástico" das narrativas míticas, a partir de pesquisas com os Manchineri que habitam o estado 

                                                 
59 Os textos presentes no volume são, na verdade, resultados de trabalhos apresentados em um painel intitulado 

"From History to Myth in South America", no 83º encontro da American Anthropological Association em Dever, 

Colorado, em 1982. 
60 Assim, a classificação de gêneros narrativos entre "míticos" ou "históricos" se daria por meio de subgêneros 

complementares. Tanto um evento fático ocorrido num ponto fixo do passado poderia ser considerado "mítico" 

como um mito poderia ser considerado por sua vez "histórico". IRELAND, E. “Cerebral Savage: The Whiteman 

as Symbol of Clevrness and Savagery in Waurá Myth”. In: HILL, Jonathan David, op.cit., 1988, p. 157-172. 
61 DILLON, M.; ABERCROMBIE, T. “The Destroying Chirst: An Aymara Myth of Conquest”. In: Hill, Jonathan 

David, op. cit., 1988, p. 50-77. 
62 TURNER, T.  “History, Myth, and Social Consciousness among the Kayapó of Central Brazil”. In: Hill, 

Jonathan David, op. cit., 1988, p. 195-213. 
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do Acre, a abertura relacional dessas narrativas – a "possibilidade permanente de incorporação 

do novo"63 – implica uma relação com o real na qual se sobrepõem diferentes camadas 

temporais. Ao comentar diferentes variações de um mito de origem Piro, em suas semelhanças 

com outras histórias míticas Manchineri que articulam a centralidade de certos elementos socio-

cosmológicos ameríndios (a criação de relações de parentesco, a definição das fronteiras entre 

interioridade e exterioridade cósmica, a origem da alteridade etc.), a historiadora indica, no 

interior dessa “variação marginal” do mito (Blumenberg), àquele mesmo entrelaçamento dos 

níveis mítico e histórico para o qual apontaram Turner, Dillon, Abecrombie, e Ireland, 

respectivamente para os casos dos Kayapó, dos Aymara e dos Waurá. No caso das histórias 

Manchineri, no entanto, essas conexões serão construídas em torno de uma associação entre a 

figura de dois predadores: a onça (ou um bando de onças) e os caucheros bolivianos da época 

do ciclo de borracha. 

 O mito de Tsla, que Peter Gow considerou como sendo, para os Piro, uma espécie de 

"mito da História"64, narra a história do nascimento de Tsla e seus irmãos, frutos do casamento 

entre uma mulher humana e um jaguar, e da subsequente criação de elementos básicos da 

existência piro, como o “fim da socialidades das onças”65 e a criação dos humanos yine, 

“humanos verdadeiros”, e dos “primeiros brancos”.66  Ana Carolina Pereira aponta para o modo 

como esse mito será reconstituído, em uma narração Manchineri sobre os eventos resultantes 

da união sexual entre uma mulher (Yinero) e um osso "gente"67, como lugar e tempo do 

nascimento de, como diz, "outros indígenas com os quais os Manchineri entraram em conflito 

na “época das correrias”68: “O mito, aqui, não se opõe à história, nem tampouco a antecede. O 

mito instaura a história que precisa ser constantemente atualizada pela fabricação do tempo e 

da memória”.69 Mais à frente, ainda em diálogo com Pereira, Gow e outros, veremos de que 

formas e sob quais condições os mitos ameríndios se instituem como modos de comunicação 

(e como gêneros narrativos) irredutíveis às categorias de comunicação dessas “outras categorias 

de informação”, como a história escrita, os dados documentais e a memória, para falar com 

outro autor que voltará a aparecer posteriormente.70 

                                                 
63 PEREIRA, Ana Carolina Barbosa. Op. cit., 2019, p. 127. 
64 GOW, Peter. An Amazonian Myth and its History. Oxford: Oxford University Press, 2001, p. 93 
65 Ibidem, p. 109-110. 
66 GOW, Peter. “O parentesco como consciência humana: o caso dos piro”. Mana, vol.3, n. 2, 1997, p. 56. 
67 PEREIRA, Ana Carolina Barbosa. Op. cit., 2019, p. 130-132. 
68 Ibidem, p. 133. 
69 Ibidem, p. 134. 
70 SÁEZ, Oscar Calavia. O nome e o tempo dos Yaminawa: etnologia e história dos Yaminawa do rio Acre. Unesp, 

2006, p. 374. 



41 

 

Todos esses exemplos particularizam questões que serão retomadas no próximo 

capítulo, quando analisarmos as lacunas entre as interpretações indígenas dos eventos históricos 

e as interpretações exógenas a sua cultura, dos cronistas coloniais, dos Estados nacionais ou 

dos historiadores acadêmicos, e a permanência de uma experiência de mundo calcada no valor 

normativo da ancestralidade. Por enquanto, é suficiente notar que essas situações parecem 

apontar para um mesmo sentido: no caso das sociedades ameríndias, a imagem de uma fronteira 

supostamente segura entre a temporalidade da história e a atemporalidade do mito não 

sobrevive a uma consideração atenta a sua criatividade política na história. Na sequência, 

começaremos a ver de que forma diferentes momentos da história ashaninka também acabam 

por revelar híbridas conjugações entre o mito, o tempo, a história e a política em sua experiência 

cotidiana. Como será o caso demonstrar, a história indígena, enquanto produto de interações 

históricas e de sistemas culturais específicos, retira dessa dialética sínteses criativas que 

articulam mitos de origem e práticas políticas, cosmologias do corpo e histórias narráveis, 

filosofias do tempo e orientações éticas. 

 

1.2 Disputando Pakitzapango no presente Ashaninka 

Os Ashaninka da Amazônia peruana contam, em um de seus mitos, sobre uma águia que 

teria construído sua casa no alto de uma torre de pedra, nas margens do rio Ene. De cima do 

desfiladeiro, a águia (pakitza) atacava e devorava todos os indígenas que se aventuravam a 

atravessar, em seus barcos, as águas turbulentas que corriam por debaixo do cânion. Certo dia, 

cansado dos ataques, um ashaninka planejou uma vingança contra a águia. Amarrou sua canoa 

na margem do rio e caminhou para baixo da casa (pango) da águia, para recolher um pouco de 

terra amontoada nos cupinzeiros pelas formigas catsicori. Com essa terra, o ashaninka esculpiu 

a imagem de um homem, que usou como isca para atrair a águia. Crendo ser um indígena, ao 

atacar o homem de barro, as garras da ave ficaram presas à escultura, facilitando sua captura 

pelo ashaninka. Após prendê-la, o indígena então a abateu com uma paulada na cabeça, e desceu 

ao rio para queimá-la. Enquanto queimavam, as penas da águia se desagarraram de seu corpo 

e, na medida em que caiam no rio, foram levadas correnteza abaixo. Os Ashaninka contam que 

essas penas queimadas, quando alcançaram outras partes do rio, transformaram-se em humanos 

“que se chamavam piros”. A toponímia local que identifica esse desfiladeiro é Pakitzapango, a 

casa da águia.  
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Figura 1 - Pakitzapango (rio Ene), registrada 

na etnografia de Gerald Weiss (1975)71 

Em outra versão do mito, são ashaninkas que se juntam para construir a réplica humana, 

não apenas com a terra das formigas, mas também com o látex das seringueiras.72 O homem de 

barro e borracha, por sua vez, teria sido moldado à imagem do pinkatsari, o chefe ashaninka, e 

os indígenas enviam a falsa imagem em uma balsa na descida no Ene até o encontro das águas 

na casa da águia. Segundo contam, a ave desceu e agarrou a falsa imagem pegajosa, onde ficou 

atada, e os ashaninkas que estavam na balsa a espancaram até a morte com remos. Seu corpo 

foi então queimado e, como antes, as penas da ave morta foram levadas pelo rio e se 

                                                 
71 WEISS, Gerald. Campa cosmology: the world of a forest tribe in South America. Anthropological papers of the 

AMNH, vol. 52, 1975, p. 410. 
72 Para algumas variações do mito de Pakitzapango, cf. WEISS, Gerald. Campa cosmology: the world of a forest 

tribe in South America. Anthropological papers of the AMNH, v. 52, pt. 5, 1975, p. 409-411; FERNÁNDEZ, 

Eduardo. El águila que comía gente y el origen de los Piro. Mitología Ashaninka. Amazonía Peruana, vol. 5, n. 

10, 1984; ANDERSON, Ronald Jaime. Cuentos folkloricos de los asháninca. Tomo 1. Instituto Lingüístico de 

Verano, 1986, p. 60 e ZOLEZZI, Enrique Carlos Rojas. Representaciones del devenir de la persona entre los 

ashaninka del Oriente peruano. Journal de la Société des Américanistes, vol. 92, n. 92, p. 255-278, 2006. 
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transformaram nos Yine, nos Machiguenga, nos Shipibo e “em todos os povos que viviam rio 

abaixo”73. 

Os Ashaninka, falantes de uma língua Arawak, habitam, na Amazônia peruana, os vales 

tributários do alto Ucayali (os rios Tambo, Perene, Pichis, Apurímac e Ene), uma região do país 

conhecida como Selva Central. Segundo os números demográficos mais recentes, os Ashaninka 

somam hoje, somente no Peru, cerca de 112 mil indivíduos. Como os outros grupos indígenas 

da região, eles se concentram em áreas reconhecidas legalmente como “Comunidades Nativas”. 

Hoje, para os Ashaninka, viver em uma Comunidade Nativa significa dispor de um espaço 

protegido pela jurisdição nacional, habitar um território com algumas escolas e postos de saúde 

e ter acesso a uma série de itens desejáveis, como pequenos botes, remédios, colchões, teto de 

zinco etc. Como inauguração de um grau relativo de autonomia para grupos que, durante 

séculos, foram continuamente afetados pelo incômodo poder (para dizer o mínimo) de atores 

externos, é compreensível que a figura da Comunidade Nativa se transforme em um idioma 

comum para imaginar o presente indígena, seja pelo exercício de contraste entre o presente e o 

passado, seja pela maneira de formular, no presente, propostas orientadas para o futuro.  

Não é que hoje inexistam problemas (como teremos a chance de observar, esse está 

longe de ser o caso), mas, como plataforma possível de um estabelecimento legítimo das 

comunidades indígenas na sociedade nacional, a figura jurídica da Comunidade Nativa oferece, 

enquanto entidade política, a possibilidade da negociação e de politização de suas identidades 

tradicionais. Ao mesmo tempo, uma necessidade cada vez mais acentuada de que as 

comunidades se mobilizem de maneira coletiva, em torno de organizações indígenas que 

representem os interesses dos comuneros e comuneras, na prática regulando o trânsito de 

informações, reivindicações e serviços entre o governo e as comunidades, compõe o cenário 

político do presente. Na recente construção política das organizações indígenas do rio Ene 

(entendendo por política aqui a comunicação interétnica nos termos da linguagem do Estado 

peruano), uma série de elementos culturais passaram a ser inseridos nessa nova linguagem: uma 

apropriação política de suas tradições culturais, suas vestimentas, seus hábitos alimentares, sua 

educação tradicional, sua história e seus mitos. O “simbólico” se torna político, e a intrusão da 

diferença na história transforma os significados ordinários dos termos da linguagem nacional. 

                                                 
73 Essa é uma versão do mito que circula em alguns materiais da Rainforest Foundation, aliada da Central 

Ashaninka del Río Ene no processo de contestação pública contra a Odebrecht. Rainforest Foundation UK, Our 

programme in the Andean Amazon: Peru, disponível em: 

https://www.rainforestfoundationuk.org/media/de061c17-a238-431b-bce8-01725104454c. 

https://www.rainforestfoundationuk.org/media/de061c17-a238-431b-bce8-01725104454c
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Em 2010, depois que os governos do Brasil e do Peru assinaram um acordo energético 

estabelecendo a construção de cinco usinas hidrelétricas na Amazônia peruana, os habitantes 

da região tomaram conhecimento de que um dos projetos a serem executados pela construtora 

brasileira Odebrecht previa que uma dessas usinas fosse construída no cânion mítico de 

Pakitzapango. Pakitzapango, aliás, foi o nome oficial escolhido pela Odebrecht para o 

empreendimento.  Na versão do mito que compõe um relatório final elaborado pela organização 

local dos Ashaninka contra a construção da usina, apresentado em 2010 à Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos, as penas da águia nos leitos do rio Ene são identificadas 

como a origem “de todos os outros povos da Amazônia”; ainda, conta-se que, “ainda hoje, resta 

uma parte do muro que pakitza construiu: o cânion de Pakitzapango”.74 

Passados sete anos da assinatura do acordo, a líder local Ruth Buendía, então presidente 

da organização política que representa as comunidades do rio Ene (a Central Ashaninka del Río 

Ene), contou-me que, quando ouviram pela primeira vez sobre a destruição de Pakitzapango 

(ou sobre sua transformação em uma “nova Pakitzapango” de aço e concreto), uma mistura de 

confusão, medo e revolta se abateu nas comunidades. Enquanto a imagem primordial de um 

mito sobre a origem da alteridade, a Pakitzapango ancestral apresenta a transmutação corporal 

das penas de uma águia ao corpo “dos outros” – é como os outros grupos que habitam a região 

vieram a ser quem são. Contra essa Pakitzapango, a “Pakitzapango do futuro” que passaram a 

conhecer pelas bocas de representantes da construtora brasileira enviados à floresta; uma 

ameaça homônima que, tal como a antiga águia mítica, impediria o trânsito livre dos indígenas 

pelo rio e por todo seu território contíguo. “Diziam que com as centrais teríamos dinheiros, 

encanamento e que, agora sim, iríamos sair da pobreza. E eu dizia ‘de que estão falando?’”.75 

Esses funcionários explicavam com bastante convencimento as razões pelas quais a nova 

Pakitzapango beneficiaria as comunidades: água tratada, dinheiro e emprego. 

 Os discursos adotados pelos governos peruano e brasileiro eram correlatos. No caso 

brasileiro, a partir de uma política de financiamento estatal advindo de empréstimos para as 

empresas consideradas “campeãs nacionais”, prometia-se que a nova Pakitzapango não apenas 

cobriria a demanda futura de energia para o Peru, mas que, ainda, atrairia mais investimentos e 

propiciaria mais “crescimento” para os nativos, além de mais dinheiro para a construção de 

escolas e clínicas. Em uma região em que sete em cada dez crianças sofrem de desnutrição 

                                                 
74 Informe apresentado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos em 2010, “Situación de vulnerabilidade 

del pueblo ashaninka relacionadas con actividades energéticas ‐ Perú”. Disponível em: 

http://www.servindi.org/pdf/INFORME_FINAL_CIDH_ASHANINKA_2010.pdf.   
75 Entrevista com Ruth Buendía na sede da Central Ashaninka del Río Ene, Satipo, 28 de março de 2017. 

http://www.servindi.org/pdf/INFORME_FINAL_CIDH_ASHANINKA_2010.pdf
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crônica e mal terminam a escola primária, as promessas ganharam rapidamente o entusiasmo 

de alguns ashaninkas.76 Entretanto, a organização local, sob a liderança de Ruth, ao estudar o 

real impacto previsto pela construção, descobriu que a execução da obra inundaria 10 das então 

17 comunidades dispersas ao longo do rio Ene e que cerca de 10 mil pessoas seriam atingidas 

diretamente e precisariam ser transferidas para outras regiões. A inundação significaria, ainda, 

uma alteração irreversível nos ecossistemas do rio e da floresta, e assim também da vida diária 

de seus habitantes – não só porque a terra oferece a base de seu sustento econômico, mas 

também porque sua existência, como insistem em apontar, não pode ser entendida como algo 

separado do território. 

 Convencida de que seria necessário mobilizar a comunidade para discutir a questão, 

mas, ao mesmo tempo, carente de informações necessárias sobre o funcionamento de 

hidroelétricas, a organização procurou se informar a partir de casos semelhantes que, como 

ficaram sabendo, vinham ocorrendo em outras áreas indígenas do continente, acirrando as 

disputas entre comunidades locais, governos nacionais e empresas multinacionais. A 

organização decidiu então que seria necessário observar essas experiências de perto, nas quais 

processos de natureza semelhante haviam se desenrolado – processos que frequentemente, 

como notavam com certo assombro, haviam resultado na efetiva construção dos 

empreendimentos. Ruth decidiu não ir a essas viagens, na esperança de que, se enviasse outros 

chefes locais e outros membros da organização, poderia poupar desconfianças: “Eu os mandei 

estrategicamente para não terem de confiar apenas no que decía la señora Ruth, ou talvez não 

acreditassem em mim”.  

 

                                                 
76 “Então começamos a nos indagar mais, com a equipe de CARE, para tentar entender melhor o que era uma 

central hidroelétrica e como ela funciona. Onde? Em Paktizapango? Mas havia outros projetos: Tambo 40, Tambo 

60, Sumabeni. Essas quatro centrais hidroelétricas iam ser construídas por interesse nacional, eles nos diziam. Mas 

queríamos entender, por que o governo não fazia uma consulta prévia? O Estado peruano possui uma lei que 

garante a consulta prévia. E aí mandamos documentos para tentar enfrentar isso. Com isso também enfrentamos 

muitos líderes indígenas e mulheres que estavam a favor das construções, já que supostamente teriam emprego e 

dinheiro. E então eu disse humildemente, como liderança, que essa era a opinião deles, mas que restava saber o 

que era uma central hidroelétrica e quais seriam os impactos ambientais e sociais. Eu precisava visitar lugares onde 

haviam essas centrais e entender de que modo isso impactava a vida de outros povos indígenas. Na minha memória, 

a única central hidroelétrica que eu conhecia era a de Huncayo. Mas Huancayo é serra, e é diferente construir uma 

obra na serra e uma obra na selva.” - Entrevista com Ruth Buendía, Satipo, 28 de março de 2017. 
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Figura 2 - O vale do rio Ene visto do caminho da comunidade de Centro Caparocía (Arquivo pessoal, 2017). 

  

 Após duas viagens, uma na Bolívia e outra no México, a organização compilou as 

informações necessárias e requereu, ao Ministério de Energia e Minas, explicações sobre os 

pontos positivos e negativos das hidroelétricas, sobre como e quando se dariam as construções 

e sobre por que motivo o governo peruano não estava realizando uma consulta prévia, como 

ordenava a constituição do Peru. Após essas viagens, a Central Asháninka del Río Ene 

(doravante CARE) pôde enfim explicar para os moradores das comunidades de que maneira a 

construção da hidrelétrica significaria também a inundação de uma larga parte de seu território 

e a consequente expulsão de muitos de suas casas: 

 
Antes não tínhamos acesso a essas informações. O Estado diz que precisam 

realizar investimentos na região, mas nós acreditamos que o investimento 

precisa ser moderado e precisa respeitar o direito dos povos indígenas. Quando 

nossa terra inundar, para onde vão nos levar?77 

 

Depois de consultar todas as 17 comunidades do rio Ene, Ruth foi até Washington, ainda 

em 2010. Ali, auxiliada por uma ONG britânica, ela entregou as demandas das comunidades 

para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A partir de um plano nacional e 

internacional de denúncias públicas e de uma série de ações judiciais impetradas em cortes 

                                                 
77 Entrevista com Ruth Buendía, Satipo, 28 de março de 2017. 
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peruanas e internacionais, a organização pressionou as autoridades peruanas a interromperem a 

concessão, objetivo alcançado ainda em dezembro de 2010. No ano seguinte, o projeto foi 

abandonado pela empresa brasileira. A vitória da organização garantiu o reconhecimento 

internacional da luta dos Ashaninka do rio Ene. A história estritamente política da disputa, além 

da própria história de Ruth na liderança do processo – já devidamente descrita em outros 

lugares78  –, ilumina um outro conjunto de questões referentes, sobretudo, ao modo pelo qual a 

sobrevivência da cosmologia, sob a forma dos mitos e ritos, constituiu parte integral da luta 

política indígena contra a perda de seu território ancestral e de suas condições de 

autodeterminação. 

O mito de Pakitzapango, ao oferecer uma espécie de quadro conceitual para o 

entendimento local das ameaças do empreendimento energético – o bloco de concreto da 

barragem como contraimagem do muro de pedra da águia mítica –, liberou, consigo, um espaço 

para a veiculação política do mesmo mito. Nesse caso temos, do ponto de vista histórico, um 

exemplo contextual no qual a dinâmica política entre a comunidade indígena e atores externos 

assumiu traços de uma disputa que é também cosmológica; como se, no palco dessa luta, mitos 

locais e perspectivas nativas entrassem no terreno de reivindicações práticas, ao mesmo tempo 

em que as situações políticas eram também enquadradas no interior de categorias simbólicas 

próprias. 

A mobilização política da paisagem mítica de Pakitzapango (a restituição de seu 

significado cosmológico na política contemporânea) manifesta, entre outros fatores, a 

especificidade das formas de vida de povos que concebem a natureza não como fronteira 

externa aos humanos, mas como continuidade relacional de seus corpos. A paisagem, assim, é 

vivida como a articulação de certos laços espaço-temporais da sociabilidade coletiva, e reafirma 

continuamente – por meio de sua presença física – as ligações existenciais entre os Ashaninka 

do presente, seus ancestrais míticos e a alteridade que os rodeia. Esses são elementos que 

reforçam, por sua vez, a possibilidade de endereçar politicamente esse passado mítico na arena 

pública nacional: como afirmação de uma diferença política que também é mais do que isso. 

É sempre oportuno lembrar que, no caso em questão, falamos de uma disputa que 

envolvia, como inimigo, todo um arsenal discursivo articulado pelo governo peruano da época 

– e tão comum para nós, na América do Sul do século XXI – que clamava pela urgência 

                                                 
78 FRIEDMAN, Uri. The Woman Who Breaks Mega-Dams. The Atlantic. 30 abr. 2014. Disponível em: 

https://www.theatlantic.com/international/archive/2014/04/the-woman-who-fights-dams/361352/. Ver também: 

MOREIRA, Paula Franco et al. South–South Transnational Advocacy: Mobilizing Against Brazilian Dams in the 

Peruvian Amazon. Global Environmental Politics, vol. 19, n. 1, 2019. 

https://www.theatlantic.com/international/archive/2014/04/the-woman-who-fights-dams/361352/
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econômica das políticas de desenvolvimento contra a “inoperância infantil” dos mitos 

indígenas. Alan García, o presidente peruano na época da disputa envolvendo Pakitzapango, 

tornou-se bastante conhecido por haver demonstrado como ninguém a estreiteza etnocêntrica 

da racionalidade política desenvolvimentista. Em uma entrevista concedida em janeiro de 2011 

a um canal de TV peruano, por exemplo, o então presidente advogou pela necessidade de 

 
derrotar as ideologias absurdas, panteístas, que acreditam que as 

paredes são deuses, que o ar é deus. Voltamos a essas formas primitivas 

de religiosidade onde se diz “não toque nessa colina porque ela é um 

Apu e está cheio de espírito milenário e não sei que coisa”. Bem, se 

chegamos a isso então não fazemos nada, nem mineração, não tocamos 

nesses peixes porque são criaturas de Deus e são a expressão do deus 

Poseidon. Voltamos a esse animismo primitivo?79 

 

Afirmar o mito de Pakitzapango era então, desde o princípio, afirmar a legitimidade 

política das imagens que dele emanavam. É o caso da paisagem, como uma espécie de 

dispositivo de contraste entre os valores afirmados pelo mito ashaninka (a origem da alteridade 

e a marca do parentesco interétnico), e dos efeitos previstos do mito estatal do desenvolvimento 

(a aniquilação da diferença e a quebra dos laços de parentesco entre ashaninkas e aquilo que 

chamaríamos de mundo exterior ou natureza). As políticas de desenvolvimento modernizantes 

baseadas na extração de matérias-primas e energia não são, afinal, muito mais que expressões 

materiais de uma específica tendência moderna, compartilhada entre as mais diversas posições 

ideológicas, que vê, na obtenção acelerada de recursos naturais para a satisfação das demandas 

econômicas globais, o caminho ideal para a garantia do que consideram ser “crescimento 

econômico”. Ou, como no caso em questão, a crença hegemônica dos “países em 

desenvolvimento”, no início do século XXI, de que o crédito financeiro advindo do ciclo de 

commodities deveria ser transferido para o financiamento de grandes obras de infraestrutura (as 

"megaobras"). 

O fato do mito de Pakitzapango estar inserido na maioria das manifestações públicas 

dos Ashaninka contra a construção da usina está relacionado a essa capacidade do mito de 

expressar, no interior de um processo político, valores que contestam as prioridades do conceito 

estatal de desenvolvimento e, a partir disso, excedem o que é tradicionalmente considerado 

como objeto da política. O mito, afinal, visto pelo Estado como resíduo animista, pode ser 

considerado por ele matéria do transcendente, talvez do espiritual ou do religioso, mas nunca 

da política como instituição da sociedade. No entanto, se a inserção desse “excedente mítico” 

                                                 
79 Alan Garcia Perez, entrevista por Cecilia Valenzuela, Mira Quien Habla Show, Willax TV, 19 fev. 2011. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=2Vf4WfS5t08. 

https://www.youtube.com/watch?v=2Vf4WfS5t08
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na política termina sempre por mover as “práticas religiosas” de preocupações exclusivamente 

sagradas/rituais, inserindo-as no interior de preocupações históricas e políticas de convivência 

entre atores indígenas e não indígenas (quer dizer, do mito como modo de orientação na prática), 

então talvez faça sentido considerar os níveis de reconfiguração discursiva que a presença 

política da paisagem mítica produz.80  

Embora seja verdade que esses novos termos possam sempre ser seguidos por uma 

reabsorção da diferença em novas identidades políticas hegemônicas, ainda assim a situação se 

apresenta como uma valiosa oportunidade para o exercício de suspensão temporária da 

estabilidade de conceitos políticos universalizantes, pois a política, nesse caso, é melhor 

definida não como relação vertical de poder, mas como uma possível horizontalidade entre 

mundos. Ao exceder o domínio tradicional da política moderna, o resulto da atividade que 

integra o mito na política institucional não é nunca apenas esse texto gravado em relatórios e 

petições, mas também um gesto que, ao ser efetivado, opera um realinhamento sensível do 

campo político. Como mostrou Jacques Rancière, a diferença instaura na política um espaço 

possível de tensionamento das categorias de universalidade. Não a confrontação entre interesses 

ou opiniões distintas, mas "manifestações de uma distância" que constrói "um mundo paradoxal 

que junta dois mundos separados".81 A paisagem mítica, como imagem dessa diferença que 

instaura um desentendimento82, promove, nas dobras da institucionalidade estatal e do 

pluralismo jurídico, a exigência para uma consideração de seu significado e da memória que 

nela se inscreve. 

 O exemplo de Pakitzapango é apenas um entre outros possíveis na história local de 

situações em que a participação indígena nos processos sociais (sua “agência histórica”) se 

concretizou através de relações instáveis entre a luta política por sobrevivência e a afirmação 

de sua diferença cosmológica – como se esses dois momentos fossem (e talvez porque de fato 

o sejam) apenas um. Nesse movimento, o agenciamento político da ancestralidade (a remissão 

da luta política à ancestralidade mítica) aparecerá como código privilegiado por meio do qual 

os Ashaninka reivindicam seu direito a existir; daí porque a inserção do mito no processo 

político não é vista, pelos atores indígenas, como uma estratégia pontual de instrumentalização 

da paisagem mítica. Pakitzapango não é uma manifestação apartada do corpo ashaninka, mas 

uma memória, um traço mítico e histórico, na medida em que envolve as vidas e os tempos de 

                                                 
80 CADENA, Marisol de la. Indigenous cosmopolitics in the Andes: Conceptual reflections beyond “politics”. 

Cultural anthropology, v. 25, n. 2, 2010, p. 335. 
81 RANCIÈRE, Jacques. 10 teses sobre política. In: RANCIÈRE, Jacques. Nas margens do político. Kkym: Lisboa, 

2014, p. 149. 
82 RANCIÈRE, Jacques. O desentendimento. São Paulo: Editora 34, 1996. 
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seus antecessores humanos e ancestrais míticos, dos que, ao longo de muitas gerações, se 

movimentaram sobre essa paisagem.  

 

 

Figura 3 - Ruth Buendía em um protesto em Londres contra a construção das hidroelétricas brasileiras na 

Amazônia, 2011 (Survival International). 

 

Em uma região próxima à do recente confronto entre os Ashaninka e a Odebrecht, outras 

situações, profundamente separadas pelo tempo, oferecem possíveis imagens da paisagem tal 

como ela emana o interior de seu modo de vida. Na sequência, um recuo temporal de larga 

escala nos permitirá analisar de que forma também a história pré-hispânica dos Ashaninka se 

apresenta como uma janela para uma elaboração mais nítida de suas formas políticas de 

organização e para a conjugação dessas formas no interior de suas significações sobre o 

território. Ao mesmo tempo, o exercício de recorrer à história dos Ashaninka antes da 

colonização também tornará possível observarmos outros exemplos sobre a relevância prática 

que assumem os mitos quando empregados histórica e politicamente. 

 

1.3 O sal da pedra e o passado profundo dos Arawak 

O célebre escritor e antropólogo peruano José Maria Arguedes uma vez descreveu o rio 

Apurímac recorrendo a uma metáfora da visualidade das águas, como se a força do rio derivasse 

de seu isolamento: “porque só é possível vê-lo dos cumes, e sua voz se ouve em todos os 
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lugares”83. Nome que recebe o rio Amazonas no trecho entre a cordilheira dos Andes e as terras 

altas da Amazônia, Apurímac significa, em quéchua, “o senhor que fala”. Depois que o 

Apurímac nasce, no altiplano, ele se estende por mais 730 quilômetros até se juntar com o rio 

Mantaro, já na floresta peruana, quando passam juntos a formar o rio Ene. À frente, o rio se 

transforma em Tambo e depois, com a confluência do Urubamba, passa a se chamar Ucayali, a 

principal cabeceira do rio Amazonas. Entre o encontro do Apurímac com a bacia do Ucayali 

vive a maior parte dos grupos que linguistas e arqueólogos denominaram “Arawak pré-

andinos”, falantes de línguas Arawak que habitam o sopé da cordilheira andina, já na floresta 

tropical, como os Ashaninka.84 

Há cerca de 2500 anos, a “diáspora Arawak” significou a fragmentação dessa língua em 

outras sete, de populações que se dispersaram através dos séculos por toda a América do Sul, 

as Antilhas e o Caribe. Tendo sido afetado pelo grande declínio populacional que adveio da 

colonização europeia, um vasto número de grupos indígenas falantes de línguas Arawak 

continua habitando a América do Sul até os dias de hoje, em regiões que se estendem do leste 

do Peru ao sul da Venezuela e em diversas regiões do Brasil (ver figura 4). No Peru, a região é 

ocupada atualmente por diversos desses grupos: além dos Ashaninka, vivem lá os Ashéninka, 

Nomatsiguenga, Machiguenga, Yánesha e Yine (Piro). Por conta das semelhanças entre seus 

costumes, idiomas, vestuários e o tipo de ocupação territorial que exercem, todos (com exceção 

dos Yánesha e dos Yine/Piro85) foram considerados, até a segunda metade do século XX, como 

segmentos de um único grupo etnolinguístico: os "Campa".  

                                                 
83 ARGUEDAS, José María. El carnaval de Tambobamba (1942). In: ARGUEDAS, José María. Indios, mestizos 

y señores, Lima: Editorial Horizonte, 1985, pp. 151-155. 
84 RIVET, Paul; TASTEVIN, Constant. Les langues du Purús, du Juruá et des régions limitrophes. Le groupe 

arawak pré-andin. Anthropos, v. 18/19, n. 1/3, 1923/1924, p. 104-113 
85 Os Yánesha eram chamados de “Amuésha”, e os Yine, de “Piro”. 



52 

 

 

Figura 4 – Localização atual dos Arawak do ramo “subandinos” na Amazônia peruana. 86 

 

Até muito recentemente, acreditava-se que a imagem dominante das sociedades 

amazônicas pré-coloniais seria marcada por uma reduzida densidade populacional e uma baixa 

complexidade do ponto de vista social e político. Segundo essa caracterização, tais sociedades 

teriam se reproduzido no tempo por meio de práticas básicas de caça e coleta – produzindo, 

portanto, um impacto ambiental mínimo. Mesmo as narrativas de viagem veiculadas na Europa 

do século XVI, que falavam da existência de grandes aldeias e populações numerosas ao largo 

do rio Amazonas, foram, durante muito tempo, consideradas como fantasiosas ou exageradas.87 

A articulação conceitual da “baixa complexidade” amazônica tomava corpo por oposição à 

organização social e cultural das civilizações indígenas das “terras altas” – as grandes 

civilizações dos Andes. As sociedades andinas eram consideradas, assim, pontos culminantes 

de maximização sócio-política do continente antes dos europeus. Na floresta tropical, por 

                                                 
86 SANTOS-GRANERO, F; BARCLAY, F (ed.). Guía Etnográfica de la Alta Amazonía. Volume V: Campas 

Ribereños/Ashéninka. Lima: IFEA, 2005, p. xvi. Para uma análise detalhada sobre as fronteiras socioculturais dos 

Arawak na Amazônia, cf. HILL, Jonathan D.; SANTOS-GRANERO, Fernando (eds). Comparative Arawakan 

histories: rethinking language family and culture area in Amazonia. University of Illinois Press, 2010. 
87 DENEVAN, William M. Rewriting the late pre-European history of Amazonia. Journal of Latin American 

Geography, vol. 11, n. 1, 2012, p. 10. 
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contraste, tinha-se um “espaço ocupado ‘no máximo’ (nos termos da escala evolutiva) por 

slash-and-burn horticulturalists (agricultores de coivara)”88. Todavia, a partir da segunda 

metade do século XX, novos estudos passaram a argumentar que essa imagem, fiel ao panorama 

pós-conquista das sociedades indígenas, era incapaz de fazer jus à complexidade social e 

política de seu passado pré-hispânico.  

O pioneiro estudo do arqueólogo Donald Lathrap, por exemplo, apontou, em 1960, que, 

na bacia do rio Amazonas, haviam se desenvolvido povos permanentes, praticantes de um tipo 

de agricultura em forma de grandes hortas e com uma imensa disponibilidade de proteína. A 

partir daí, novas investigações acabaram confirmando sua hipótese de que muitos vilarejos da 

Amazônia pré-europeia remontavam a amplas concentrações demográficas semipermanentes, 

além de longas redes de integração regional pelos rios ou por caminhos na floresta.89 Para Peter 

Stahl, essa revisão da arqueologia amazônica tradicional produziu uma nova percepção do 

mundo amazônico, enfatizando agora sua heterogeneidade ambiental, sua variabilidade de 

adaptação agrícola, uma densidade populacional mais elevada e, portanto, no ponto que mais 

nos interessa aqui, a necessidade de considerar a história dessas culturas a partir de escalas 

temporais mais profundas.90 

O desenvolvimento de tais estudos permite com que afirmemos hoje, por exemplo, que, 

no alvorecer do século XVI, a pessoa amazônica média provavelmente não vivesse em uma 

comunidade isolada e autossuficiente, mas, ao invés disso, participava de uma certa rede 

política, econômica e cultural “articulada em extensas redes de sociabilidade que se estendiam 

por toda a região”91. A influência dessa nova literatura foi tamanha que Viveiros de Castro 

chega a falar de um giro histórico da etnologia, movimento resultante da crítica à imagem 

primitivista da Amazônia antes da colonização:  

 
Os historiadores profissionais começaram a se voltar para o tema; os etnólogos 

deixaram de se contentar com as fontes secundárias, debruçando-se sobre 

materiais de arquivo bastante ricos. O conhecimento etnográfico tem sido, por 

sua vez, aplicado sobre as fontes históricas, facultando hipóteses capazes de 

                                                 
88 CAVALCANTI-SCHIEL, Ricardo. Para além de terras altas e terras baixas: modelos e tipologias na etnologia 

sul-americana. Revista de Antropologia (USP), vol. 57, n. 2, 2014, p. 254. 
89 Algo que o próprio Lévi-Strauss enfatizou, na apresentação de um volume da tradicional revista francesa de 

Antropologia L'homme, em 1993, numa edição dedicada aos povos amazônicos: “Là où l'on croyait trouver 

d'ultimes témoins de genres de vie et de modes de pensée archaïques, nous reconnaissons aujourd'hui les survivants 

de sociétés complexes et puissantes, depuis des millénaires engagées dans un devenir historique, et que décomposa, 

dans le laps de deux ou trois siècles, ce tragique accident lui aussi historique que fut pour elles la découverte du 

Nouveau Monde”. LÉVI-STRAUSS, C. Un autre regard. L'Homme, vol. 33, n. 126-128, 1993, p. 7-11. 
90 STAHL, Peter W. Paradigms in paradise: revising standard Amazonian prehistory. The Review of Archaeology, 

vol. 23, n. 2, 2002, p. 44. 
91 HECKENBERGER, Michael; NEVES, Eduardo Góes. Amazonian archaeology. Annual Review of 

Anthropology, vol. 38, 2009, p. 259. 
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dar consistência a informações frequentemente vagas e contraditórias. Uma 

das consequências disto é a revalorização do conteúdo etnográfico das fontes 

antigas, e o recuo da tendência hipercriticista a interpretá-las como mero 

registro de preconceitos e interesses europeus.92 

 

O reconhecimento da variedade social, das distintas formas de organização e dos sistemas 

interétnicos de comunicação e comércio, ao suspender a hipótese da simplicidade sócio-política 

das “terras baixas” como oposição analítica do dinamismo e complexidade das “terras altas”, 

levou a uma generalização do interesse antropológico pelas interações entre essas sociedades e 

as estruturas sociopolíticas ocidentais. Ao se sugerir a existência de uma “intensidade histórica” 

para as sociedades amazônicas, colocava-se automaticamente em xeque a imagem que as 

identificava a partir de sua “a-historicidade” ou de sua “lentidão”, exigindo assim também um 

novo entendimento da história indígena depois da colonização, agora contrastada com a 

complexa variabilidade do passado pré-colonial. 

Na parte alta da Amazônia peruana, zona de transição entre a serra andina e o sistema 

fluvial do Ucayali/Amazonas, povos Arawak se concentraram pela primeira vez a partir de 100 

a.C., ocupando os vales formados pelas fontes do Ucayali, nos rios Urubamba, Tambo, Ene, 

Perené e Pichis, além da zona interfluvial do Gran Pajonal.93 Entre 600 e 900 d.C., o apogeu da 

civilização Wari na atual região de Ayacucho significou uma pioneira urbanização da serra 

andina. Isso teria impulsionado um vigor nas relações econômicas e religiosas entre os povos 

indígenas andinos do "alto" e os Arawak das terras baixas. Com o declínio Wari e o apogeu do 

império Inca na região (entre VIII e IX d.C.), a verticalização do poder se acentuaria, ainda que, 

ao mesmo tempo, houvesse certa presença das relações de troca e de aliança política entre os 

Inca e os povos da selva, a quem os incas denominavam Anti: povos integrados na metade de 

baixo da organização cosmológica inca, concebidos como descendentes dos primeiros 

ancestrais que se refugiaram na escuridão da floresta quando emergiu Inti, o deus sol.94 A cidade 

inca de Vilcabamba, afinal, ficava próxima, pouco além da fronteira política entre os Inca e os 

Arawak, perto do Madre de Díos (ver figura 5). 

 

                                                 
92 CASTRO, Eduardo Viveiros de. Op. cit., 2016, p. 338. 
93 ZOLEZZI, Enrique Rojas. Cuandos los guerreros hablan: los indígenas campa ashaninka y nomatsiguenga y la 

guerra contra Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Túpac Amaru en la selva central peruana. Lima: 

Editorial Horizonte, 2016, p. 71. 
94 Ao se conceitualizar a alteridade local a partir de distintos mitos de origem, busca-se superar as possíveis 

antinomias que, como já havia assinalado Lévi-Strauss, resultam tanto de sua proximidade geográfica como de 

suas distâncias sociológicas. Afinal, é a partir da contraposição às imagens associadas aos seus “outros” que esses 

grupos constroem suas próprias figuras de identidade, em uma espécie de espelho invertido. Cf. LÉVI-STRAUSS, 

Claude. Mythologiques IV: L'Homme nu. Paris: Plon, 1971, p. 101. 
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Figura 5 - Detalhe de mapa das grandes civilizações do Peru, mostrando os grandes centros Wari e Tiwanaku, 

com destaque para a fronteira inca.95 

Entre “antis” e incas, arqueólogos e historiadores falam de um conjunto híbrido de 

relações possíveis, subsumidas nos pares conceituais de amizade-troca e inimizade-guerra. Em 

algum momento os Inca de fato tentaram estabelecer um controle direto das populações Arawak 

na zona do baixo Apurímac e nas fontes do rio Perené, na tentativa de controlar a produção 

local da folha de coca.96 Por outro lado, relações de intercâmbio e troca também podem ser 

notadas, ainda que constantemente ameaçadas a cada vez que o Inca dava ares de tributo à troca 

e de anexação à aliança. A possibilidade sempre aberta de captura pela expansão do império 

Inca significou a necessidade de organização de alianças militares e políticas entre as 

populações da selva dos diferentes grupos Arawak. Entre esses, a antropóloga francesa Renard-

Casevitz observou, por exemplo, a presença da proibição da endoguerra, as alianças 

multiformes e as intensificações dos contatos e das redes comerciais e guerreiras Arawak contra 

o inimigo em comum das terras altas.97  

                                                 
95 Reproduzido de D’ALTROY, Terence N. The Imperial Inka road system: exploring new paths. Asian 

Archaeology, v. 2, n. 1, p. 3-18, 2018. Detalhe sobre a localização dos povos Arawak do autor, baseado em 

informações de RENARD-CASEVITZ, France-Marie; SAIGNES, Th; TAYLOR, Anne Christine. Al este de los 

Andes. Quito, Ecuador: Ediciones Abya-Yala; Lima, Perú: Instituto Francês de Estudios Andinos, 1988. 
96 ZOLEZZI, Enrique Rojas. El cerro y el felino. Un caso de unidad de grupo en la mitología en los Andes y la 

Amazonía. Investigaciones sociales (UNSM - Peru), v. 21, n. 39, 2017, p. 21 
97 “No momento da conquista espanhola, as redes comerciais e de guerra tinham integrado não somente todos os 

Arawak fronteiriços das províncias centrais do Império, como também os Pano ribeirinhos, todos prontos para 

unir-se enquanto amazônicos contra as ofensivas provenientes das terras altas andinas, todos habituados a efetuar 

grandes viagens no verão para comerciar entre si ou negociar por conta própria com os Incas e participar de seus 

ritos e festivais (sobretudo em agosto)”. RENARD-CASEVITZ, France-Marie. História Kampa, Memoria 
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Todas essas distâncias se conectavam, no passado pré-colombiano, por longos caminhos 

construídos entre a selva e as montanhas, largas rotas terrestres de comunicação entre os 

povoados e os lugares de contato e comércio. O Cerro do Sal, ou Pareni para os Ashaninka, era, 

nesse momento, a paisagem sagrada mais importante para os grupos da região. Um depósito 

natural de sal localizado entre as províncias atuais de Chanchamayo e Oxapampa, o Pareni, 

atraia regularmente um grande influxo humano. Lugar de rituais, de intercâmbios econômicos 

e culturais, a fonte salina era destino de viajantes ameríndios que caminhavam longas distâncias 

para colher o sal-gema que jazia naturalmente na superfície do solo. Escasso na região, o sal 

era vital como condimento ou para a preservação da comida, já que, na época das chuvas, os 

rios tornavam a pesca impossível. No passado pré-hispânico, parte do sal que se extraia do 

Pareni era cozido e moldado em barras, para então ser acumulado em depósitos na selva. 

Renard-Casevitz assinalou que essas barras funcionavam como moedas de troca entre os 

grupos, a partir das quais se obtinha acesso a produtos como tecidos de algodão, cerâmica, 

ornamentos ou pérolas. Os fabricantes do sal seguiam o esquema geral de um sistema comercial 

que exigia de todos os parceiros étnicos a introdução de um produto fabricado facilmente 

identificável como seu.98 

Durante muitos séculos será possível notar a centralidade da região para grupos Arawak 

e Pano que, comercializando ou explorando recursos, habitavam territórios orientados em 

direção à fonte do sal. Entre esses, arqueólogos notaram um elaborado sistema de trocas 

baseado no comércio do ingrediente. Até o século XVIII, a julgar pelos registros dos 

franciscanos, o depósito natural salino será um destino amplamente generalizado entre os 

grupos autóctones da região. Conforme escreverá um padre franciscano em 1690: 

 

ao Cerro do Sal viajam todas as nações da selva adentro. Pois nos asseguram 

que vem de tão longe pelo sal, que andam seis meses [...] porque não possuem 

sal aonde vivem. Ainda nos asseguraram que costumam juntar num outro rio 

do Cerro do Sal, em tempos de secas, mais de 600 balsas e canoas.99 

 

Nessa centralidade estratégica, alguns antropólogos e arqueólogos perceberam o sentido de um 

lugar fundamental para a articulação e mobilização de certas redes de proteção "pan-

amazônica" contra a expansão do império Inca em direção ao oriente amazônico. No entanto, 

                                                 
Ashaninka. In: CUNHA, Manuela Carneiro da (ed.). História dos índios no Brasil. São Paulo: FAPESP, 1992, p. 

200. 
98 Idem. Segundo a autora, mesmo em períodos mais recuados no tempo, já é possível constatar ligações por terra 

entre o Cerro do Sal e duas civilizações pré-colombianas, em Kotosh, perto da atual Huánuco, e em Áncon, nos 

arredores da Lima contemporânea (1200 a.C.). 
99 AMICH, José. Historia de las misiones del convento de Santa Rosa de Ocopa. Lima: Editorial Milla Batres, 

1975 [1854], p. 43. 
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como nota Renard-Casevitz, se aparentemente nada diferenciava esse local das outras dezoito 

minas de sal presentes na região, é de se imaginar que, à importância geográfica, somasse-se 

desde então uma valoração mítica mais fundamental. 

Os Ashaninka consideram o sal como o corpo da divindade feminina Tsiwi100, e a 

topografia que resulta do mito, o Cerro do Sal, representa, portanto (tal como no mito de 

Pakitzapango), uma marca na paisagem que remete ao passado ancestral desses diferentes 

grupos que habitam a floresta. Sociedades que se organizavam em esferas concêntricas de 

sociabilidade, a partir e através de pontos de referência em comum – os mesmos locais sagrados, 

às vezes inclusive identificados pelo mesmo nome ou ligados aos mesmos mitos, como é o caso 

do Pareni. Essa forma de aliança interétnica é o que explica com mais facilidade a razão pela 

qual os espanhóis terão tanta dificuldade em identificar as fronteiras étnicas da região e 

compreender a autonomia identitária que, nos dias de hoje, é parte importante da luta dos grupos 

indígenas do local. Para os europeus, como dissemos, esses grupos serão todos, por muito 

tempo, apenas “Campa”.  

Durante o período colonial, as autoridades espanholas e os missionários católicos farão 

uso de vários termos para se referir às populações da selva amazônica central do Peru: 

“pilcozones”, “camparites”, “anapatis”, “capiris”, “cobaros”, "pisiataris”, “antis” ou 

simplesmente "infiéis dos Andes”.101 A denominação que mais aparece nos relatos espanhóis, 

no entanto, é a de "chunchos", um termo amplo que para os habitantes andinos significava 

simplesmente “morador de montanhas”. No uso dos espanhóis, o termo adquiriu posteriormente 

um sentido depreciativo. Será apenas a partir do final do séc. XVII que as fontes franciscanas 

registrariam os primeiros usos do termo “Campa” para se referir aos amazônicos. 

A partir dos anos 1980, as nascentes organizações representativas indígenas da região 

passaram a reivindicar a interrupção do uso da designação Campa, palavra inexistente em sua 

língua, e a substituição pelo Ashaninka e suas variáveis, como tradicionalmente se 

identificavam.102 Um texto publicado em 1982, intitulado "Yo no soy, ¡Campa Soy Ashaninca!", 

                                                 
100 SANTOS-GRANERO, Fernando; BARCLAY, Frederica (ed.). Guía Etnográfica de la Alta Amazonía. Volume 

V: Campas Ribereños/Ashéninka. Lima: IFEA, 2005, p. xxxvii. 
101 Uma forma de identificar os grupos indígenas era a partir do uso de referências geográficas. Assim, os 

“pangoas” eram os que viviam no rio Pangoa, os “satipos”, os que habitavam um território perto do rio Satipo. Os 

que viviam perto do sopé da cordilheira eram chamados de “andes” ou “antis” etc. Cf. VEBER, Hanne. Historias 

para nuestro futuro. Yotantsi ashi Otsipaniki. Narraciones autobiograficas de líderes Ashaninkas y ashéninkas. 

Copenhague: Grupo Internacional de Trabajo Sobre Asuntos Indígenas, 2009, p. 21 e seguintes. 
102 Semelhantes mudanças de etnônimos à de “Campa” a “Ashaninka” podem ser vistas em outros casos da região, 

como a substituição do “Amuesha” por “Yanesha”, de “Piro” por “Yine”, entre outros. Cf. ESPINOSA, Oscar. 

Etnónimos,“comunidades nativas” y otras categorías problemáticas del Estado en contextos de diversidad cultural: 

El caso de la Amazonía peruana. Forum historiae iuris2019, disponível em: https://forhistiur.de/2019-01-espinosa. 

https://forhistiur.de/2019-01-espinosa
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realizou um papel essencial para a mudança do etnômino.103  A publicação do texto teve tanto 

impacto que, segundo um comentarista, efetivamente “interrompeu o uso oficial [estatal] do 

termo [Campa] em favor da palavra Ashaninka”.104 Diferentes especialistas traduzem 

Ashaninka como “nossos irmãos”, “nossos parentes” ou  “nossa gente”, o que sublinha, de toda 

forma, o caráter social e inclusivo do termo, já que o prefixo “a” refere-se ao plural inclusivo 

“nossos/nossas”.105  

Segundo Gerald Weiss, um dos primeiros antropólogos a conduzir pesquisas junto aos 

Ashaninka, nos anos 1960, o termo Campa é provavelmente uma derivação do quéchua tampa 

(confusão) ou ttampa (despenteado)106, mas não há consenso sobre a exata etimologia do termo. 

Outros autores seguiram reivindicando seu uso como referência importante para percorrer 

conceitualmente as híbridas fronteiras do complexo sistema de alianças no período pré-

colonização. De fato, a variedade, reduzida à identidade Campa, servirá, no próprio contexto 

das alianças interétnicas (que se repetirá durante a colonização), a uma certa apropriação 

indígena da denominação. Em todo caso, se a consagração das alianças tanto no período pré-

colonial como após a invasão espanhola determina um tipo de coesão política entre grupos de 

natureza distinta (um organismo multicêntrico cuja coesão se radica na variação de relações 

horizontais derivadas mitologicamente), também é verdade que a aliança, entendida como 

estratégia política e como manifestação cosmológica da semelhança, teve efeitos materiais de 

grande alcance. 

A proibição de derramamento de sangue entre os grupos Arawak, por exemplo, 

determinou o fortalecimento de redes de parentesco por afinidade, e isso é demonstrável seja 

pela existência de aldeias mistas (alguns missionários escreveram sobre aldeias fronteiriças que 

integravam ashaninkas e yaneshas durante a conquista espanhola, e algumas sobrevivem até os 

dias de hoje107), ou pela permissão e mesmo encorajamento social do casamento interétnico 

                                                 
103 SCHÄFER, Manfred. Yo no soy Campa, soy Ashaninka!. Amazonía Indígena, vol. 4, p. 30-31, 1982. 
104 BARLETTI, Juan Pablo Sarmiento. Kametsa asaiki: The pursuit of the 'good life' in an Ashaninka village 

(Peruvian Amazonia). Dissertação de mestrado. University of St Andrews, 2011, p. 4. 
105 Cf. WEISS, Gerald. The cosmology of the Campa Indians of Eastern Peru. Ph. D. Thesis - University of 

Michigan, 1969, p. 6; HVALKOF, Søren; VEBER, Hanne. Ashéninka del Gran Pajonal, In: Santos-Granero, F.; 

BARCLAY, F. (ed.). Op.cit., 2005, p. 99. 
106 WEISS, G. . Op. cit., 1969, p. 61. 
107 “Algumas dessas associações fundiram nas fronteiras kampa gente de etnias e línguas diferentes. As mais 

estáveis dentre elas, interkampa ou interamazônicas, geralmente situadas numa confluência, receberam um nome 

que perdurou um ou dois séculos na literatura: é o caso dos Chichirenes, Ashaninca-Nomatsiguenga estabelecidos 

na foz do Ene, dos Simirinchis, grupo ashaninca-piro da foz do Tambo, e dos Chontaquiros, Piro-Matsiguenga do 

médio Urubamba. Houve fusões yanesha-ashaninca em torno do Cerro de la Sal e aldeias arawakpano, como por 

exemplo: a aldeia kampamochobo na margem esquerda do alto Ucayali e a aldeia piro-comabo na margem direita, 

uma diante da outra e aliadas entre si, que possibilitavam acionar quatro redes de alianças quando fosse 

necessário”. RENARD-CASEVITZ. Op. cit., 1992, p. 205. 
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entre indivíduos de grupos Arawak. A força que, ao interditar o conflito, insere o sujeito da 

alteridade (o outro) dentro de si estende também o número de parceiros comerciais e as redes 

de proteção militar entre os Arawak, ao mesmo tempo contra os “outros outros” (os Inca, os 

Wari, os espanhóis, os caucheros ou os guerrilheiros, tudo depende da época). “Nesse jogo de 

eixo que afasta o inimigo potencial fazendo do vizinho imediato um elemento integrado no 

sistema de parentesco e aliança cria-se um patchwork étnico, às vezes linguístico, 

inextricável”108.  

Para os vizinhos Yanesha, os Ashaninka, os Piro, os Shipibo, os Pano e os Machiguenga 

incluem-se todos na categoria acheñ (pessoa verdadeiramente humana) porque pensam e agem 

como seres humanos: eles bebem masato109, compartilham sua comida e vestem a cushma110. 

A noção ocidental de "povos amazônicos" ou de "povos da floresta" se expressa, nas línguas 

Arawak, através desse conceito, o de pessoa humana. Os Piro, por exemplo, consideram tanto 

Ashaninkas como Yaneshas "pessoas como nós", e a tradução do termo “Ashaninka” institui 

essa humanidade em comum a partir da autodenominação: é Ashaninka quem participa 

efetivamente de um ethos específico de sociabilidade. A autodesignação como “pessoa” refere-

se à humanidade de seres com um alcance que pode abranger, dependendo das intenções de 

quem fala, de famílias nucleadas até todo o grupo ou todos os indígenas amazônicos e, em 

alguns casos, espíritos, animais e plantas (ex-humanos em um passado ancestral).  

Historicamente o sal mítico definiu o espaço dos humanos como o de circulação e 

consumo dessa substância, enquanto moeda de troca e forma simbólica coletiva, ao mesmo 

tempo em que instituía um eixo em torno do qual circundavam e se justificavam, na prática, 

relações cruzadas de afinidade e comércio. O intercâmbio salino se estabelecia, nesse caso, 

como um tipo de relação especificamente humana, uma relação entre pessoas – o sal, portanto, 

como centro de relações permanentes e formativas de uma vida em comum. O distanciamento 

da agressão interamazônica se dá, no ponto de vista nativo, pelo fortalecimento de imagens em 

                                                 
108 Ibidem, p. 206. 
109 O masato é uma bebida alcoólica produzida a partir da fermentação da mandioca e constitui parte da dieta diária 

dos Ashaninkas e de vários outros povos amazônicos. Para produzi-lo se utilizam, como matéria prima, mandiocas 

descascadas, cozidas e esmagadas em panelas. A particularidade de sua preparação milenar na Amazônia reside no 

fato de que as mulheres (responsáveis pela produção da bebida) mastigam porções da massa de mandioca cozida 

e cospem, devolvendo-as ao recipiente, onde então se deixa fermentar o líquido naturalmente por 3 ou 4 dias. Na 

Amazônia brasileira, a bebida é chamada de cauim ou caxiri e outras variações. O masato é consumido não apenas 

por adultos, mas também por crianças nas comunidades, situação que, como informa a CARE, acaba contribuindo 

para as altas taxas locais de desnutrição infantil. 
110 Longa túnica colorida de algodão utilizada por homens, mulheres e crianças, a cushma constitui um importante 

artigo de identidade cultural. O seu uso contínuo, conforme afirmou Hanne Veber, aponta para a persistência de 

valores e práticas compartilhadas na Amazônia peruana em face dos prolongados esforços de colonização na 

região. Cf. VEBER, H. External Inducement and Non-Westernization in the Uses of the Asheninka Cushma. 

Journal of Material Culture, vol. 1, n. 2, p. 155-182, 1996. 
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comum. O Pareni, como ponto geográfico e como lugar sagrado para diferentes grupos, oferece 

uma boa oportunidade para averiguar os significados atribuídos a esses comuns. 

A sobrevivência, nos dias de hoje, de mitos locais que narram a origem demiurga do sal 

entre esses diferentes grupos parece atestar o compartilhamento entre eles de um mesmo 

referente geográfico-sagrado. Na cosmologia ashaninka, o sal (Tsiwi) é definido por um 

estatuto sagrado que dá origem ao intercâmbio de bens como uma forma relacional própria da 

"humanidade ashaninka" – a transformação da divindade Tsiwi (demiurga feminina) em sal-

gema. Uma versão do mito de origem do ingrediente conta a história, ocorrida no tempo mítico 

(o tempo da indiferenciação entre humanos, divindades, animais e plantas), de Tsiwi, a “pessoa 

sal” feminina que, ao caminhar pelas bordas do rio Perené, nomeava toda parte do território por 

que passava. Tsiwi era irmã de dois homens. Durante sua caminhada, um grande grupo de 

indígenas a seguia, desejosos do sal. Finalmente, quando chegaram no rio Tsiwiari, a deusa sal 

permitiu aos seguidores o consumo do ingrediente. Desde então, diz o mito, “todos 

compartilham esta mulher, em uma relação análoga a uma de afinidade”.111 

No mito Yanesha análogo, o Pareni aparece como o lugar onde Posona, o homem-sal 

primordial, foi transformado para sempre nos diferentes tipos de sal que existem atualmente, 

nem todos comestíveis.112  Já na cosmologia dos Machiguenga, acredita-se que Pareni, a 

mulher-sal do passado ancestral, depois de casamentos infrutíferos (e depois de transformar 

todos seus maridos e filhos nos animais que habitam a floresta no presente), empreendeu uma 

longa viagem em busca de um lugar para criar seus filhos peixes.113 Quando chegou à região 

do Alto Perené, transformou a si e a sua filha em minas de sal.114 Hoje em dia, a antiga mulher-

sal pode ser vista como um grande cerro, que os ashaninkas chamam Pareni e os espanhóis 

chamarão Cerro de la Sal. Outros grupos amazônicos organizarão de formas diferenciadas a 

função do ingrediente na vida cotidiana, mas, tal como assinala Ana Carolina Pereira a partir 

de contato com o corpo mítico Manchineri, “o tema da inserção do sal” – a instituição de um 

“terceiro elemento” entre o doce e o amargo – “aponta para mudanças significativas nos regimes 

                                                 
111 O Tsiwiari (rio Paucartambo) se localiza ao pé do Cerro do Sal, o ponto focal dos Arawak pré-andinos. 

ZOLEZZI, Enrique Rojas. Los ciclos de Pachakama, Inka y sacramento en la Mitología Campa Ashaninka como 

interpretaciones de los procesos de reemplazo tecnológico y subordinación económica surgidos de la colonización. 

Anthropologica (PUCP), vol. 11, n.11, 1993, p. 81. 
112 SANTOS-GRANERO, Fernando. Escribiendo la historia en el paisaje: espacio, mitología y ritual entre la gente 

yanesha. In: SURRALLÉS, Alexandre; HIERRO, Pedro García (Ed.). Tierra adentro. Territorio indígena y 

percepción del entorno. IWGIA, 2004, p. 207. 
113 RENARD-CASEVITZ, France-Marie. La sal: mujer gema, mujer condimento. Revista de Antropología 

(UNMSM), vol. 1, n. 1, 1994, p. 88-54. 
114 SANTOS-GRANERO, Fernando. Paisajes sagrados arahuacos: Nociones indígenas del territorio en tiempos de 

cambio y modernidade. Revista Andina, v. 42, n. 1, p. 99-124, 2006. p. 105. 
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de subjetivação” de grupos ameríndios, pois “a incorporação do sal implica o rompimento da 

capacidade de transformação dos humanos em outras formas de seres”.115 

Já entre os Arawak “sub-andinos” a forma simbólica dos mitos do sal fornecerá, em 

tempos pré-colombianos, a fundação metafísica da sociabilidade, da prática comercial e da 

aliança militar. As relações entre a paisagem e a cosmologia e entre a importância material do 

sal e seu estatuto simbólico-ritual indicam, por sua vez, a relevância prática (e histórica) dos 

mitos de criação para a efetivação de alianças comerciais, rituais ou militares. O acesso ao sal 

é tido como lugar de interdição da guerra interna, porque o comércio (e a delimitação dos que 

dele podem participar) se define pelo passado ancestral comum aos participantes. O 

compartilhamento do passado determina a extensão das fronteiras do que é considerado 

humano, parente ou aliado: a política se faz pela cosmologia. A ação ritual relacionada a 

determinadas paisagens, por sua vez, preserva a memória dos acontecimentos míticos, ela é 

uma forma de lembrar.  

 

1.4 Memória topográfica, o espaço como forma da lembrança 

O território definido como ancestral constitui um tipo de memória interétnica inscrita 

nos declives topográficos, em formações geológicas específicas, em alturas definidas do rio. O 

compartilhamento do território (e, mais importante, de certa perspectiva sobre ele) funciona 

como espaço de uma identificação histórica entre os Ashaninka do presente e seus ancestrais. 

Identificação interétnica ou mesmo interespécie, que, orientada pela paisagem, compõe um 

mosaico onde as fronteiras entre passado mítico e passado histórico se sobrepassam e 

eventualmente se articulam a partir do parentesco, daquilo que liga um ashaninka a outro. Um 

comentário de James Leach em sua etnografia sobre os Reite da Papua-Nova Guiné aponta para 

um sentido da ligação entre território e parentesco que me parece particularmente rico também 

para pensarmos também a situação amazônica: 

 
A terra está muito bem viva e se insere diretamente na constituição (na 

geração) de pessoas. A relação entre terra e pessoa não é de contenção, com a 

terra "por fora" e a essência da pessoa "por dentro", mas de integração. [...] A 

constituição de pessoas e de lugares são aspectos mutuamente implicados do 

mesmo processo. Nesse sentido, o parentesco é geografia ou paisagem.116 

 

                                                 
115 PEREIRA, Ana Carolina Barbosa. Op. cit., 2019, p. 141. 
116 LEACH, James. Creative Land. Place and Procreation on the Rai Coast of Papua New Guinea. Oxford: 

Berghahn Books, 2003, p. 31. 
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A conversão de espaços abstratos em lugares sociais e culturais propriamente ditos 

produziu, também na história dos grupos indígenas da selva central peruana, a possibilidade de 

instituir, na paisagem, um tipo de memória interétnica integrativa.117 O antropólogo Fernando 

Santos-Granero afirma que em sociedades de menor escala, como a dos Arawak pré-andinos, a 

apropriação simbólica do espaço e a geração de vínculos afetivos a partir de seu 

compartilhamento se dão, geralmente, a partir de três tipos distintos (mas relacionados) de 

operações simbólicas: 1) a narração periódica de mitos telúricos, mitos que narram de que 

maneira o espaço dos tempos míticos se transformou na paisagem atual; 2) a constante execução 

de rituais de lugar, “rituais diretamente relacionados com a geração do lugar”; e 3) a narração 

e a comemoração cerimonial dos nomes que compõem seus territórios. A experiência espacial 

se dá, então, como manifestação de um impulso indígena pela apropriação criativa da 

territorialidade.118  

Talvez esse esquema elaborado por Fernando Santos-Granero seja particularmente útil 

para pensar a experiência histórica dos Ashaninka em torno da paisagem como memória e do 

espaço como forma da lembrança. O mito de criação de Pakitzapango, assim como as diferentes 

versões do mito sobre a criação do Cerro do Sal, expõe a maneira pela qual um lugar “profano” 

se transforma, através do mito, em lugar “sagrado” da vida social – o espaço como experiência 

de significação. Os ritos, como as peregrinações anuais ao Cerro do Sal, apresentam o segundo 

ponto do esquema, pois a peregrinação efetivamente cria e reforça o significado sagrado do 

lugar – percorrer o território é um ato mnemônico. Por último, a insistência dos Ashaninka em 

mobilizar, pela narração oral, essa significação sagrada da paisagem reproduz os sensos de 

compartilhamento histórico entre pessoas e território. 

Nos dias de hoje, os caminhos da floresta ou dos rios que ligam pequenas comunidades 

a outras são diariamente percorridos por centenas de ashaninkas que habitam a mesma região 

de seus ancestrais pré-hispânicos. Desde muito cedo, as crianças aprendem sobre esses lugares 

míticos, tanto porque eles importam do ponto de vista simbólico-religioso como porque 

funcionam como pontos de referência e orientação. Durante minha visita à região, não me 

lembro de nenhuma viagem, a pé ou de barco, pelo rio Ene ou pelos estreitos caminhos abertos 

em meio à vegetação, em que meus interlocutores ashaninka não me indicassem o nome de 

certos referenciais geográficos, de formações rochosas, de pequenas montanhas ou de partes 

específicas do rio, ocasiões em que, na maioria das vezes, esforçavam-se para me explicar – e 

                                                 
117 Ver principalmente HIRSCH, Eric; O'HANLON, Michael (eds.) The anthropology of landscape: perspectives 

on place and space. Oxford: Clarendon Press, 1995. 
118 SANTOS-GRANERO, Fernando. Op. cit., 2006, p. 101. 
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eu me esforçava para entender – também as histórias míticas que explicavam a origem de cada 

local.  

Se antigamente os Ashaninka viajavam pela região em busca de esposas (no caso dos 

homens), para extrair o sal do Pareni, para guerrear, para visitar sheripiaris (xamãs) de outras 

comunidades, para frequentar festas em assentamentos vizinhos ou para participar de 

celebrações em centros cerimoniais e de peregrinação, nos dias de hoje a viagem pela floresta 

segue sendo parte importante de sua vida social. Homens e mulheres atravessam as matas e os 

rios para se dedicar a trabalhos assalariados temporários, para entregar petições às agências do 

governo, para participar de campeonatos de futebol em outras comunidades, para encontrar 

autoridades regionais ou para participar de assembleias políticas intercomunitárias. Pude viajar, 

em algumas ocasiões, em pequenas embarcações coletivas que, com horários mais ou menos 

fixos, levam ou buscam pessoas na direção de Satipo. Também os barcos da organização local 

estão sempre repletos de técnicos, funcionários e ashaninkas das mais diversas comunidades 

em trânsito. Outras embarcações circulam diariamente levando e trazendo crianças de 

comunidades que não possuem escolas ou postos de saúde para as que já possuem. As 

constantes viagens e movimentações no território conservam vivas as memórias dos antigos 

lugares sagrados e reafirmam, por consequência, as origens ancestrais comuns entre os grupos 

e suas formas (também ancestrais) de contato e relacionamento.  

É possível dizer que, tal como os Yanesha descritos por Santos-Granero, também os 

Ashaninka “leem” sua própria história enquanto observam a paisagem e viajam pelo território. 

No entanto, não se trata apenas de uma “leitura” da vida social, pois não há distância segura, 

para os povos amazônicos, entre uma exterioridade da paisagem e a interioridade dos sujeitos. 

Como Tim Ingold concluiu em uma tentativa de enfatizar o aspecto imanente e existencial da 

paisagem, percebê-la pode ser, em certos contextos e em certas sociedades, a realização de um 

“ato de lembrança”, ato que “não é tanto uma questão de invocar uma imagem interna, 

armazenada na mente, mas de se engajar perceptivamente em um ambiente que está impregnado 

de passado”119. Assim, não surpreende o fato de que, fruto de um engajamento perceptivo com 

um espaço no qual camadas temporais se sobrepõem, a paisagem amazônica também se 

transforme, para seus povos autóctones, em ferramenta possível de organização, mobilização e 

estratégia política. 

Implicar a paisagem no interior de disputas políticas é afirmar a legitimidade dos 

significados sociais nela incorporados. Cada marcador geográfico é também um marcador 

                                                 
119 INGOLD, Tim; KURTTILA, Terhi. Perceiving the environment in Finnish Lapland. Body & society, v. 6, n. 3-

4, 2000, p. 189. 
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histórico e, portanto, mítico, um “topograma”. Pakitzapango é, assim, a casa da águia mítica, 

mas é, ao mesmo tempo, a parte mais imprevisível do rio, que exige experiência dos que 

controlam os barcos, e, além disso, espaço de disputa política no presente, articulada 

historicamente em seus termos pela centralidade do mito. O Cerro do Sal, ainda que menos 

presente na memória local do presente, também articula a lembrança de passados conflituosos 

que exigiram a formação contínua de redes políticas orientadas pelo valor simbólico da 

paisagem: o passado pré-colonial, a contínua violência da colonização e suas persistências no 

presente. 

Mesmo que, nos dias de hoje, a persuasão da cosmologia seja afetada pela intrusão de 

inesgotáveis imagens de mundo nas comunidades, e mesmo que alguns já não acreditem nas 

histórias míticas que explicam a origem desses lugares sagrados e que promovem rituais 

associados a eles, não significa que o valor histórico e político derivado dos mitos foi totalmente 

perdido. A persistência instável e incerta dessa recordação mítica (porque importa para a 

identidade coletiva, porque sua mobilização pode ser eficaz na luta política, ou mesmo por sua 

capacidade de produzir algum prazer estético) reafirma a legitimidade de suas noções 

expansivas de paisagem, que a concebem como um espaço para além do (tempo) presente e 

como uma entidade que é mais do que um recurso material. A continuidade do vínculo 

intelectual e afetivo que os Ashaninka mantêm com sua paisagem – apesar das profundas 

transformações causadas pela modernidade na selva peruana – manifesta a possibilidade de um 

descentramento relativo de como concebemos a relação entre território, memória e tempo. 

 

Conclusão 

Antes dos primeiros contatos com os europeus, o intercâmbio e o comércio do sal entre 

os Arawak aparecem como transações econômicas que são também cosmológicas, porque, se 

regulam os laços comunitários (políticos) entre ashaninkas e não-ashaninkas, também 

organizam e produzem significados no interior de seu mundo (seu cosmos particular). O ato de 

recolher o sal é concebido como um movimento que se assemelha a uma relação entre pessoas; 

e a comercialização e a troca como negociações cosmológicas reafirmam e mantém vivos os 

laços interétnicos. Depois, durante os contatos intensivos entre ashaninkas e espanhóis, no 

período colonial, a mediação da política pela cosmologia será constantemente reiterada 

novamente sob a forma de alianças interétnicas. As revoltas políticas serão marcadas, por 

exemplo, pela afirmação da imanência das divindades em seu mundo. 
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A identificação de Juan Santos como uma entidade espiritual (“messiânica” ou não), por 

exemplo, é a articulação prática de noções endógenas que concebem formas espirituais e 

terrenas como coexistentes em um espaço-tempo contínuo. O pensamento mítico e a memória 

que o mito imprime na paisagem, por sua vez, importam porque dão visibilidade, entre outras 

coisas, à especificidade de uma experiência que expande temporalmente o espaço (a paisagem), 

no sentido em que institui nela um tipo de lembrança, ao mesmo tempo em que define sua 

identidade no presente a partir da ancestralidade do território. Considerar a historicidade do 

mito – a maneira pela qual o mundo do mito é articulado em cada situação histórica específica 

– significa, assim, problematizar a imagem tradicional que tende a submergir a memória 

indígena em um “mundo intemporal” do mito. Da mesma forma que vimos nos exemplos da 

literatura antropológica (partindo de Lévi-Strauss e Marshall Sahlins e chegando às 

contribuições mais recentes de Turner, Dillon, Abercrombie etc.) e também pelas 

constribuições de historiadores (Ana Carolina Barbosa Pereira, Sanjay Seth, Fernando 

Nicolazzi, Hayden White etc.), os mitos não constituem sistemas fechados de previsão nos quais 

a mudança (a história) é absorvida e cancelada pela força de uma estrutura mítica repetitiva. 

Pelo contrário, seja enquanto expressão de diferentes “culturas de passado”, seja enquanto 

elemento “plástico” (capaz de absorver criativamente as circustâncias históricas), o que 

começamos a ver ao longo do capítulo foi, para falar com Ana Carolina Pereira, essa capacidade 

do mito em instituir uma história “que precisa ser constantemente atualizada pela fabricação do 

tempo e da memória”120. 

A partir de elementos dispersos no tempo da história ashaninka, vimos até aqui a 

importância em assinalar que a natureza da relação entre mito e história não pode se limitar a 

ver, no mito, uma expressão cultural ahistórica, uma forma simbólica cuja função é apenas 

mobilizar uma imagem de mundo externa ao tempo histórico, pois, quando mobilizados no 

presente, os mitos rearticulam o conteúdo do passado ancestral a partir de situações 

conjunturais. É essa historicidade particular dos mitos – o fato de que sua rememoração oral ou 

ritual é um processo ativo que está, na Amazônia, inserido em dinâmicas locais e globais de 

poder – que exige considerá-los, historiograficamente, como algo mais do que uma 

manifestação passiva de uma ancestralidade genérica (entendido como um passado ahistórico).  

Cabe, dessa maneira, abordar o mito pela sua capacidade de tornar o mundo significativo 

a partir das formas pelas quais sua imagem emerge conceitualmente em processos histórico-

políticos de conflito, resistência e negociação. No capítulo seguinte, analisaremos duas 

                                                 
120 PEREIRA, Ana Carolina Barbosa. Op. cit., 2019, p. 133-134. 
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situações da história recente dos Ashaninka do rio Ene nas quais significados cosmológicos 

terminaram por criar inversões essenciais da política contemporânea nacional, reconstituindo 

internamente, de forma semelhante ao que observamos até aqui, eventos históricos marcados 

pela violência no interior de um quadro conceitual próprio. Antes, entretanto, retornaremos ao 

problema que iniciou o presente capítulo, explorando agora de que forma a produção de sentido 

temporal do mito (sua remissão a um “tempo dos ancestrais”) indica a presença de concepções 

de tempo radicalmente múltiplas e relacionais. Esse exercício será importante para a tentativa 

de definir, mais tarde, as historicidades ameríndias a partir da ideia de cosmopolítica temporal, 

como uma forma possível de nomeação da temporalidade – atravessada de ponta a ponta pela 

presença discursiva da ancestralidade –  sem que essa definição signifique submetê-la (e reduzi-

la) aos padrões explicativos de nossa tradição disciplinar. 

 

 

Figura 6 – Ashaninkas de diferentes comunidades no barco da Central Ashaninka del Río Ene, no rio Ene, a 

caminho de uma assembleia intercomunitária em Potsoteni (Arquivo pessoal, 2017). 
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Figura 7 - Crianças ashaninkas esperando o barco na borda do rio Ene em Potsoteni, depois de um dia de aula 

(Arquivo pessoal, 2017). 
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CAPÍTULO 2 

O IDIOMA POLÍTICO DA TEMPORALIDADE: ANCESTRALIDADE 
E CORPO ENTRE OS ASHANINKA DO RIO ENE (1980-2017) 

 

 

Introdução 

  Este capítulo pretende oferecer uma leitura das formas contemporâneas de lidar com as 

continuidades da violência entre o passado recente e o presente contra os Ashaninka do rio Ene. 

Da forma como tentaremos demonstrar, o enquadramento da agência ashaninka em termos de 

sua cosmologia oferece, às organizações indígenas da região, um meio pelo qual torna-se 

possível a instrumentalização de suas visões de mundo, orientadas em termos estratégicos a 

partir de seu potencial de afetar as disputas sociopolíticas a nível nacional, bem como 

internamente às comunidades.  

Em primeiro lugar, analisaremos o significado da ancestralidade mítica como forma 

relacional de organização da temporalidade: a ancestralidade (a remissão do mito a um “tempo 

dos ancestrais”) enquanto imagem da teia de relações temporais que o discurso mítico perfaz 

na América indígena. Isso será importante para compreender a lógica das estratégias políticas 

de organização em torno da experiência da Central Asháninka del Río Ene (CARE) através do 

modo como a organização opera a politização da imaginação temporal ashaninka a partir da 

centralidade de um ethos endógeno de ancestralidade, o kametsa asaiki.  

Como veremos, o conflito armado que tem início em 1980, mas que emerge na selva 

peruana de forma mais pronunciada a partir de 1990, e os traumas decorrentes dessa época 

aparecem como momentos paradigmáticos na memória local contemporânea. A ocupação do 

território ancestral no rio Ene por contingentes armados de guerrilheiros maoístas do Sendero 

Luminoso, a consequente contraofensiva do exército nacional, o recrutamento dos ashaninkas 

para as fileiras da guerrilha e diversas outras consequências desse período aparecem como 

eventos que organizam as subjetividades políticas do presente. O medo, a desconfiança entre 

indígenas, o apelo pela pacificação interna, a necessidade de garantir o controle do território e 

de recuperar antigas condições de autodeterminação são expressões de uma subjetividade 

política que, se mobiliza imagens positivas de passados para os quais se deve retornar, está ao 

mesmo tempo orientada ao futuro, a partir da luta pela não-repetição. 

Na última parte do capítulo, a participação dos Ashaninka no período da história peruana 

recente (o chamado conflito armado interno) será tematizada a partir do modo como conceitos 
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nativos sobre a corporalidade são empregados na memória local do presente sobre os eventos 

desse período. Resgatando histórias sobre os corpos ashaninkas “endemonizados” no período 

conflito armado interno, argumentamos que, como forma de produzir relações com o passado, 

o corpo adquire um potencial de evidenciar a materialidade das ações no passado e suas 

influências no presente, produzindo, assim, significação ao tempo em suas continuidades e 

descontinuidades. 

 

2.1 Disposições temporais da ancestralidade mítica  
 

Alteridade original da própria cultura [...] a ordem da Lei, 

como instituição do social, é contemporânea não dos homens, 

mas de um tempo anterior aos homens, ela se origina no tempo 

mítico, pré-humano, a sociedade encontra sua fundação no 

exterior dela mesma. 

Pierre Clastres 121 

 

 O mito ameríndio, a forma privilegiada através da qual o mito se estrutura nas 

sociedades indígenas das Américas, contém algumas especificidades que valem a pena ser 

assinaladas. Numerosos são os comentadores que deram importância a essas especificidades. 

Referência incontornável para a discussão é o famoso diagnóstico de Lévi-Strauss acerca do 

caráter aberto dos mitos ameríndios e da imagem temporal decorrente deles. O tempo do mito, 

afinal, é, segundo ele, um tempo antes do tempo (histórico). O tempo do mito também é outro, 

porque nele inexiste a diferenciação entre animais e humanos que caracterizará o tempo 

“profano” (a cultura/a história): mito como imagem de um tempo primordial, o tempo da 

indiferenciação. “Se perguntarmos isso para um índio americano [o que é um mito] ele dirá: um 

mito é uma história do tempo em que os animais falavam”.122 Ailton Krenak prefere definir o 

tempo do mito como o “tempo em que é possível tudo, em que é possível que os mundos se 

intercambiem”, e complementa dizendo que a transição do tempo mítico para a concepção 

secularizada de história seria uma transição de uma história aberta às interações vivas e afetivas, 

para um mundo chapado, “com uma história linear”:  

 
Não tem uma régua dessas para você contar o tempo nas narrativas cósmicas 

ou cosmogônicas que os nossos ancestrais experimentaram e que alguns de 

nós herdaram deles por boa audição, porque, se fôssemos surdos, também 

estaríamos com uma régua contando tempo.123  

                                                 
121 CLASTRES, Helene. De que falam os Índios. Cadernos de Campo (USP), vol. 25, São Paulo, 1991, p. 368. 
122 LÉVI-STRAUSS, C; ERIBON, Didier. De perto e de longe. São Paulo: Cosac & Naify, 2005. 
123 KRENAK, Ailton. As alianças afetivas. Entrevista a Pedro Cesarino. In: VOLZ, Jochen; RJEILLE, Isabella 

(eds.). Incerteza Viva. Dias de estudo. São Paulo: Fundação Bienal de São Paulo, 2016, p. 179. 
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Lévi-Strauss identificou nos mitos ameríndios um tipo de lógica construída a partir dos 

dados sensoriais da experiência, uma “ciência do concreto” em oposição à lógica que 

privilegiaria as categorias abstratas, como na história que os historiadores escrevem. O 

antropólogo francês tendia a crer, no entanto, que, a despeito de suas diferenças formais, 

mitologia e história seriam duas expressões investigativas de mundo que cumpririam uma 

mesma função, a saber, a de produzir um tipo de relação com o tempo que cada modo de 

existência escolhe como desejável. Assim também, de acordo com a interpretação de Francine 

Iegelski, poderíamos dizer que o mito, na análise de Lévi-Strauss, aparece como articulação 

fundamental que certas sociedades estabelecem com a vida social - sentido pelo qual os mitos 

guardariam uma “estreita relação de afinidade com a história”124. Assim, em 1977, em uma 

retomada da discussão realizada pelo autor em uma série de conferências para uma rádio 

canadense, ele dizia que: 

 

em nossas próprias sociedades, a história substituiu a mitologia e cumpre a 

mesma função: para sociedades sem escrita e sem arquivos, o objetivo da 

mitologia é garantir que o futuro, mais fechado o quanto possível — um 

fechamento completo é obviamente impossível — permaneça fiel ao presente, 

e ao passado. Para nós, no entanto, o futuro deve ser sempre diferente e cada 

vez mais diferente do presente.125  

 

Ao apontar que as sociedades indígenas seriam sociedades fiéis ao passado (mítico), 

Lévi-Strauss tinha em mente um tipo de organização social “fria”, na qual os esquemas 

cognitivos fundamentais se encontrariam estáveis e não receptivos à mudança. Ele já havia 

exposto essa hipótese algumas vezes durante os anos 1960, em uma formulação analítica sobre 

a qual muitas páginas já foram escritas.126 Ao contrário da “frieza” característica das sociedades 

indígenas, as modernas (as “quentes”) seriam, para ele, sociedades que teriam internalizado sua 

própria historicidade e que, assim, teriam passado a se portar como autoconscientemente “a 

favor” da história (sociedades para as quais “o futuro deve ser sempre diferente”). Com essa 

distinção, Lévi-Strauss enfatizava que a abertura ou o fechamento dos coletivos humanos para 

a história não corresponderia a um dado natural e intrínseco a elas, mas que, sim, responderia 

                                                 
124 IEGELSKI, Francine. A astronomia das constelações humanas. Reflexões sobre o pensamento de Claude Lévi-

Strauss e a História. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, 2012, p. 185. 
125 LÉVI-STRAUSS, Claude. Myth and Meaning. New York: Schocken Books, 1979, p. 18 
126 Para leituras que informem sobre o panorama crítico da construção levi-straussiana, cf. principalmente: 

GOLDMAN, Marcio. Lévi-Strauss e os sentidos da História. Revista de Antropologia, vol. 42, n. 1-2, 1999; 

IEGELSKI, Francine. Resfriamento das sociedades quentes? – Crítica da modernidade, história intelectual, história 

política. Revista de História (USP), n. 175, 2016, p. 385-414. 
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às maneiras pelas quais os grupos humanos representam – para si e para os outros – seus graus 

de historicidade. Não se trata de afirmar, a partir disso (como muitos autores interpretaram) que 

as “sociedades frias” neguem sua historicidade, mas que agem de maneira determinada para 

permanecer o que sempre foram, “por uma justificação repetida de cada regra, de cada técnica 

e de cada costume, por meio de um argumento: aprendemos com nossos antepassados”127. 

Trata-se da imagem de uma ancestralidade mítica que precisa ser reafirmada pelos mitos e pelos 

ritos; que a torne, assim, repetidamente presente. 

Como sabemos, essa formulação de Lévi-Strauss encontrou uma série de críticas em 

autores que a interpretaram como uma tentativa de instituir um certo “déficit histórico” das 

sociedades tradicionais, como se o ato de recusar a historicidade (uma forma específica de 

subjetivação do tempo) significasse automaticamente uma negação da história enquanto 

processo.128 Contudo, se, independentemente da forma pela qual cada sociedade subjetiva a 

história, todas são afetadas pelos efeitos práticos da duração temporal, como é possível que tais 

sociedades “frias” permaneçam – de forma ilusória ou real – próximas dessa ancestralidade 

mítica? Ou seja, como é possível que uma sociedade permaneça inalterada e integralmente fiel 

à imagem de um passado mítico (um passado ”não-histórico”), apesar dos processos que 

efetivamente introduzem em seu interior inovações e mudanças, seja a partir das ameaças 

externas que resultaram, no período da colonização, nos contatos com outros mundos, seja a 

partir das dinâmicas locais que exigem dessas sociedades, nos dias de hoje, um grau de 

politização no embate com as comunidades nacionais?  

É verdade que o tipo de exercício analítico de Lévi-Strauss contribuiu efetivamente para 

a liberação de um espaço intelectual – e um campo disciplinar – que permitisse compreender 

os mitos indígenas não como simples manifestações pré-racionais, e sim como significações 

simbólicas e sociais complexas, incapazes de serem entendidas por redução a um modelo final 

retrospectivo. O problema é que, ao definir a alteridade indígena a partir de dicotomias bem 

estabelecidas como quente/frio, temporalidades internalizadas/externalizadas, história 

cumulativa/estacionária, acabou-se por reiterar a permanência como inescapável sina das 

sociedades não-ocidentais, já que toda estrutura do comportamento estaria sempre limitada à 

                                                 
127 LÉVI-STRAUSS, C. O pensamento selvagem. Campinas: Papirus, 1997 [1962], p. 262. 
128 O próprio Levi-Strauss levantou objeções a essa interpretação: “Imputar a mim a mesma concepção errônea 

implica um equívoco sobre o sentido e o alcance da distinção que propus fazer entre "sociedades frias" e 

"sociedades quentes". Ela não postula, entre as sociedades, uma diferença de natureza, não as coloca em categorias 

separadas, mas se refere às atitudes subjetivas que as sociedades adotam frente à história, às maneiras variáveis 

com que elas a concebem. Algumas acalentam o sonho de permanecer tais como imaginam terem sido criadas na 

origem dos tempos. É claro que elas se enganam: tais sociedades não escapam mais da história do que aquelas — 

como a nossa — a quem não repugna se saber históricas, encontrando na ideia que têm da história o motor de seu 

desenvolvimento”. Lévi-Strauss, C. “Lévi-Strauss nos 90 – voltas ao passado”. Mana, vol.4, n. 2, 1998, p. 108. 
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reprodução de si mesma. O raciocínio é simples: se tudo que as sociedades informadas pelo 

mito fazem é reproduzir a lógica estrutural da repetição (lógica que o mito efetivamente 

apresenta), visando anular os efeitos da mudança histórica e, assim, manter-se num estado de 

eterna permanência, então a elas seria negado qualquer grau de autonomia ou possibilidade de 

reavaliar criativamente as categorias em jogo, de disputar o significado veiculado pela poderosa 

e persuasiva metáfora da “estrutura” cultural, como vimos no capítulo anterior. Essa 

interpretação implicaria uma compreensão da história indígena como um lento processo de 

permanência, ordem e solidez, em vez de um processo ativo de transformação, dinamismo e 

fluidez. 

O pensamento mítico como lógica das sociedades “frias” definiria, nessa interpretação, 

não uma suposta ahistoricidade dos povos indígenas, mas uma orientação temporal específica 

cujo objetivo seria o de ignorar os efeitos da história: “a verdadeira questão não é saber quais 

os resultados reais obtidos, mas que intenção durável as direciona, pois, a imagem que se fazem 

de si mesmas é uma parte essencial de sua realidade”129. A história mítica – a forma pela qual 

Lévi-Strauss se refere ao tipo orientação histórica específica das sociedades tradicionais da 

América do Sul – daria origem então a um passado simultaneamente disjunto e conjunto em 

relação ao presente. Enquanto os antepassados míticos (os ancestrais) aparecem dotados de uma 

natureza outra que a dos contemporâneos humanos (os primeiros sendo os criadores, os 

segundos, os “copistas”), o outro lado da moeda apresentaria uma lógica da conjunção, “porque, 

desde o surgimento dos ancestrais, nada mais ocorreu além de fatos cuja recorrência 

periodicamente apaga a particularidade”130.  

Por oposição, no pensamento histórico das sociedades modernas, explicitamente 

apresentado a partir de uma orientação “a favor da história”, toda mudança passa a ser vista 

como cumulativa e irreversível. Nesse caso, a história, abstraída como telos, produziria a 

possibilidade de fazer da historicidade “o último refúgio de um humanismo transcendental”131, 

separando os povos que estão mais perto de “realizar a humanidade” de outros, aqueles que, 

através dos mitos, desejam e se esforçam para que a ordem de sucessão temporal influa o menos 

possível sobre o conteúdo de sua vida cotidiana. Apesar de reconhecer a coexistência entre a 

sincronia (os elementos estáveis da cultura, o “sistema”) e a diacronia (a sucessão de 

acontecimentos, a “história”) na atividade simbólica dos grupos indígenas, a insistência lévi-

straussiana de que, para preservar suas instituições tradicionais e torná-las imunes aos eventos 

                                                 
129 LÉVI-STRAUSS, C. Op. cit., 1997, p. 260. 
130 Ibidem, p. 262. 
131 Ibidem, p. 290. 
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transformativos, o pensamento selvagem deveria necessariamente “domar” a diacronia 

(colaborando com a hegemonia dos movimentos sincrônicos, para afastar o risco “de que entre 

elas [sincronia e diacronia] surjam novos conflitos”132), levou-o a instituir, novamente, uma 

ordem hierárquica na qual a mudança (a história) acaba sendo determinada pela transcendência 

de uma estrutura simbólica relativamente autônoma: a cultura funciona como variante estrutural 

jamais independente dos processos mentais (naturais) de percepção e associação – como 

também lembra Iegelski, os estudos das culturas e análise dos mitos são vistos como o “estudo 

de aspectos do funcionamento estrutural do cérebro”.133 Afinal, como ele próprio afirmou, 

“teórica senão praticamente, a história está subordinada ao sistema”134. 

O ponto cego desse tipo de operação analítica estaria então, e aqui repetimos mais ou 

menos o clássico argumento de Sahlins, na tentativa de utilização de “modelos estatísticos post 

facto”, i.e operação metodológicas “que se satisfazem com a totalização dos efeitos das infinitas 

opções individuais e que depois fazem valer esses resultados empíricos como uma verdadeira 

ordem cultural”.135 Seria preciso, ao contrário, buscar, a partir das interações práticas, que tipos 

de relações se constituem em cada situação dada, e não a partir de modelos supostamente 

fornecidos de forma mecânica pelos sistemas estruturais-míticos. A contribuição de Sahlins 

reiterou que a confortável lógica segundo a qual as sociedades agem de maneira previsível 

segundo suas coordenadas simbólicas não leva em conta o potencial inventivo da agência 

humana, ou seja, a possibilidade de que eventos específicos sejam interpretados de maneira 

distinta do que preveem as previsões estruturais da cosmologia, a partir de conjunturas 

específicas de interação entre subjetividade e simbolismo e, assim, possam efetivamente 

produzir mudança. 

                                                 
132 “Segundo Lévi-Strauss essa contradição [entre sincronia e diacronia] é superada por três tipos de performances 

rituais: 1) ritos históricos, que recriam o passado de modo que ele se torna presente (passado –> presente); 2) 

rituais de morte, que recriam o presente de modo que ele seja parte integrante do passado (presente –> passado); 

3) ritos de controle, que ajustam o periódico aumento/diminuição das espécies totêmicas, no aqui e no agora, ao 

regime fixo de relacionamento entre homens e espécies totêmicas estabelecidas no passado mítico (presente = 

passado)”. GELL, Alfred. A antropologia do tempo: Construções culturais de mapas e imagens temporais. Editora 

Vozes, 2014 [1992], p. 34. 
133 IEGELSKI, Francine. Op. cit., 2012, p. 177. 
134 LÉVI-STRAUSS. Op. cit., 1997, p. 259. Outros autores notaram que a aliança intelectual entre o estruturalismo 

e a semiologia linguística direcionou Lévi-Strauss a considerar, como Saussure, que a langue (a língua, o sistema 

de classificação que existe potencialmente na consciência) organizaria, em última instância, a parole (o ato pelo 

qual o indivíduo emprega esse sistema na prática). Essa tendência, transplantada para o domínio da análise cultural, 

teria significado uma compreensão bastante idealista da realidade empírica, já que determinava a precedência da 

natureza das categorias estruturais do pensamento sobre as formas (míticas ou históricas) da ação subjetiva que 

ativavam essas categorias na prática cotidiana. Como notou Sahlins: “The issue of principle for structuralism is 

that circumstance itself does not engender form except as it is given significance and effect by the system in place. 

It is unwarranted to suppose that no theoretical space remains for human action or contingent event”. SAHLINS, 

M. Culture and practical reason. Chigaco: University of Chicago Press, 2013 [1976], p. 21. 
135 SAHLINS, Marshall. Op. cit., 2003, p. 51. 
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Outros teóricos classificaram os mitos como “não-históricos” não no sentido de sua 

ahistoricidade, como “fora da história”, mas como pré-condição de todas as outras histórias 

narráveis. Os mitos, conforme uma conhecida passagem de Paul Ricoeur – e de modo bastante 

parecido ao raciocínio de Colingwood –, existem apenas quando o evento fundador não tem 

lugar na história, mas está situado antes de toda a história136, lógica semelhante à de Mircea 

Eliade, para quem a “sacralidade” do mito, como “história das origens”, é o que o separaria do 

presente humano, lugar do “profano”.137 Nos dois casos, a separação entre mito e história possui 

contornos de uma hierarquia temporal: o mito como origem da história, e o sentido da história 

sendo o de honrar esse momento mítico fundacional. O problema com esse argumento é que 

ele falha em vislumbrar a possibilidade de o mito ser lido, por uma sociedade, não como 

pertencente à irreversibilidade do passado, datado em uma linha do tempo, mas como uma 

dimensão paralela do presente. 

Pierre Clastres foi um dos antropólogos que assinalou essa duplicidade do mito ameríndio 

como remissão ao tempo “pré-humano” e como potência do presente. Por apresentar um tempo 

“fora do tempo”, o mito não está localizado simplesmente “no passado”. Clastres concebia o 

mito ameríndio não só como origem da sociedade, mas também como uma dimensão do 

presente que, sob certas circunstâncias rituais, poderia ser acessada pelos xamãs.138 Entre as 

sociedades ameríndias, o tempo do mito funcionaria também como uma espécie de “realidade 

retrospectiva”, um tempo que modula ou que relativiza o presente. O tempo do mito não deixou 

de existir, sua presença aparece como possibilidade, ou, como disse Ailton Krenak, “o mito é 

uma possibilidade, não uma garantia”139. O tempo do mito, ao ser pronunciado nesse sentido, 

interpela a situação vivida como uma ferramenta de avaliação do presente pela imagem 

temporal da origem (e origem é diferente de passado). O presente é contrastado com uma outra 

imagem do tempo, que pode ou não estar localizada em um passado datado no tempo. O que 

importa, afinal, não é a remissão factual do mito ou sua localização no tempo cronológico, mas 

de que formas a imagem que ele apresenta do momento fundacional interpela o presente. 

  O tempo do mito não está definido como o “início remoto de uma linha cujo fim se 

encontra no presente histórico, mas como uma alternativa a este”, assinalou Oscar Sáez numa 

                                                 
136 RICOEUR, Paul.  Myth as the bearer of possible worlds (Interview with Richard Kearney). The Crane Bag, 

vol. 2, n. 1/2, 1978. 
137 ELIADE, Mircea. L’aspect du mythe. Paris: Gallimard, 1963, p. 15 
138 ALBERT, Bruce. apud VILAÇA, Aparecida. Humanity in Amazonia: Christianity and Change. In: BODDY, 

Janice; LAMBEK, Michael (eds). A Companion to the Anthropology of Religion. John Wiley & Sons, 2015, p. 

381. 
139 KRENAK, Ailton. A Potência do Sujeito Coletivo (Parte 2). Revista Periferias. Rio de Janeiro, n. 2, vol. 2, 

2018. Disponível em: https://racismoambiental.net.br/2018/06/02/ailton-krenak-a-potencia-do-sujeito-coletivo-

parte-ii/ 

https://racismoambiental.net.br/2018/06/02/ailton-krenak-a-potencia-do-sujeito-coletivo-parte-ii/
https://racismoambiental.net.br/2018/06/02/ailton-krenak-a-potencia-do-sujeito-coletivo-parte-ii/
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etnografia sobre os Yaminawa do Acre.140 Do mesmo modo, Ana Carolina Pereira chamou 

atenção para as linhas relacionais que ligariam a temporalidade ameríndia e seus modelos de 

parentesco, enfatizando assim a relevância que atribui Sáez, para o caso dos Yaminawa, dos 

termos usados na interação cotidiana e no léxico familiar do grupo para pensar a questão da 

temporalidade. Seria possível, dessa maneira, como confirma Pereira em diálogo com Sáez, 

“discernir no complexo e híbrido modelo de parentesco Yaminawa uma tendência tanto à 

progressão linear (termos de referência) e à repetitividade cíclica (transmissão de nomes), 

quanto à reversibilidade do tempo (vocativos e nomes)”141. Isso significa dizer que, em termos 

que chamaríamos imprecisamente de uma “orientação histórica” (quer dizer, o background 

normativo da história enquanto processo de mudança), o léxico ameríndio refletiria um tipo de 

relação com o tempo onde o paradigma da irreversibilidade não se posicionaria como condição 

natural, mas como situação subjetiva, isto é, como potência.  

Daí porque Pereira, agora em diálogo com o conceito de “afinidade potencial” de Viveiros 

de Castro, vai mesmo falar de uma “história potencial” como marca da historicidade ameríndia: 

a possibilidade de “instalar-se no passado e/ou no futuro conforme o princípio da 

reversibilidade” como efeito de “um fundo virtual de temporalidade não marcada”.142 “Não 

marcada” porque, de acordo com o que diz Sáez sobre o modelo de parentesco dos Yaminawa, 

aí a temporalidade não é refém de uma ordem abstrata que se encontra fora do sujeito, já que 

“o antes e o depois se esgotam dentro de cada narração”143, dando origem assim a “um tempo 

fractal e não orientado”144. Isso também está próximo daquilo que  Edmund Leach, ainda em 

1961, havia chamado de Cronos, dimensão de um tempo no qual cada instante pode ser 

considerado origem de um futuro ou destino (telos) de um passado.145 É essa, de fato, a 

impressão de Pereira que, no esforço de pensar o potencial disruptivo das temporalidades 

ameríndias, verá, na possibilidade de enfatizar a "fractalidade" das experiências ameríndias do 

tempo, um caminho possível para confrontar o impulso universalizante dos conceitos de tempo 

propagados pela filosofia ocidental e pela teoria da história moderna, pois, nos regimes 

ameríndios, afirma, 

 

o tempo é sempre instanciado pois, assim como o processo de construção da 

pessoa, é sempre dependente de uma campo relacional específico. Não se trata 

                                                 
140 SÁEZ, Oscar Calavia. Op. cit., 2006, p. 370. 
141 PEREIRA, Ana Carolina Barbosa. Op. cit., 2013, p. 150. 
142 Ibidem, p. 151. 
143 SÁEZ, O. Op. cit, 2006, p. 370. 
144 Ibidem, p. 368, 
145 PIETRE, Bernard. Filosofia e Ciência do Tempo. Bauru: EDUSP, 1977, p. 84. 
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de uma mudança externa aos integrantes do grupo, mas de uma mudança 

intencionalmente fabricada por esses mesmos indivíduos como meio de 

diferenciar e novamente articular passado e futuro. Se passado, presente e 

futuro são, na origem, dimensões temporais distintas e simultâneas, os eventos 

que as distinguem, no entanto, têm de ser permanentemente atualizados.146 

 

Voltaremos novamente a essa discussão sobre os sentidos multidirecionais da 

temporalidade ameríndia, em diálogo com os autores supracitados, nos capítulos 4 e 5. Para os 

propósitos da discussão do presente capítulo, é suficiente chamar atenção para o modo como 

tais perspectivas abrem caminhos também para que pensemos na figuração temporal dos mitos 

não como “paraistórias” (ou seja, como condição anterior de uma história pós-mítica), mas 

como “a história propriamente dita”, tal como disse Sáez.147 Quanto a isso, porém, é oportuno 

mencionar brevemente que o conceito de “afinidade potencial” ou de “meta-afinidade” – que 

Viveiros de Castro descreve como um tipo de afinidade virtual não limitada aos padrões 

consanguíneos de parentesco (parentesco que, segundo ele, define o processo de atualização 

dessa mesma virtualidade148) –  também está fundamentado nessa discussão sobre a organização 

temporal associada ao chamado “pensamento mítico” das sociedades indígenas da América. 

Viveiros de Castro aponta para a intenção, expressa por múltiplas narrativas míticas na 

América do Sul indígena, de uma “abolição do hiato temporal entre o presente e uma origem”. 

Trata-se de povos que não se contentam com a afirmação de um “laço metonímico ininterrupto 

com a ancestralidade”, como se essa ancestralidade estivesse localizada na irreversibilidade de 

um passado que já passou.149 Em certos sentidos, o “passado” do mito simplesmente não 

passou, e persiste em outras dimensões do presente, mas, se, como vimos, a estrutura do mito 

também absorve os efeitos do tempo num processo de constante variabilização (no conflito 

entre sincronia e diacronia), então podemos admitir que sua temporalidade não é nem linear 

(porque não postula um sentido único e determinado para a mudança), nem cíclica (porque não 

postula a repetição obrigatória de uma ordem qualquer). A temporalidade do mito é relacional, 

e a ancestralidade é a imagem da teia de relações entre tempos que o mito perfaz. 

O problema da ancestralidade na América do Sul indígena vem sendo discutido por 

antropólogos desde pelo menos a década de 1960. Clastres foi um dos primeiros a notar a 

                                                 
146 PEREIRA, Ana Carolina Barbosa. Op. cit., 2019, p. 153. 
147 SÁEZ, O. Op. cit, 2006, p. 374-375. 
148 “[...] a afinidade potencial, valor genérico, não é um componente do parentesco (como o é a afinidade 

matrimonial, efetiva), mas sua condição exterior. Ela é a dimensão de virtualidade de que o parentesco é o processo 

de atualização”. CASTRO, Eduardo Viveiros de. Atualização e contra-efetuação do virtual na socialidade 

amazônica: o processo de parentesco. Ilha Revista de Antropologia, v. 2, n. 1, 2000, p. 12. 
149 Idem. 
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presença de uma orientação específica do pensamento indígena americano para a distinção entre 

mortos antigos (os ancestrais) e mortos recentes. No mundo amazônico, a relação entre a 

comunidade dos vivos e os antepassados míticos é descrita pela existência de um impulso 

diacrônico (a ruptura da continuidade temporal) e outro sincrônico (a vontade da continuidade 

cultural). Na relação com os mortos contemporâneos dos vivos, uma variada gama de 

instituições rituais é direcionada para a produção de rupturas entre eles, pelo apagamento dos 

falecidos da memória dos vivos, sob diferentes formas –“todos os bens do morto são queimados 

ou destruídos, um tabu é lançado sobre seu nome, que daí por diante não mais se 

pronunciará”.150 Philippe Erikson também ressaltou essa separação ontológica entre mortos e 

vivos, que “caracteriza a maioria das sociedades das terras baixas da América do Sul”151. No 

mundo andino, pelo contrário, Clastres fala de um esforço determinado para marcar a 

continuidade entre mundo dos vivos e mundo dos mortos: “continuidade da comunidade 

camponesa que ocupa a mesma terra sob a proteção de seus deuses e de seus mortos”.152  

Uma observação necessária: a verdade é que a fronteira analítica entre “terras altas” da 

Amazônia e “terras baixas” dos Andes há muito já não estimula consenso entre os pesquisadores 

dedicados à região e exigem um instrumental metódico mais flexível, como poderemos ver no 

contraste entre a experiência histórica dos Ashaninka na Amazônia e, nos próximos capítulos, 

a experiência dos Misak dos Andes colombianos. Ainda assim, os apontamentos que notam a 

profundidade das ligações simbólicas possíveis entre mortos e vivos no mundo ameríndio (para 

instituir ruptura ou para marcar continuidade) nos conduzem à multiplicidade de significados 

distintos que pode ter a ideia de ancestralidade no ponto de vista indígena, da qual Thomas 

Mouriès identificou pelo menos três. Segundo ele, a ancestralidade pode significar: 

 
- O conjunto histórico, mas anônimo e indeterminado dos antepassados 

- Os seres mitológicos e fundadores da humanidade 

- Os espíritos dos mortos, capazes de transmitir certo tipo de conhecimento 

aos humanos.153 

 

A ancestralidade ameríndia não é a ancestralidade genealógica, exemplificada pela 

figura, para nós familiar, da árvore genealógica, em que a sucessão geracional faz do indivíduo 

parte de um legado que o remete à raiz. Nos mundos ameríndios, a ancestralidade se parece 

                                                 
150 CLASTRES, Pierre. Arqueologia da violência: pesquisas de antropologia política. São Paulo: Cosac & Naify, 

2004 [1977], p. 100. 
151 ERIKSON, Philippe. La face cachée de l’ancestralité. Masques et affinité chez les Matis d’Amazonie 

brésilienne. Journal de la Société des Américanistes, v. 90, n. 90-1, 2014, p. 125. 
152 CLASTRES, P. Op. cit., 2004, p. 115 
153 MOURIÈS, Thomas. ¿Con o sin ancestros?: vigencia de lo ancestral en la Amazonía peruana. Anthropologica 

vol. 32, 2014, p. 30. 
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mais com um rizoma, para usar a imagem que Tim Ingold tomou emprestada de Deleuze e 

Guattari: “um conjunto denso e emaranhado de fios ou filamentos entrelaçados, em qualquer 

ponto em que possa ser conectado a qualquer outro... [O rizoma] é uma progeneração, uma 

variedade relacional continuamente crescente e decrescente”154. O rizoma, afinal, como 

escreveram os franceses, diferente da árvore, “é anti-genealógico”155. Exemplificando a 

imagem da ancestralidade “progenerativa” (ou seja, a variedade relacional que a ancestralidade 

mítica produz entre tempos e entre espécies), Ingold também apontou para a natureza 

potencialmente múltipla dos ancestrais míticos: “os ancestrais podem ser humanos comuns que 

viveram no passado, ou habitantes espirituais da paisagem, ou personagens míticos que não são 

humanos, ou seres criadores originais”.156 De qualquer forma, a ancestralidade em questão se 

define, no plano cosmológico, como a agência de entidades (humanas, animais, sobrenaturais, 

vivas ou mortas) que existem no passado, mas que continuam a participar do mundo presente, 

já que as fronteiras entre passado e futuro podem ser menos ou mais instáveis de acordo com o 

modo pelo qual se tematiza a questão da mudança e da permanência em uma dada ordem social 

e em um determinado sistema de parentesco. 

 Ingold sublinha, ainda, entre outros, dois importantes efeitos dessa compreensão 

rizomática da ancestralidade para o entendimento das concepções indígenas de memória e 

território. Em primeiro lugar, em um mundo onde os elementos que constituem uma pessoa não 

são “transmitidos” ao longo de linhas de descendência, a memória responde a procedimentos 

completamente distintos aos das sociedades que instituem, com o passado, um tipo de relação 

genealógica. O autor explora essa distinção a partir de diferentes concepções de linguagem em 

jogo. No modelo genealógico das sociedades ocidentais, a linguagem é a forma por excelência 

da transmissão de valores culturais entre diferentes gerações, o que pressupõe que o 

conhecimento cultural existe na forma de um corpus transmitível de representações, além de 

pressupor, também, que as palavras da linguagem retiram seus significados de suas ligações 

com essas representações, alheias, portanto, às situações em que fala é emitida. 

 
Se, no entanto, como sugere o modelo relacional, a fonte do conhecimento 

cultural não está na cabeça dos predecessores, mas no mundo que eles 

apontam para você – se, isto é, alguém aprende pela descoberta enquanto 

segue no caminho de um ancestral – então as palavras também devem obter 

seus significados dos contextos em que são proferidas. [...] Cada palavra, dita 

em contexto, condensa uma história de uso passado em um foco que ilumina 

                                                 
154 INGOLD, Tim. The perception of the environment: essays on livelihood, dwelling and skill. Abingdon: 

Routledge, 2000, p. 140. 
155 GUATARRI, Felix; DELEZEU, Gilles. Introdução: Rizoma. In: Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia. Editora 

34, 2012. 
156 Ibidem, p. 142. 
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algum aspecto do mundo. As palavras, nesse sentido, são instrumentos de 

percepção, assim como as ferramentas são instrumentos de ação.157 

 

Assim, a temporalidade mítica é atualizada pela referência ao ancestral a cada vez que 

o mito é proferido ou que o ritual performatiza o mito. Como vimos, a permanente atualização 

dos eventos que distinguem diferentes camadas temporais também enfatiza a relacionalidade 

de um tempo que é sempre dependente de uma pragmática dos sujeitos (ou dos corpos, como 

ainda veremos). Se o conhecimento não é algo que os predecessores “recebem” dos ancestrais 

antes de sua aplicação no mundo, antes de ser realizado na prática cotidiana, então a memória 

não pode nem preexistir ao ato da lembrança, nem ser entendida puramente como operação 

cognitiva que convoca representações previamente instaladas na mente. Inversamente, é no 

interior do ato de lembrar (e do processo de narração) que as memórias são tecidas, de maneira 

que, também nesse caso, inexiste a partição tipicamente moderna entre o evento e sua 

representação discursiva.158 

 

* 

Nos dias de hoje, em contextos de negociação política e jurídica entre grupos indígenas 

e as sociedades nacionais, uma série de elementos das comunidades nativas são incorporados 

como ferramentas políticas, no sentido de afirmarem, pela remissão aos elementos de sua 

cosmologia, uma potência de mobilização coletiva e uma normatividade orientada como busca 

por direitos. Também sob esse ângulo, a ancestralidade é incorporada politicamente por meio 

de sua mobilização pragmática, como linguagem jurídica de legitimação das pautas indígenas.  

Admitindo a multiplicidade de situações e jurisdições em que diferentes grupos estão 

envolvidos atualmente na América do Sul (e não só nela), é possível notar um aspecto em 

comum que subjaz à diferença fundamental entre as formas indígenas de habitar o território e a 

concepção jurídica que embasa a noção de propriedade nas sociedades nacionais. Essa 

concepção é fornecida pelo pressuposto dos Estados de que os direitos de propriedade são a 

manifestação executória da conexão entre pessoas e território. Ainda que as sociedades 

nacionais do continente reconheçam, de maneiras mais ou menos claras, pela via do que hoje 

                                                 
157 Ibidem, p. 271. 
158 Ademais, é interessante observar, para os propósitos de nossa investigação, que a ancestralidade rizomática 

também compõe os termos da concepção indígena sobre o território. Ao relacionar diretamente memória, 

parentesco e pertencimento territorial, a ancestralidade articula o sentido social através da experiência coletiva de 

habitar uma mesma paisagem e de percorrer os mesmos caminhos que os ancestrais percorreram em outros tempos. 

Isso fica claro a partir dos exemplos sobre o significado simbólicos e políticos da paisagem que analisamos no 

capítulo anterior. A geração do parentesco – ou seja, a criação de relações internas de mutualidade existencial – 

depende, em certas sociedades, de uma concepção coletiva de ocupação compartilhada do território. 
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chamamos de “pluralismo jurídico”159, a necessidade de positivar juridicamente as concepções 

indígenas de ocupação territorial (como se sabe, em algumas constituições na América do Sul, 

como a equatoriana e a boliviana, já se fala explicitamente em “direito ancestral” ou “direitos 

da natureza”160), o pensamento que “lê” o território como propriedade exterior aos indivíduos 

mantém aberta a fissura entre modos diferenciados de conceitualizar a relação sujeitos e 

territórios.  

No mínimo é possível dizer que as relações contemporâneas entre indígenas e Estado 

produzem uma espécie de copresença conceitual na vida dos primeiros, com a coexistência de 

duas formas distintas de conceber o território: uma que o afirma a partir de sua interioridade 

subjetiva (a que chamamos de mítica), e outra que o imagina a partir de sua externalidade 

objetiva, uma propriedade a ser chancelada pela lei. Nessa copresença, alguns grupos indígenas 

agenciam politicamente a ancestralidade no interior de processos de luta pela terra, ao mesmo 

tempo em que mantêm (internamente) vivas as formas próprias tradicionais de conceber o 

território e sua relação com a sociedade.161 Na sequência, veremos como, na experiência 

histórica recente dos Ashaninka do rio Ene, a categoria da ancestralidade mítica oferece às 

cosmologias um meio de expressão singular de tradução intercultural das categorias nativas na 

política nacional. É nesse sentido que a temporalidade mítica ou ancestral poderá ser descrita, 

na sequência, como uma política temporal, como uma estrutura interpretativa que é também 

ferramenta normativa no sentido da prática.  

 

2.2 Kametsa asaiki: tempo e parentesco 
 Quando perguntados sobre o que define sua filosofia de vida, muitos ashaninkas, de 

diferentes regiões, manifestam a importância do kametsa asaiki. As traduções do termo variam 

entre “viver bem” [buen vivir] e “viver bem conjuntamente”. O kametsa asaiki representa um 

conjunto de hábitos, conhecimentos, valores e práticas fundamentais que definem internamente 

a vida ashaninka e oferecem uma ferramenta externa de reivindicação e mobilização política. 

                                                 
159 O pluralismo jurídico refere-se à ideia de que em um espaço geográfico definido pelas fronteiras convencionais 

de um Estado-nacional, existem mais de uma lei ou mais de um sistema jurídico considerados válidos. Cf. 

GRIFFITHS, John. What is legal pluralism?. The journal of legal pluralism and unofficial law, vol. 18, n. 24, p. 

1-55, 1986. 
160 Ver SCHAVELZON, Salvador. Cosmopolítica Constituinte da complexidade na Bolívia: a Constituição 

“aberta” e o surgimento do Estado Plurinacional. Interethnic@-Revista de Estudos em Relações Interétnicas, v. 

18, n. 1, 2014; ESCOBAR, Arturo. Territorios de diferencia: la ontología política de los “derechos al território”. 

Cuadernos de antropología social, n. 41, p. 25-38, 2015. 
161 Cf. STRATHERN, Marilyn. Land: Tangible or Intangible Property. In: CHESTER, T. (ed.), Land Rights. Oxford 

Amnesty Lectures. Oxford: Oxford University Press,  2009, p. 13-47; LEACH, James. The time of money: 

property and sovereignty as alternative narratives of land and value near the Ramu NiCo mining project (Madang, 

PNG). Journal de la Société des Océanistes, n. 138-139, p. 53-62, 2014. 
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Em 2012, depois de uma consulta pública nas comunidades do Ene, a Central Asháninka del 

Río Ene (CARE) publicou um documento definindo o conceito em oito pontos. As 

características de uma boa vida, do kametsa asaiki, seriam: 

 

1) viver como Ashaninkasanori [autêntica pessoa Ashaninka]; 

2) viver comendo o que conhecemos;  

3) viver seguros e tranquilos em nosso território de sempre;  

4) viver em paz sem sofrer pelo terrorismo;  

5) viver produzindo melhor para comprar o que necessitamos;  

6) viver sãos com nossos conhecimentos e bem atendidos pelos postos de 

saúde e pelos militares;  

7) viver com uma educação que nos melhore e nos empodere como 

Ashaninka;  

8) viver bem com uma organização que nos escuta e defende nossos 

direitos.162 

 

No plano interno às comunidades, o kametsa asaiki funciona como forma de 

incorporação de um ethos de convivência coletiva para o qual a organização e as comunidades 

que ela representa devem se dirigir, com seu sentido de orientação sendo a preservação dos 

laços de parentesco. Em 1991, Peter Gow já reparava de que forma, na experiência de outro 

grupo da região (os Piro do Bajo Urubamba), a linguagem conceitual de uma "boa vida" 

terminava, também ali, por codificar a centralidade do parentesco em suas relações sociais:  

 
eles querem “viver bem”, como eles mesmos dizem. Eles querem comer 

“comida de verdade”, que são os produtos de suas hortas, da pesca do rio e da 

caça da floresta. Querem morar com seus parentes, que lembrarão de sua fome 

e irão alimentá-los. Querem morar em comunidades pacíficas e felizes, 

rodeadas por parentes cuidadosos, livres da opressão dos patrões. Seus valores 

são os valores do parentesco.163 

 

Nessa ocasião, Gow argumentava que a luta pela garantia desses valores se daria em torno do 

uso de instituições e conceitos exógenos, como a escola e o título legal da terra, mas que, longe 

de serem esses sinais de uma “aculturação” que diferiria os Piro das sociedades amazônicas 

“tradicionais”, o uso de elementos exógenos acabaria por reafirmar a centralidade do parentesco 

em sua estrutura social e simbólica – as apropriações criativas da linguagem “de fora” como 

modo de reafirmar a indigeneidade “de dentro”. Gow sugeria, finalmente, que esse aparente 

paradoxo entre sociedades aculturadas e sociedades tradicionais responderia à insistência dos 

                                                 
162 Central Ashaninka del Río Ene. Agenda Kametsa Asaiki: agenda política de la CARE, 2011. Disponível em: 

https://careashaninka.org/kametzaasaike/.  
163 GOW, Peter. Of mixed blood: kinship and history in Peruvian Amazonia. Oxford: Oxford University Press, 

1991, p. 2. 

https://careashaninka.org/kametzaasaike/
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etnógrafos em conceber as primeiras em termos históricos e as segundas em termos a-históricos 

– paradoxo que é dissolvido quando se abandona a oposição aculturado/tradicional como 

maneira de definir tipos particulares de cultura. Também o kametsa asaiki, da forma dupla como 

propomos entendê-lo – como um ethos de coexistência interna e como ferramenta de politização 

externa – ultrapassa o simplismo subentendido no binômio tradicional/aculturado. 

 No caso dos Ashaninka, ainda, a ativação política do kametsa asaiki deve ser entendida 

no interior do campo político que emerge depois do conflito armado na região, como uma 

política organizativa capaz de garantir que os eventos vividos nos anos 1990 não voltem a se 

repetir. Foi no contexto que se seguiu ao declínio dos conflitos armados na região, no começo 

dos anos 2000, que uma série de organizações indígenas locais começaram a atuar fortemente 

pela defesa dos direitos das populações nativas. Os líderes e chefes comunitários perceberam 

que o desenvolvimento de reivindicações políticas por meio de organizações centralizadas e 

burocratizadas podiam auxiliar na luta por legitimação nacional e internacional de suas pautas. 

A defesa do território e de seu modo de vida, nesse sentido, passava a exigir uma movimentação 

no interior dos processos políticos da sociedade nacional. O tipo de organização política 

tradicional – a existência de um chefe local, o pinkátsari, também denominado na literatura de 

"curaca" ou "cacique", "líderes carismáticos cuja posição está fundamentada somente em seus 

talentos pessoais e não em um status estrutural pré-estabelecido"164 – precisou dar lugar, assim, 

a uma abertura política nas comunidades, com a criação de assembleias comunais que seguem 

as normas de um estatuto comunitário previamente elaborado com a ajuda de toda a 

comunidade. O pinkátsari de hoje implica a necessidade de alfabetização, o manejo da língua 

espanhola e o conhecimento das leis relevantes para a população indígena. 

A Central Ashanínka del Río Ene surge nesse contexto. Tendo sido parte, nos anos 1990, 

de uma iniciativa chamada Organización de Comunidades Ashaninka del Río Ene (OCARE), 

que, no entanto, não era inteiramente legitimada pelas comunidades, a partir de 2005 um 

trabalho de restruturação jurídica e política permitiu à organização a composição de juntas 

diretivas e representantes em cada uma das 18 comunidades do rio Ene.165 Isso favoreceu o 

fortalecimento das atividades de desenvolvimento socioeconômico da região (a partir da 

inserção indígena no espaço público e político de Satipo) e de salvaguarda e a reivindicação de 

                                                 
164 VEBER, Hanne. Op. cit., 2009, p. 50 
165 As 18 comunidades e mais outros 33 anexos totalizam cerca de 10 mil habitantes. O tamanho das comunidades 

varia, mas no geral não ultrapassam 300 pessoas, entre 25 e 40 famílias por cada uma. Ver CRUZ, Lia Mendes. 

Territórios indígenas e desenvolvimento na Amazônia Central peruana: um olhar sobre a organização política dos 

Ashaninka do Rio Ene. Dissertação de Mestrado - Programa de Pós-Graduação em estudos comparado sobre as 

Américas – Universidade de Brasília, 2012. 
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direitos básicos, como defesa territorial, saúde, educação etc. As oportunidades advindas de 

uma maior abertura política no país inseriram as organizações indígenas em um sistema 

dinâmico de incentivos e pressões advindo das estruturais nacionais e internacionais de poder. 

Localmente, a situação política que compõe o cenário atual da organização reflete um conflito 

de interesses entre as populações locais e os colonos não-indígenas que envolve, quase sempre, 

os recursos da floresta e a ocupação do território.  

 Por outro lado, os conflitos no presente também se dão em relação às formas de 

organização e comunicação exigidas, pelas lógicas políticas nacionais e internacionais, de 

comunidades indígenas inseridas no espaço de negociações políticas e jurídicas. É preciso, 

afinal, manejar o espanhol, saber transitar nas burocracias do complexo e frágil Estado nacional 

peruano e mobilizar-se nos labirintos de sua política institucionalizada, e é principalmente esse 

o papel representativo da CARE enquanto organização. Ainda que funcionários não-indígenas 

componham uma importante parte do pequeno quadro técnico da organização, eles veem como 

necessária, também, a incorporação de certos conceitos e tecnologias não-indígenas no 

cotidiano das comunidades. Esse foi, aliás, o quadro geral das situações que pude acompanhar 

em minha curta estadia: pequenos congressos comunitários em algumas comunidades, em que 

se discutiam estratégias de vigilância e normativas de administração territorial; em outras, 

longas reuniões nas quais homens e mulheres escutavam com atenção (ocasionalmente em 

espanhol, mas traduzido simultaneamente por ashaninkas bilingues) o que deveria ser feito em 

caso de conflitos das comunidades com colonos madeireiros, ou sobre a hierarquia dos órgãos 

governamentais a quem deveriam procurar de acordo com cada situação. 

O estatuto escrito das comunidades do rio Ene, produto dos trabalhos colaborativos entre 

as comunidades e os representantes técnicos da CARE, sublinha que o fim primordial da 

comunidade nativa deve ser “lograr o kametsa asaiki”166. Nessa modalidade interna, o kametsa 

asaiki se localiza no presente e no futuro, na possibilidade de criar e conservar as relações 

temporais e tradicionais de parentesco. Viver bem é, afinal, e antes de mais nada, como afirma 

a organização: “um processo de criação de relações que unem as pessoas entre si, por meio de 

sua relação com o território”167. Internamente, o kametsa asaiki é não um dado, mas um 

processo a ser ativado e reativado cotidianamente visando à conservação dessas relações. Um 

ashaninkasanori (uma “pessoa autenticamente ashaninka”) se fabrica por uma conjunção de 

conhecimentos interrelacionados: o controle de emoções antissociais (a ira, a inveja, a avareza) 

e a prática cotidiana de emoções que consideram construtivas (o amor, a felicidade), uma certa 

                                                 
166 CARE. Estatuto da Comunidad de Centro Caparocía, 2017 (documento). 
167 CARE. Kametsa Asaike: el vivir bien de los Ashaninka del Río Ene. Lima, 2012, p. 12 
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ética do trabalho (a preocupação com a necessidade coletiva) e, por último, o consumo e uso de 

certas substâncias que consideram ser produtoras de sociabilidade (o masato, a ayahuasca), ao 

mesmo tempo em que evitam outras substâncias, consideradas negativas. 

 

Para vivir bien nostros y nuestros hijos no debemos envidiar; hay que 

compartir todo lo que temenos. No hay que pelear entre ashaninkas, para estar 

bien tomamos masato, compartimos todo lo que hay, cantamos, bailamos 

como antes hacían los abuelos. A los abuelos nadie los fastidiaba, no 

escuchaban de problemas, vivían tranquilos.168 

 

O depoimento acima, de uma mãe de família da comunidade de Cutivireni, ilustra o 

modo como, para além de um ethos dirigido ao presente, o kametsa asaiki aparece 

simultaneamente como um código relacional ao qual é preciso retornar, porque já existiu, em 

um tempo anterior, o passado dos abuelos. O viver bem, como processo de articulação 

comunitária interna, enuncia o cruzamento de distintas profundidades temporais: a vida atual, 

orientada para o futuro, como lugar de (re)ativação de antigas formas de organização social e, 

ao mesmo tempo, orientada pela imediaticidade do presente, para a necessidade de instituir 

garantias para a não-repetição do passado recente e para a superação dos problemas atuais. O 

kametsa asaiki é o idioma pelo qual diferentes camadas temporais são colocadas em perspectiva 

no presente. 

Nas investigações de campo de Juan Pablo Barletti com os Ashaninka do rio Tambo, a 

ideia geral por trás do kametsa asaiki aparece também nas narrações sobre o passado recente 

do conflito armado interno no Peru e seu padrão de não-interrupção e continuidade no presente. 

A percepção é a de que os seres habitantes da aipatsite (“nosso território/solo”) não foram 

capazes de descansar, já que o conflito armado interno foi imediatamente seguido pela violência 

decorrente das invasões territoriais de colonos madeireiros, de narcotraficantes ou das ameaças 

energéticas do governo e das multinacionais. Do modo como observam, essa repetição 

incessante da violência levou à escassez da caça e da pesca em seus assentamentos e a uma 

consequente diminuição da produtividade em suas lavouras. Algumas comunidades entendem 

sua situação no presente como resultado da ira da aipatsite durante os anos do conflito.169 A 

forma (interna, novamente) de endereçar soluções e superações das marcas do conflito será, 

como logo veremos, a ativação do kametsa asaiki como justificativa para a reconciliação e o 

perdão entre ashaninkas que estiveram em lados opostos do conflito. 

                                                 
168 Ibidem, p. 24. 
169 BARLETTI, Juan Pablo. The Ashaninka of Peru: rescued from Shining Path militants, but still at risk. The 

Conversation, 12 ago. 2015, disponível em: https://theconversation.com/the-ashaninka-of-peru-rescued-from-

shining-path-militants-but-still-at-risk-45410. 

https://theconversation.com/the-ashaninka-of-peru-rescued-from-shining-path-militants-but-still-at-risk-45410
https://theconversation.com/the-ashaninka-of-peru-rescued-from-shining-path-militants-but-still-at-risk-45410
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Por outro lado, esse ethos é também mobilizado externamente, no contexto de 

resistência e negociação política com e contra o Estado peruano. A ideia de ancestralidade, 

como vimos, contorna a paisagem política contemporânea dos povos indígenas na América do 

Sul. A ancestralidade fornece um valor jurídico para as reivindicações indígenas não só sobre 

ocupação territorial; fala-se, também, em “educação ancestral”, “saúde ancestral”, “justiça 

ancestral”. Esse é principalmente o tipo de linguagem mobilizada pela organização, ciente do 

potencial reivindicativo da ancestralidade na arena política nacional e internacional. Nas 

comunidades, fora do circuito jurídico de legitimação, a ideia da ancestralidade se expressa de 

maneira diferente. A invocação de um tiempo de los acharineite (“o tempo dos nossos 

antepassados”) fornece a identificação inclusiva entre os Ashaninka de hoje e os do passado, 

fornecendo um senso de coletividade ao mesmo tempo em que projeta uma referência para a 

retomada do kametsa asaiki no presente: 

 
Ahora hay muchos que quieren ser como nuestros abuelos, toman ayahuasca 

y toman tabaco; pero sin embargo, cometen errores y cuando mueren se 

convierten en demonios. […] Pero ahora ya no hay esas costumbres porque 

hay profesores que enseñan a nuestros hijos otras cosas y están olvidando 

nuestras costumbres, antes con lo que los abuelos nos enseñaban nos 

dedicábamos solo a cazar, es por eso que éramos buenos cazadores, 

sembrábamos la yuca para poder tomar masato y estábamos felices; por eso, 

antes cuando nuestros abuelos morían se iban directo al cielo porque ellos se 

portaban bien.170 

 

O tempo expresso pela figura dos abuelos ou dos acharineite é certamente indefinido. 

Às vezes refere-se a um passado mítico, de difícil localização histórica, em outras é empregado 

de maneira mais literal (o tempo dos meus avós). No entanto, parece sempre identificar um 

certo momento em que os antepassados exerciam algum controle soberano em relação ao 

território e às práticas cotidianas de sociabilidade; um tempo que se constrói narrativamente 

como um período diferenciado de maneira positiva em relação ao presente. Barletti argumentou 

que esse tipo de discurso seria parte de uma noção fortemente essencialista e romântica do que 

a vida costumava ser para os Ashaninka no passado, antes do conflito armado.171 Mesmo a 

natureza do “presente” parece definir, nos discursos locais, coisas muitos apartadas no tempo. 

O presente pode ser o período pós-conflito a partir dos anos 2000, como pode ser o “longo 

presente” de violência que instaurou uma quebra com o passado pré-colonial – tudo depende 

da relação que o narrador objetiva estabelecer entre si e a história que conta. Dessa forma, uma 

                                                 
170 Depoimento de um abuelo da comunidade de Cutivireni/Tincareni. In CARE.  Op. cit., 2012, p. 74. 
171 BARLETTI, J.P., Op. cit., 2011, p. 66. 
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tal mobilidade das fronteiras entre passado, presente e futuro responde, assim, menos à datação 

de eventos descontínuos no tempo e mais à eficácia dessas mesmas fronteiras para pensar e agir 

no interior dos dilemas contemporâneos.  

O que Barletti vê como “idealização” do passado, portanto, parece ser melhor descrito 

como uma maneira de fomentar a nostalgia comunitária e como, ao mesmo tempo, forma de 

politizar essa mesma nostalgia, tornando o passado (idealizado ou não) novamente presente, 

como intenção. A hipótese de Clastres sobre a ancestralidade amazônica identificava uma 

sociedade na qual a imagem dos antepassados emergiria no presente a partir de sua capacidade 

de, junto à “comunidade dos vivos”, concluir e reforçar as práticas capazes de garantir a 

sobrevivência social.172 Todavia, ao que parece, o kametsa asaiki não apenas reforça as práticas 

de sociabilidade da vida cotidiana dos ashaninkas, como também lança a possibilidade de 

endereçar essas mesmas práticas ao terreno da institucionalidade jurídico-política. 

Na prática política institucional, o kametsa asaiki é instrumentalizado a partir da 

legitimidade que pode produzir na busca pelo reconhecimento estatal de direitos. Irupé, uma 

jovem não-indígena que trabalha como assessora jurídica da CARE, me explicou, durante uma 

reunião no escritório da organização em Satipo, como a ancestralidade potencializa uma 

reafirmação, ao direito instituído, de novos direitos “instituintes”, porque sublinha, no campo 

da justiça, a existência de “otras situaciones,  otros contextos, en los que el aparato legal necesita 

converger y adaptarse a estas otras formas de justicia”.173 Do mesmo modo, enquanto 

concepções nativas são afirmadas como potenciais garantias de autonomia em relação ao 

aparato jurídico, há também a consciência de que, para disputar campo da institucionalidade 

jurídica, readequações de práticas tradicionais consideradas como negativas pelo direito 

ocidental precisam também ser levadas a cabo.174 

Além disso, o kametsa asaiki, enquanto processo capaz de reconhecer o direito e a 

capacidade indígena de uma vida plena no presente e no futuro (saúde, educação, segurança 

territorial etc.), potencializa também uma certa política de memória ou uma ancestralidade 

política, já que essa vida plena não pode ser garantida sem a reminiscência das práticas, 

costumes e saberes entendidos como ancestrais e, portanto, como parte do passado ashaninka. 

A ideia de ancestralidade que o kametsa asaiki expressa, como forma de imaginação temporal 

                                                 
172 CLASTRES, Pierre. Mitos e ritos dos índios da América do Sul. In: CLASTRES, Pierre. Arqueologia da 

violência: pesquisas de antropologia política. São Paulo: Cosac & Naify, 2004. 
173 Entrevista com Irupé Cañari (assessora jurídica da CARE), Satipo, 28 de março de 2017. 
174 É o caso, por exemplo, da crença tradicional na bruxaria e nas formas também tradicionais em endereçá-las 

politicamente. Para isso, cf. SANTOS-GRANERO, F. The Enemy Within: Child Sorcery, Revolution and the Evils 

of Modernization in Eastern Peru. In: WHITEHEAD, Niel; WRIGHT, Robin (eds.). In Darkness and Secrecy: 

Witchcraft and Sorcery in Native South America. Duke University Press, 2004. 
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(de passados, presentes e futuros) e como dispositivo político intercultural, é experimentada 

não como uma força que vem de fora, ou como um instrumento passivo de classificação dos 

eventos históricos no tempo, mas como um programa de orientação social, política, ritual e de 

outras formas de ação histórica. A “função” do kametsa asaiki é a preservação do parentesco 

ashaninka: dos laços familiares e de todos os elementos que estruturam essas relações na 

prática. A ancestralidade é, enfim, a forma cosmológica dessa máquina de fazer parentesco.

 Vimos então o significado do kametsa asaiki como uma relação gerada por meio do 

convívio comunitário, a partir dos conhecimentos transmitidos ancestralmente, e politizada no 

presente através do contato e da pressão de atores externos. Segundo argumentamos, a luta pela 

garantia do parentesco, ou seja, o contínuo desafio de “viver bem” entre pessoas que são 

intrínsecas à existência uma das outras – como um pertencimento intersubjetivo não 

necessariamente restringido à consanguinidade –, determina a relevância pragmática interna e 

externa do kametsa asaiki, como uma forma de agir no tempo e de imaginá-lo. De modo 

semelhante ao que Gow assinalou no caso dos Piro, a história, para os Ashaninka, é a narrativa 

da criação do parentesco contemporâneo, tanto quanto é a fonte de respostas possíveis para o 

endereçamento de novas situações do presente. Ainda, para voltar ao argumento de Ana 

Carolina Pereira em sua reflexão sobre a ideia de uma “história potencial ameríndia”, o 

parentesco ameríndio aparece como incessante fabricação de “corpos e memórias”175, o que nos 

leva a supor que esse processo não produz simplesmente o “passado”, como também o “futuro” 

e, assim, institui a possibilidade de ser mobilizado (politicamente) no presente, tal como o ethos 

do kametsa asaiki. 

 Alguns estudos sobre organização política indígena retratam as articulações entre 

lógicas internas/externas a partir da ideia de “ocidentalização” ou da mobilização da dicotomia 

dominante/dominado, como se a inserção desses grupos no campo da política moderna 

determinasse diretamente um processo passivo e inevitável de aculturação. Conforme Sahlins 

demonstrou, essas visões, expressas nas mais variadas teorias da modernização afirmavam a 

certeza de que “a modernização levaria o processo de deculturação a uma solução final, visto 

que os costumes tradicionais eram considerados como um obstáculo ao ‘desenvolvimento’”176. 

Ao supor a existência das formas sociais indígenas modernas como construções exclusivas da 

“modernidade” ou do “imperialismo”, acabava-se por negar frontalmente a agência histórica 

dos povos indígenas, realizando, assim, mas por outros meios, “o mesmo tipo de dominação 

                                                 
175 PEREIRA, Ana Carolina Barbosa. Op. cit., 2019, p. 152. 
176 SAHLINS, Marshall. O "pessimismo sentimental" e a experiência etnográfica: por que a cultura não é um 

"objeto" em via de extinção (parte I). Mana, Rio de Janeiro, v. 3, n. 1, 1997, p. 52. 
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que o Ocidente há muito impusera no plano da prática econômica e política”. Continuava o 

autor: 

Ao supor que as formas e os fins culturais das sociedades indígenas modernas 

haviam sido construídos exclusivamente pelo imperialismo ou então como sua 

negação, os críticos da hegemonia ocidental estavam criando uma 

antropologia dos povos neo-a-históricos.177 

 Creio que, longe de tal caracterização, a experiência organizativa no rio Ene nos últimos 

anos parece demonstrar que esses grupos lograram produzir uma forma organizativa híbrida, na 

qual a autoconsciência étnico-cultural e a luta por sua manutenção coexistem com a eficiência 

potencial dos projetos de resistência política, de aprendizado da língua espanhola, do uso da 

tecnologia, ou mesmo da adoção do cristianismo. Um eixo em que isso pode ser observado é o 

modo como os projetos locais passaram a operar nas últimas décadas uma politização de suas 

lógicas culturais próprias, agenciando a ancestralidade, remetendo a luta política a suas 

afirmações cosmológicas e, assim, tecendo novas linhas de comunicação entre as comunidades 

e o Estado nacional, como já havíamos visto no caso de Pakitzapango. Passemos agora para 

uma situação histórica específica de ativação do kametsa asaiki, na tentativa das comunidades 

de lidar com as heranças traumáticas do conflito armado interno no Peru.  

 

2.3 Ser Ashaninka em meio à guerra 

Em agosto de 2015, a imprensa peruana anunciou o resgate de 54 ashaninkas que 

haviam permanecido, por mais de 30 anos, como reféns em acampamentos de grupos 

remanescentes da guerrilha maoísta Sendero Luminoso. O grupo de resgatados era composto 

majoritariamente por mulheres e crianças, essas últimas tendo nascido, em sua maioria, como 

consequências das inúmeras violações sexuais às quais foram submetidas as mulheres.178 De 

acordo com poucas informações veiculadas nos jornais da época, os resgatados em 2015 seriam 

os últimos cativos da guerrilha, em lento processo de extinção na região que teve início no fim 

dos anos 1990. Desde o final da década de 1980, como estimou a Comisión de la Verdad y 

Reconciliación (CVR), mais de 5 mil ashaninkas teriam sido obrigados a ingressar nas 

chamadas "masas de apoyo" da guerrilha, em contingentes militares ou forças de trabalho 

agrícola. 

                                                 
177 Ibidem. 
178 Ver VILLASANTE, Mariella. Por el reconocimiento de las víctimas de los campos de internamiento 

senderistas. In: Instituto de Democracya y Derechos Humanos - PUPP. 8 fev. 2016. Disponível em: 

https://idehpucp.pucp.edu.pe/opinion/por-el-reconocimiento-de-las-victimas-de-los-campos-de-internamiento-

senderistas/.  

https://idehpucp.pucp.edu.pe/opinion/por-el-reconocimiento-de-las-victimas-de-los-campos-de-internamiento-senderistas/
https://idehpucp.pucp.edu.pe/opinion/por-el-reconocimiento-de-las-victimas-de-los-campos-de-internamiento-senderistas/
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As condições do cativeiro imposto aos Ashaninka remontam ao período recente da 

história peruana conhecido como “conflito armado interno”. Em março de 1980, em Ayacucho, 

a cisão maoísta do Partido Comunista do Peru, Sendero Luminoso (PCP-SL), declarou a luta 

armada mediante a queima de urnas eleitorais no distrito de Chuschi, na província de Ayacucho, 

no mesmo momento em que o país saía de doze anos de governo militar e finalmente se 

organizavam eleições livres. As duas décadas que se seguiram assistiram ao brutal conflito entre 

guerrilheiros ligados ao Sendero Luminoso, forças militares do Estado peruano e milícias 

autônomas de camponeses e indígenas. 

 

 

Figura 8 - O grupo de ashaninkas resgatados do Sendero Luminoso na base militar de Mazamari, no rio Ene. 

Agosto, 2015 (Mariana Bazo/Reuters) 

 

Em um capítulo dedicado à violência do conflito armado na região amazônica, o informe 

final da CVR, de 2003, concluía que, durante os anos do conflito, “cerca de 10 mil [ashaninkas] 

foram expulsos forçosamente nos vales do Ene, Tambo e Perené” 179, e que o número de mortos 

chegou a 6 mil, além dos 5 mil indivíduos sequestrados pela guerrilha. Ademais, estimava-se 

que, durante os anos do conflito, entre 30 e 40 comunidades ashaninkas efetivamente 

desapareceram.180  

                                                 
179 Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Informe Final – Tomo V. Lima, 2003, p. 224. 
180 Ibidem. 
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Embora gratos pelo trabalho de visibilização da violência exercido pela CVR, a maioria 

dos Ashaninka com os quais conversei, durante meu período nas comunidades do Ene, 

dificilmente concorda com o marco histórico do conflito definido pela comissão. Um chefe 

local da comunidade de Quiteni e membro da CARE, Oscar Panduro, contou-me ter lutado 

contra os guerrilheiros durante os anos 1990 (como parte dos chamados “Comitês de 

Autodefesa” dos Ashaninka) e me disse, quando perguntei sua opinião sobre a presença do 

governo na Amazônia peruana depois do conflito armado, que tinha dúvidas sobre o marco 

temporal definido pela Comissão: "Pois dizem que estamos em paz, mas, lamentavelmente, não 

estamos. O que aconteceu entre 81 [sic] e 2000 segue acontecendo"181.  Se o marco definido 

pela comissão faz sentido ao analisar o contexto de violência na região andina do país, ele 

parece não dar conta da maneira pela qual a região amazônica continuou a sofrer os efeitos do 

conflito depois de 2000, é o que frequentemente se argumenta entre os Ashaninka.182 De fato, 

como nota a própria CVR, um grande número de guerrilheiros que sobreviveram aos ataques 

do exército peruano durante os anos 1990 escolheram a selva como refúgio do cerco militar, o 

que certamente fez atrasar, para os habitantes da selva, o fim do conflito; os ashaninkas 

resgatados em 2015 evidenciam a materialidade dessa percepção.  

O antropólogo peruano Oscar Espinosa também apontou para a amplitude do 

sentimento, entre os Ashaninka no presente, de que a guerra não terminou.183 Em plena 

emergência do conflito na selva central, um líder ashaninka do Alto Perené, Miqueas Mishari 

Mofat, observava como o esse “novo” conflito contra os guerrilheiros já não era, ele mesmo, 

um evento inteiramente novo: 

A violência na Amazônia não é de hoje, vem desde o primeiro contato com o 

mundo ocidental. O que ocorre agora é só uma nova fase dessa violência que, 

para nós, é uma violência histórica, genocida, que vem buscando, através de 

qualquer pretexto e com qualquer bandeira, a exterminação da população 

indígena.184 

O sentimento de uma ininterrupção histórica das ameaças a seus territórios, a persistência dos 

passados de violência constrói, em termos de semelhança, a relação entre o presente e os 

passados. 

                                                 
181 Entrevista na comunidade nativa de Potsoteni, Peru, 2 de abril, 2017. 
182 No ano de 2012, a Central Asháninka del Rio Ene organizou uma exposição de fotos das comunidades da região 

em um conhecido museu de Lima. A exposição, parte de outro evento de discussão e conscientização que ocorre 

anualmente chamado “Octubre Ashaninka”, intitulava-se “pasado que no pasa”. 
183 ESPINOSA, Oscar. La violencia y la historia Ashaninka: de Juan Santos Atahualpa a Sendero Luminoso. In: 

CHAUMEIL, J.P. et al. El aliento de la memoria: Antropología e Historia en la Amazonía Andina. Bogotá: IFEA, 

Universidad Nacional de Colombia, 2012. 
184 MOFAT, Miqueas Mishari. Entrevista con el señor Miqueas Mishari Mofat, presidente de la Asociación 

Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep). Perú Indígena, v. 12, n. 28, 1990, p. 235-250. 
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 Na comunidade de Centro Caparocía, pude testemunhar outro exemplo semelhante 

relacionado a essa percepção. Uma das funcionárias da CARE, depois de uma breve reunião na 

comunidade em que discutia problemas relacionados a seu estatuto, recebeu por celular a 

informação sobre a eminente invasão de um território ancestral por cerca de 50 colonos. Entre 

os presentes na reunião, até então marcada pela tranquilidade, o clima se converteu em extrema 

preocupação e revolta. O território ancestral de Meantári havia acabado de ser recuperado pelos 

indígenas, depois de ter servido, nos anos 1990, como refúgio de guerrilheiros ligados ao 

Sendero Luminoso. Alguns moradores afirmavam que os invasores seriam provavelmente 

“terrucos”185 e que era preciso resistir com a ajuda dos Comitês de Autodefesa. Ainda que isso 

tenha se demonstrado falso (segundo a CARE, os colonos invadiram o território para se dedicar 

à extração ilegal de madeira186), o forte sentimento de ligação entre esse evento e a época da 

guerrilha articula também as conexões de visibilização de ininterrupção das ameaças a seus 

territórios. Ainda que diferentes, ambas ameaças, de madeireiros e guerrilheiros, executam 

métodos de invasão territorial que em muito se assemelham, e o próprio caráter incerto acerca 

da rendição e do fim do Sendero Luminoso alimenta, até os dias de hoje, parte desse sentimento.  

Em minha conversa com Oscar Panduro em Potsoteni, alguns dias antes da situação em 

Centro Caparocía, ele havia me relatado sobre a natureza dos problemas que persistiam entre 

os anos do conflito e o presente, e deu como exemplo as próprias tentativas de invasão do 

território de Meantári, das quais havia participado, que já haviam se dado pelas primeiras vezes 

meses antes de nossa conversa. Tenho anotado em meu caderno que, enquanto conversávamos, 

pouco atrás de nós se encontravam postados alguns soldados, realizando atividades de 

patrulhamento do exército peruano na comunidade, que se preparava para receber, no dia 

seguinte, a visita do governador de Junín. Nos dias que se seguiram, enquanto acompanhava os 

funcionários da CARE em visitas técnicas pelas comunidades, uma cena se repetiria quase que 

diariamente. O barco que usávamos era constantemente parado e analisado por militares do 

exército, que pediam nossos documentos e questionavam a natureza do trabalho que a 

organização realizava. A presença do exército nas comunidades e ao longo do rio é parte de 

uma tentativa do Estado peruano de combate ao tráfico de drogas, já que a região do VRAEM 

concentra boa parte das plantações que abastecem o narcotráfico em escala continental187, e é 

também manifestação dessas continuidades e permanências.  

                                                 
185 Termo local para se referir aos guerrilheiros do Sendero Luminoso, identificados como “terroristas”. 
186 Cf. Por segunda vez asháninkas desalojan a invasores armados. Servindi, 24 abr. 2017. Disponível em: 

https://www.servindi.org/24/04/2017/ashaninkas-de-meantari-recuperan-su-territorio-en-elaboracion. 
187 O Vale dos Rios Apurímac, Ene e Mantaro, o VRAEM, é conhecido por concentrar grande parte dos cultivos 

de coca que abastecem o mercado mundial de cocaína. Essa imagem, no entanto, como argumenta Francisco 

https://www.servindi.org/24/04/2017/ashaninkas-de-meantari-recuperan-su-territorio-en-elaboracion
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De forma semelhante, é absolutamente trivial observar homens ashaninkas segurando 

suas próprias armas, membros dos chamados Comitês de Autodefesa (CAD), grupos 

organizados de indígenas armados cujo objetivo é proteger o território de ameaças externas. Os 

CAD se tornaram, a partir da década de 1990, uma das formas privilegiadas de defesa exercidas 

pelas comunidades dos rios Ene e Tambo, junto com as chamadas rondas campesinas.188 A 

partir de meados de 1991, os CAD e as rondas começaram a apoiar as incursões militares do 

governo peruano contra a guerrilha, quando o exército instalou suas primeiras bases militares 

ao largo do rio Ene. Como organizações de estruturação da vida comunal, exercendo funções 

de segurança e interlocução com o Estado, esses grupos de defesa seguem existindo na selva 

central até os dias de hoje, como garantia jurídica para o exercício de defesa territorial e justiça 

comunitária no marco legal peruano. 

 

Figura 9 - O chefe Oscar Panduro e sua filha na comunidade de Potsoteni (arquivo pessoal, 2017). 

                                                 
Ferreira, poderia ser, em larga parte, uma construção política informada mais por preconceitos das elites nacionais 

do que por uma justificação factual. De fato, desde 2014, um esforço concentrado para a erradicação dos cultivos 

de coca certamente transformou a paisagem da região. Ainda assim, os cultivos dedicados ao narcotráfico seguem 

existindo, e há todo um esforço concentrado das organizações indígenas em tratar os temas dessa matéria. Ver 

FERREIRA, Francisco. De-demonizing the VRAEM: A Peruvian-cocalero área. Substance use & misuse, v. 51, n. 

1, p. 41-53, 2016. Também: CARPIO, David Fernando Santiago Villena del; ANNONNI, Danielle. El valle de los 

ríos Apurímac, Ene y Mantaro-VRAEM: entre el narcoterrorismo y el descaso del estado peruano. Nuevo Derecho, 

v. 12, n. 18, p. 107-120, 2016. 
188 Oscar Espinosa assinala que, embora os CAD e as rondas campesinas tenham estrutura e funcionamento 

similares, disntinguiam-se principalmente por sua origem e sua relação com as forças armadas. As rondas que se 

encontravam no vale do Ene tinham uma articulação muito mais estreita com o exército peruano do que aquelas 

que são formadas exclusivamente por indígenas e independentes das forças armadas, como no Rio Tambo e no 

Gran Pajonal. ESPINOSA, Oscar. Rondas campesinas y nativas en la Amazonía peruana. Centro Amazónico de 

Antropología y Aplicación Práctica, 1995. 
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Figura 10 - Membros dos Comitês de Autodefesa em uma assembleia na comunidade de Potsoteni (arquivo 

pessoal, 2017). 

 

No começo dos anos 1990, com a necessidade da guerrilha em arregimentar seguidores 

para sua “guerra popular”, a região do Ene foi utilizada como parte zona de recrutamento de 

jovens, homens e mulheres para suas fileiras. Apenas para termos uma ideia, nesse momento, 

auge do poder territorial da guerrilha ao longo da Amazônia peruana, os ataques militares às 

bases da guerrilha na selva levaram à destruição de quase metade das comunidades ashaninkas 

no rio Tambo (14 comunidades entre 35) e de todas as 30 comunidades no rio Ene, obrigando 

populações inteiras a se exilarem em outros vales, longe de seu território ancestral. Nesse 

cenário, os indígenas eram continuamente conduzidos à força pela selva, para servir aos 

guerrilheiros, que estabeleciam ali novos núcleos populacionais. Esses núcleos eram chamados 

pelos comandos da guerrilha de “comitês populares”. Os grupos dominados se transformaram 

a partir de então em verdadeiros campos de concentração, como notou a CVR.  

 Ruth Buendia, a presidente da Central Ashaninka del Río Ene na época em que visitei 

as comunidades, tinha 13 anos quando fugiu com sua mãe de um desses campos controlados 

pelos senderistas. Era 1991 e, nessa altura, a guerrilha já controlava praticamente todas as 

comunidades do Ene. Os guerrilheiros haviam chegado na região em meados dos anos 1980, 

enquanto fugiam de ataques do exército peruano em Ayacucho – o isolamento da região 

permitia o uso da selva como área de treinamentos ou como base para ataques em alvos nas 
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regiões serranas. Em uma ocasião, Ruth recordou como os mais velhos percebiam os 

guerrilheiros: chamavam-nos kamari (demônios), espíritos que vivem escondidos na floresta, 

seres malignos que esmagam ossos e sugam globos oculares e que podem forçar um Ashaninka 

a matar seu próprio irmão sem remorso.189  

 O pai de Ruth, pinkátsari (chefe/líder) da comunidade de Cutivireni, havia sido 

assassinado um ano antes, acusado por outros ronderos indígenas de ser recrutado pela 

guerrilha. Depois da morte de seu pai, Ruth e sua mãe foram enviadas a um campo senderista 

(Shapo), onde eram obrigadas, junto a outros 300 indígenas vivendo em condições sub-

humanas, a trabalhar no campo e cozinhar para os membros da guerrilha. Ao mesmo tempo, 

eram incitadas a esquecer seu idioma nativo, permitidas apenas a se comunicar em espanhol ou 

quéchua. A guerrilha assassinava os que tentavam fugir, enforcava-os na frente de suas famílias 

ou simplesmente os esfaqueavam, violavam sexualmente as mulheres e sequestravam crianças 

indígenas para “indoctrinalas” e transformá-las em soldados.190 Após um ano tentando 

convencer sua mãe, no verão de 1991 elas finalmente fugiram. Ruth conta que colocou sua mãe 

dentro de uma típica cesta que as mulheres Ashaninka usam para transportar mandioca durante 

a colheita, e a carregou, como alguém carrega uma mochila, no longo caminho até o rio. 

No mesmo ângulo, a importante dirigente ashaninka Luzmila Chiricente, que chegou a 

fazer parte do Conselho Nacional de Reparações criado pelo governo nacional no período pós-

conflito, lembrou da intensidade com que a violência do conflito atingiu o centro da vida 

comunitária indígena a partir da desagregação familiar, e a especificidade traumática da 

violência sofrida pelas mulheres ashaninka: 

 

Sendero acostumbraba llevarse a familias enteras para enrolarlas en sus filas. 

Muchos familiares se enrolaron en Sendero obligados, y una, para que se los 

lleven, alistaba a sus hijos en el ejército. Por un lado, te mataban los terroristas 

y también los del ejército; los hijos podían matar a los padres, o al revés. 

Muchas veces los terroristas regresaban y obligaban a violar a [las] primas 

porque si no lo hacías [entonces] no eras parte del equipo, esa era la manera 

en que uno demostraba ser parte del grupo. Esto sucedía tanto en el ejército 

como en las filas de los terroristas. ‘Es normal violar a las mujeres en tiempo 

de guerra’ decían. 

Las mujeres que fuimos víctimas de la violencia sufrimos graves 

consecuencias físicas y psicológicas, a muchas nos han llevado con engaños 

                                                 
189 ZARATE, Joseph. The Woman Who Bore the River on Her Back. Entrevista com Ruth Buendía. International 

Boulevard, 2015, disponível em: https://www.internationalboulevard.com/the-woman-who-bore-the-river-on-her-

back/. 
190 Sobre a prática de crianças soldados na Amazônia peruana durante o conflito armado interno, cf. 

VILLASANTE, Mariella. Los campos de concentración senderistas y los niños soldados en el Perú. Idelle Revista, 

n. 275, 2017. Disponível em: https://revistaideele.com/ideele/content/los-campos-de-concentraci%C3%B3n-

senderistas-y-los-ni%C3%B1os-soldados-en-el-per%C3%BA-desaf%C3%ADos-para-el  

https://www.internationalboulevard.com/the-woman-who-bore-the-river-on-her-back/
https://www.internationalboulevard.com/the-woman-who-bore-the-river-on-her-back/
https://revistaideele.com/ideele/content/los-campos-de-concentraci%C3%B3n-senderistas-y-los-ni%C3%B1os-soldados-en-el-per%C3%BA-desaf%C3%ADos-para-el
https://revistaideele.com/ideele/content/los-campos-de-concentraci%C3%B3n-senderistas-y-los-ni%C3%B1os-soldados-en-el-per%C3%BA-desaf%C3%ADos-para-el
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para explotarnos sexualmente o para hacernos trabajar como esclavas, 

nosotras nunca nos imaginamos caminar kilómetros de distancia durante el día 

y la noche, sin nada con que alimentarnos, lo poco que comíamos era medido 

por cucharitas, habían días que no tuvimos nada que llevarnos a la boca, 

muchas veces solo podíamos comer yerbas e incluso tierra, por eso muchas 

mujeres nos enfermamos de anemia, paludismo y tuberculosis, por otro lado, 

los mandos terroristas contrariamente a lo que decían sobre la “lucha por los 

pobres”, si disfrutaron de buenas raciones de alimento, de carne y pescado que 

los demás cazaban.191 

Apesar da violência se intensificar nos anos 1990, a presença de guerrilhas na região 

remonta à década anterior. No dia 8 de dezembro de 1989, uma coluna do MRTA (Movimiento 

Revolucionario Túpac Amaru) tomou de assalto a comunidade de Kirichari, no distrito de 

Puerto Bermúdez, Oxapampa, a fim de executar um castigo "de caráter exemplar". Conta-se, 

nos jornais da época, que a comunidade festejava seu aniversário e contava com a presença dos 

principais dirigentes indígenas das populações vizinhas. Os membros do MRTA apreenderam 

Alejandro Calderón, chefe e então presidente da ANAP (Apatyawaka Nampitsi Asháninka), 

federação que reunia politicamente 52 comunidades Ashaninka do vale do rio Pichis, além de 

outros dois líderes indígenas da região. O corpo de Calderón nunca foi encontrado, e alguns 

dias depois o MRTA reivindicou a autoria do crime em seu semanário, afirmando que Calderón 

havia entregado ao exército um dos chefes guerrilheiros do MIR (Movimiento de Izquierda 

Revolucionaria) em 1965. Como se declaravam herdeiros históricos do MIR, o MRTA 

procedeu um “julgamento popular” contra os líderes indígenas. Alejandro Calderón e Rodrigo 

Caucha foram assassinados, e o terceiro sequestrado conseguiu fugir a tempo de informar sua 

comunidade sobre o destino dos outros dois.192  

Após a confirmação de que Calderón havia sido assassinado, Alcides Calderón, o filho 

do pinkátzari, assumiu a liderança das 52 comunidades e as convocou para vingar a morte de 

seu pai. Entre os dias 24 e 25 de dezembro, uma assembleia das comunidades do rio Pichi 

decidiu declarar guerra ao MRTA. A ofensiva logrou reunir entre 2000 e 2500 indígenas 

armados principalmente por arcos e flechas, organizados sob o nome de "Exército Ashaninka". 

Ao final de janeiro de 1990, o exército armado indígena já havia tomado a cidade de Puerto 

Bermúdez sem grandes confrontações, assim capturaram guerrilheiros e colaboradores e os 

assassinaram com flechadas.193 A partir disso, teve início uma grande investida ashaninka 

                                                 
191 CHIRICENTE, Luzmila; GONZALEZ, Sandra, Voces de las mujeres de la Selva Central. Testimonios de 

mujeres indígenas durante el conflicto armado interno. Lima: IDL, 2010, p. 30-31. 
192 STERN, Steve J. (ed.). Shining and other paths: War and society in Peru, 1980-1995. Duke Univeristy Press, 

1998, p. 212-213.  
193“Las fuentes consultadas indican que el éxito del llamado de Alcides Calderón se sustentó en la creciente 

convicción entre los asháninkas de que debía emprenderse una acción punitiva contra el MRTA y SL puesto que, 
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contra todos aqueles considerados colaboradores ou suspeitos de terrorismo. Os atos de 

violência, impulsionados pelo desejo de vingança e pelos velhos ressentimentos étnicos de 

indígenas contra colonos, não tardaram em generalizar-se.  

 
Numerosos colonos fueron subidos a botes por el río Presbi hasta Pankinkari 

donde Alcides Calderón tenía su centro de operaciones. Ahí –de acuerdo a 

numerosas denuncias- se cometían actos de tortura, se imponían tratos 

vejatorios, se violaba a las mujeres y se arrojaban cadáveres al río.194 

 

Após o assassinato de outros três líderes no rio Tambo em julho de 1990 por 

guerrilheiros, uma assembleia extraordinária da Central Asháninka del Río Tambo votou pela 

decisão de formar um exército ashaninka, que chegaria a ser oficialmente reconhecido pelo 

exército peruano nos anos seguintes. Entre 1991 e 1994, os Comités de Auto Defensa (CAD), 

como passaram a ser conhecidos, junto com as Forças Armadas do país, obtiveram 

significativas vitórias contra os senderistas que até hoje permanecem no imaginário indígena e 

na memória popular peruana sobre o conflito.195 Estima-se que, na primeira metade dos anos 

1990, cerca de 10 mil ashaninkas estiveram sob o controle de guerrilheiros. É considerável, 

então, a informação de que 3 mil foram resgatados no rio Ene ainda em 1991. Os resgatados 

pelo exército ou pelos ronderos (como ainda são chamados os integrantes dos CAD) eram 

levados para novos “nucleos poblacionales”, antigas comunidades indígenas transformadas em 

centros de refúgio para aqueles “recuperados”. Os núcleos, entretanto, não tinham estrutura 

para o acolhimento de tantos indivíduos, e muitos chegavam ali já desnutridos ou portando 

doenças contagiosas, em regiões inteiramente novas, onde ex-inimigos passavam a viver lado 

a lado. 

 

                                                 
bajo el pretexto de “luchar por los pobres”, creaban una situación que debilitaba el efectivo control de los nativos 

sobre sus tierras y facilitaba su pérdida a manos de los colonos”. CVR. Op. cit., 2003, p. 304. 
194 Ibidem, p. 305. 
195 Em Lima, é possível visitar uma pequena sala no Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Integración Social 

(LUM), na qual estão expostos fotografias e objetos que remontam à participação dos Ashaninka no conflito 

armado interno. A representação enfatiza sua característica “guerreira” no embate. Há, por exemplo, a exposição 

de múltiplos tipos de flechas utilizadas pelos comitês de autodefesa. 
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Figura 11 - Mulheres e crianças sobreviventes dos campos senderistas, resgatados na comunidade de Cutivireni, 

no rio Ene, 1992 (Monika Newton). 

 

 
Figura 12 - Ronderos ashaninka na comunidade de Cutivireni, 1995 (Alejandro Balaguer). 
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Enquanto muitos indígenas negaram apoio aos guerrilheiros (e por isso foram 

perseguidos), vários também adentraram as fileiras da guerrilha. Na comunidade de Centro 

Caparocía, Ramirez Valerio, um morador de cerca de 35 anos, narrou-me sua lembrança do 

período a partir da certa ambiguidade de posições entre os indígenas na época do conflito. 

Enquanto muito de seus hermanos ashaninkas se solidarizavam e criavam esperanças com o 

discurso da guerrilha, que prometia uma maior distribuição das riquezas nacionais para os 

pobres, outros, como sua própria família, preferiram fugir ao se deparar com a extrema 

violência com a qual os membros da guerrilha tratavam os que discordavam de seus 

pressupostos básicos. Depois do assassinato de seu pai, sua família resolveu deixar Potsoteni e 

ir para Centro Caparocia, duas das comunidades que viriam a ser reocupadas e reconstruídas 

depois do conflito.196 

A CVR conta o caso de HP, chefe ashaninka da comunidade de Otica, no rio Tambo, 

que ajudou a difundir a política da guerrilha em sua comunidade a partir de meados dos anos 

1980. Ao convencer os chefes comunitários, a guerrilha utilizava as hierarquias locais como 

modo de facilitar o processo de convencimento da comunidade como um todo197: 

 
Inicialmente, la comunidad había expresado un contundente rechazo al PCP-

SL. Sin embargo, la labor de convencimiento de HP hizo que la comunidad 

asumiera estas acciones como un error de los subversivos [...] HP fue elegido 

presidente de la comunidad. A partir de entonces, Javier, el mando político de 

PCP-SL en Puerto Prado y compadre de HP, comenzó a visitar Otica de 

manera periódica. Ambos realizaban un trabajo de politización en cada clan 

familiar. Cada familia extensa vivía en una sola vivienda y tenía como jefe de 

familia a la persona mayor, padre, abuelo o bisabuelo. Luego, comenzaron a 

llegar periódicamente dos mandos colonos. Realizaban charlas. [...] Después 

de unos meses, informaron a las familias que el PCP-SL iba a crear un “nuevo 

estado” y que la comunidad tenía que aceptarlo: “Él era el jefe, él decía, uno 

tenía que aceptar. ¡Cómo no vas a aceptar si es el jefe!”198 

 

Com a divisão entre os que escolheram lutar ao lado da guerrilha, os que optaram por apoiar o 

exército e os que preferiram fugir, a desconfiança entre indígenas começou a se intensificar. A 

suspeita e a desconfiança, aliás, como vimos nas palavras de Luzmila Chiricente, são 

sentimentos que aparecem repetidamente em narrativas orais ashaninkas sobre o conflito 

armado. Sofía Huerta Silva coletou em 2010, por exemplo, um depoimento de um jovem que 

                                                 
196 Entrevista na comunidade nativa de Centro Caparocia, Peru, 5 de abril de 2017. 
197 “Un elemento importante en la estrategia utilizada por el PCP-SL para el reclutamiento y adoctrinamiento de 

asháninkas fue la oferta persistente de cosas que se podrían calificar de utópicas. Según los testimonios recogidos, 

el PCP-SL les ofrecía carros, dinero y todo tipo de bienes venidos de fuera. El caso de Otica ilustra cómo los 

líderes asháninkas jugaron un papel importante en el convencimiento de la comunidad para aceptar las promesas 

del PCP-SL.” CVR. Op. cit., 2003, p. 247. 
198 Ibidem, p. 165. 
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recorda o efeito do conflito para as relações comunitárias: “Mis padres me contaron que en ese 

tiempo nadie era hermano, llegó la desconfianza. Un Ashaninka mata a otro. Mi tío mató a mi 

primo. Pero no porque él quería, sino que era obligado por los mandos […]. Por eso ya no se 

confia en Ashaninka […]”199.  

Essa espécie de intimidade da violência exercida contra pessoas que, antes do conflito, 

eram pais e mães, filhos e filhas, irmãos e amigos será uma das frentes em torno das quais, mais 

recentemente, o kametsa asaiki será ativado como ferramenta de modulação temporal e de 

reintegração de ex-apoiadores da guerrilha após o final do conflito. No entanto, outras 

figurações cosmológicas marcarão o terreno desse processo de pacificação interna das 

comunidades no período pós-conflito e, com isso, reorganizarão as lógicas de relação com o 

passado a partir de outros códigos, marcados não pela representação textual ou semiótica, mas 

pela presença corporal. 

 

2.4 O tempo reincorporado: uma história somática do conflito 

 

Se os bons espíritos se mantêm alheios aos meros mortais, os 

demônios consideram os seres humanos sua presa legítima [...] 

espreitando em suas florestas e pululando em suas águas, [os 

demônios] constituem um perigo sempre presente. 

Gerald Weiss200 

 

 Há muitas histórias que circulam no piemonte andino sobre a época do conflito que 

descrevem os guerrilheiros maoístas como kamari, espíritos malignos ou demônios na 

cosmologia ashaninka. Conta-se, por exemplo, que os indígenas que escolheram lutar ao lado 

da guerrilha o fizeram pois, endemonizados, seus corpos já não eram os mesmos que os do 

período pré-conflito. Endemonizado, transformado em um kityoncari kamari (demônio 

vermelho), o guerrilheiro ashaninka passava a enxergar sua família e seus amigos como 

inimigos e, dessa forma, era capaz de matá-los sem remorso: eles viam seus ex-parentes como 

presas. O aspecto não-humano da violência guerrilheira é interpretado como uma figuração 

demoníaca. A imagem do kamari é a figura de alguém que passa a agir violentamente contra 

aqueles que vivem próximos: amigos, parentes e familiares. Aquilo que promove a 

endemonização dos corpos, segundo afirmam, é a negação da sociabilidade e da ancestralidade, 

das bases da vida comum ashaninka, do kametsa asaiki. A negação do kametsa asaiki pode ser 

                                                 
199 Citado por ESPINOSA, Oscar. Op. cit, 2012, p. 297. 
200 WEISS, Gerald. Op. cit., 1975, p. 165. 
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ativada tanto pelo erro quanto pela ignorância, o que ajuda a explicar a semelhança entre a 

forma pela qual as comunidades tratam o fenômeno da violência no conflito armado e a forma 

pela qual interpretam a existência da bruxaria entre crianças. Enquanto o ashaninka que escolhe 

lutar violentamente ao lado da guerrilha nega sua própria humanidade a partir de uma escolha 

avessa às normas coletivas, a criança inocente que se transforma em bruxo o faz por ignorância 

em relação às mesmas normas.201 

 Em uma ocasião, já no final de minha vista às comunidades, depois de ter lido sobre 

esse fenômeno sendo mencionado em alguns trabalhos e reportagens da época, perguntei a um 

antigo líder comunitário que me acompanhava no caminho de volta da comunidade de Centro 

Caparocía até o rio Ene se, para ele e para as pessoas de sua comunidade, também havia a 

percepção dos guerrilheiros como demônios. Ramirez Valerio – o mesmo ashaninka que havia 

me contado sobre a história da fuga de sua família na época do conflito – riu e, algum tempo 

depois, disse-me que era verdade: “muchos de nuestros hermanos fueron endemoniados en 

aquellos tiempos”. Ele passou então a me explicar como, após o fim do conflito, a necessidade 

de reintegrar ashaninkas “endemonizados” novamente nas comunidades exigia a produção de 

uma mutação na forma como a comunidade percebia e interpretava seus corpos “poseído por 

espíritus malignos”. Para reintegrar o corpo endemonizado o que deveria mudar era não só a 

percepção da comunidade sobre ele, mas também o corpo dos indivíduos em si.  

Após o conflito, o trabalho de reintegração desses sujeitos “guiados por emoções 

negativas” (omposhinitanakeri) nas comunidades tornava necessária a ativação de um processo 

que permitisse aos endemonizados a recuperação da antiga humanidade de seu corpo – 

tornando-os, novamente, ashaninkasanoris (pessoa autenticamente ashaninka, um ashaninka 

“de verdade”).202 Os “recuperados”, como são chamados até hoje esses indivíduos, podiam 

recuperar seu lugar nas comunidades somente na medida em que retomassem sua corporalidade 

anterior ao conflito, ou seja, a corporalidade cuja perspectiva concebia outros ashaninkas como 

                                                 
201 As referências sobre a existência da feitiçaria entre crianças nos grupos Arawak remonta pelo menos ao final 

do século XIX, quando o missionário franciscano Bernardino Gonzáles escreveu acerca da crença de nativos 

Yanesha sobre doenças e mortes serem efeitos de bruxaria atribuídas a seus próprios filhos ou a outros parentes 

crianças. Os Ashaninka acreditam que as crianças feiticeiras são iniciadas na arte da bruxaria através de seus 

sonhos. “Nos sonhos, eles são visitados por algum dos muitos professores demoníacos (kamári máci) sob a ordem 

de Korioshpiri, o pai ou o soberano de todos os demônios”, afirmou Santos-Granero. Beatriz Fabián assinalou que 

as acusações de bruxaria se intensificaram durante o conflito armado interno. Nos momentos de crise da vida 

cotidiana, a perseguição coletiva de “inimigos internos” teria apontado para a endemonização não só dos 

Ashaninkas senderistas, mas também das crianças, menos capazes de controlar suas ações e pensamentos, e ainda 

ignorantes acerca das normas coletivas.  WHITEHEAD, Neil; WRIGHT, Robin (eds.). In Darkness and Secrecy: 

The Anthropology of Assault Sorcery and Witchcraft in Amazonia. Durham, NC: Duke University Press, 2004, p. 

274; FABIAN, Beatriz. Cambios culturales en los Ashaninka desplazados. Amazonía Peruana, vol. XIII, n. 25, 

1995, 159-176. 
202 Barletti, J.P. Op. cit., 2011, p. 140- 181. 
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iguais e não como inimigos ou presas, mas como alguém pode mudar um corpo e, com isso, 

mudar a percepção do mundo ao seu redor?  

Entre os Ashaninka, como é recorrente no universo cosmológico das sociedades 

amazônicas, o corpo, como o mito, é um meio privilegiado para colocar o tempo em perspectiva. 

Da forma como três antropólogos argumentaram, em um clássico texto de 1979, “a 

originalidade das sociedades tribais da América do Sul reside numa elaboração particularmente 

rica da noção de pessoa, com referência especial à corporalidade enquanto idioma simbólico 

focal”203. A centralidade do corpo como fundante na experiência interpretativa do mundo 

denota uma quebra radical com o dualismo cartesiano, do corpo como o suporte exterior de uma 

subjetividade interna mais profunda que é a alma. Nada mais estranho, aliás, que uma divisão 

paradigmática entre corpo e alma para cosmologias que tão frequentemente manifestam a 

existência de um universo povoado de agentes humanos e não-humanos com intenções e 

disposições perceptivas próprias.  

Para os Ashaninka, segundo o relato etnográfico de Weiss, o sol, a lua, as estrelas, os 

trovões, a chuva, o arco-íris e os rios são personagens sencientes no tempo e no espaço, mas, 

como cada criatura habita um estrato distinto da divisão do cosmos, são “tempos” ao invés de 

“tempo”, “espaços” ao invés de “espaço”. Não há unidade centrífuga a partir da qual eventos 

são produzidos. Cada possível agente representa também um modo específico de experiência 

temporal. Entre a terra e o céu intervêm as nuvens, que os Ashaninka também acreditam ser 

uma classe própria de bons espíritos. Há uma divisão cosmográfica composta por uma 

orientação que divide o mundo entre o acima (henóki) e o abaixo (isávi como denominação 

geral de “abaixo”, mas que corresponde a outros dois mundos). Kamavéni é a terra, a superfície 

na qual habitam os Ashaninka. Henóki é o céu, mas o céu é também a superfície de um outro 

mundo. Cada estrato é habitado por bons espíritos (henokiniri), menos o estrato mais baixo da 

terra, Sarinkaveni, a casa dos demônios (kamari) e dos espíritos negativos.204 Os seres que 

habitam outras camadas veem o universo com uma "aparência diferente" do que os Ashaninka. 

Cada classe de seres vê o mesmo mundo, mas como as percepções sensoriais e extra-sensoriais 

(o corpo) detêm certo privilégio do acesso ao real, o mundo visto por cada ser não deixa de ser, 

ao mesmo tempo, diferente. 

Nesse mundo, seguindo ainda o argumento de Weiss, uma proliferação de agentes 

humanos e não-humanos, bruxos e demônios definiria a existência de mundos materiais e 

                                                 
203 SEEGER, Anthony; MATTA, Roberto da; VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. A construção da pessoa nas 

sociedades indígenas brasileiras. Boletim do Museu Nacional, n. 32, 1979, p. 11. 
204 WEISS, Gerald. Op. cit., 1975, p. 254. 
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espirituais com graus sofisticados de classificação e taxonomia. No esquema conceitual 

desenvolvido pelo antropólogo Phillipe Descola sobre os possíveis “modos ontológicos de 

identificação no mundo”, o modelo das sociedades amazônicas é descrito como animista, e isso 

pode nos ajudar a entender melhor o significado da cosmologia ashaninka. Nessas sociedades, 

seguindo o argumento de Descola, atribuir-se-ia de maneira simétrica a humanos e não-

humanos às pessoas e aos espíritos, uma “interioridade idêntica” (uma mesma “alma”), sendo 

ela o ponto de diferenciação seus corpos. Ao contrário, nas sociedades modernas do Ocidente 

(cujo modelo ontológico ele chama “naturalista”), a diferença entre humanos e não-humanos se 

basearia em uma descontinuidade das interioridades (almas diferentes) e uma continuidade das 

fisicalidades (a “continuidade biológica” entre espécies).205 Em outras palavras, se na 

Amazônia todos os seres (humanos e animais, mas também espíritos, objetos, fenômenos 

meteorológicos etc.206) compartilham um mesmo espírito a despeito das diferenças corporais 

(corpos que podem se transformar em determinadas circunstâncias), no mundo moderno a 

continuidade corporal entre humanos e animais exigiria uma descontinuidade de suas 

respectivas interioridades – de suas almas.  

 Sabemos, pelo menos desde Louis Dumont, que a noção moderna de indivíduo como 

derivação das instâncias sociais é uma criação bastante recente e específica das sociedades 

judaico-cristãs do Ocidente.207 Isso se torna ainda mais claro quando a contrastamos com as 

noções que guiam a vida prática de grupos em que essa noção de indivíduo dá lugar a uma 

metafísica dos corpos como articuladores das significações sociais e cosmológicas, e não como 

meros alicerces de identidades e papéis sociais bem definidos.208 Anticartesianos por definição, 

                                                 
205 “O que, para nós, distingue humanos de não-humanos é a mente, a alma, subjetividade,  a  consciência  moral,  

linguagem  e  por  aí  vai, do mesmo modo   que   grupos   humanos   se   distinguem   por   conjuntos de disposições 

internas que se costumava chamar Volksgeist, mas que hoje nos é mais familiar sob o rótulo moderno de ‘cultura’”. 

DESCOLA, Philippe. Além de Natureza e Cultura. Tessituras, Pelotas, vol. 3, n. 1, 2015, p. 21. Além do animismo 

e do naturalismo, Descola nota a existência de mais outros dois modos de identificação ontológica, que se diferem 

pela forma a partir da qual fazem emergir a diferenciação entre interioridade e exterioridade. O totemismo seria 

manifestado por uma homologia das relações humanos-animais, e o analogismo, por sua vez, seria a forma 

prevalecente nas sociedades que habitam as “terras altas” do continente sul-americano (incluindo assim, de 

maneira generalizada, as chamadas “sociedades andinas”). Esse modo analogista de identificação entre o “mundo 

natural” e a subjetividade humana pressupõe que o conteúdo interior de todos os seres é formado por uma 

multiplicidade de formas, substância e essências, separadas por pequenos intervalos e ordenadas em uma cadeia 

de organização das diferenças.  Nessas sociedades há, então, continuidades e descontinuidades entre os aspectos 

físicos da existência e suas formas de interioridade, caminhando entre o “multinaturalismo” amazônico e o 

“multiculturalismo” moderno. 
206 Ver SANTOS-GRANERO, Fernando (ed.) The occult life of things: Native Amazonian theories of materiality 

and personhood. University of Arizona Press, 2009; HOLBRAAD, Martin; PEDERSEN, Morten Axel. The 

ontological turn: an anthropological exposition. Cambridge University Press, 2017; KOHN, Eduardo. How forests 

think: Toward an anthropology beyond the human. University of California Press, 2013. 
207 DUMONT, Louis. Essays on individualism: Modern ideology in anthropological perspective. University of 

Chicago Press, 1992. 
208 SEEGER, Anthony; MATTA, Roberto da; VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. Op. cit., 1979, p. 11. 
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os mundos indígenas amazônicos recusam-se a ser explicados a partir de nossas noções de 

personalidade, identidade e indivíduo. Neles, o que chamamos de alma (um dado espiritual que 

diferencia sujeitos biologicamente iguais) aparece como um dispositivo de conexão entre 

diferentes entes, humanos ou não-humanos.  

 Segundo o conhecido argumento de Viveiros de Castro, nas cosmologias da Amazônia 

não é a particularidade das almas que interessa, já que todos os seres compartilham um mesmo 

espírito. A diferenciação se dá pelas formas corporais que esses sujeitos assumem. Invertem-se, 

então, as funções semióticas modernas do corpo e da alma. Como as formas de conhecer o 

mundo não parecem estar atreladas à noção do corpo como limite impeditivo do conhecimento, 

o corpo quase sempre pode superar e se ajustar a níveis diferenciados da realidade.209 A 

implicação primeira dessa inversão é que, ao afirmar a transsubstancialidade da alma, a 

cosmologia amazônica concebe o corpo como lugar de produção de pontos de vista. Em outras 

palavras, a percepção sensível do mundo é outra se o corpo é outro. Essa superação do “dado 

natural”, como chamaríamos, é uma possibilidade real que se aplica junto a essa instabilidade 

dos corpos – o ashaninka que pode se transformar em um demônio, o xamã que pode se 

transformar em um animal, o animal que contém a substância espiritual de um ancestral ex-

humano, e assim por diante. O ponto de vista está no corpo, e não na alma. A transmutação de 

um corpo significa a transmutação de uma percepção:  

 

Ser capaz de ocupar o ponto de vista é sem dúvida uma potência da alma, e os 

não-humanos são sujeitos na medida em que têm (ou são) um espírito; mas a 

diferença entre os pontos de vista [...] não está na alma. Esta, formalmente 

idêntica através das espécies, só enxerga a mesma coisa em toda parte; a 

diferença deve então ser dada pela especificidade dos corpos.210 

 

É digno de nota que os textos da etnografia de Weiss publicados nos anos 1970 e ainda 

outro trabalho sobre os Arawak pré-andinos (um livro de Gerhard Baer sobre os Machiquenga 

datado de 1994211) sejam ambos citados, nas incursões teóricas de Viveiros de Castro, como 

virtuais precursores de sua hipótese perspectivista. Weiss, por ter descrito o mundo ashaninka 

                                                 
209 Na hipótese “perspectivista” de Viveiros de Castro: “O que parece ser um humano pode ser um animal ou um 

espírito; o que parece ser um animal ou um humano pode ser um espírito, e assim por diante. [...] As aparências 

enganam não porque elas difiram das essências que (supomos) ocultariam, mas porque elas são, justamente, 

aparências, isto é, aparições. Não há aparição que não proponha um destinatário, um sujeito para quem elas 

aparecem. E se há sujeito, há ponto de vista. As aparências enganam porque elas trazem embutidas nela um 

determinado ponto de vista. Toda aparência é uma perspectiva, e toda perspectiva ‘engana’”. VIVEIROS DE 

CASTRO, E. O medo dos outros. Revista de Antropologia da USP, vol. 54, n. 2, 2011, p. 896. 
210 VIVEIROS DE CASTRO, E. Metafísicas canibais: elementos para uma antropologia pós-estrutural. São Paulo: 

Cosac Naify, 2016, p. 65-66. 
211 Trata-se de BAER, Gerhard. Cosmología y shamanismo de los Matsiguenga. Quito: Abya-Yala, 1994. 
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como “um mundo de aparências relativas, onde diferentes tipos de seres veem as mesmas coisas 

de maneiras diferentes”, e Baer, por ter notado, na cosmologia machiquenga, a mesma 

transferência potencial das percepções: “o ser humano se vê a si mesmo como tal. A lua, a 

serpente, o jaguar e a mão da varíola o veem, contudo, como um tapir ou um queixada, que eles 

matam”212. Os Arawak da Amazônia peruana, portanto, poderiam ser descritos como 

representantes desse tipo de metafísica relacional característica dos povos amazônicos: “a 

Bildung ameríndia incide sobre o corpo antes que sobre o espírito: não há mudança espiritual 

que não passe por uma transformação do corpo, por uma redefinição de suas afecções e 

capacidades”.213 

Essa é uma questão desenvolvida recentemente por uma série de outros antropólogos, à 

qual retornaremos, de forma mais elaborada, no último capítulo, no qual também veremos de 

que forma a corporalidade ashaninka – a transformação histórica como modalidade dos corpos 

– afeta de maneira mais profunda a linguagem conceitual de uma disciplina como a nossa, 

informada por outros modos de compreender a função do corpo na história. Como argumentado 

por Ana Carolina Pereira, isso significa afirmar que aquilo que definirá os lugares assumidos 

por diferentes sujeitos (humanos e não-humanos) no “campo relacional” não é essa qualidade 

metafísica que define a natureza desses sujeitos na ontologia moderna (possuir uma alma), mas 

a dinâmica de predação específica dos coletivos ameríndios: “a definição de ‘ponto de vista’ 

mantém uma relação de dependência com os estatutos relacionais de ‘predador’ e ‘presa’, sempre 

sujeitos à atualização pelo corpo que é o próprio abrigo da perspectiva”214. Assim, de fato o mundo 

ashaninka foi descrito por um antropólogo como Weiss, um mundo onde o compartilhamento 

de interioridade entre todos os seres (a presença multiespecífica da alma) é o que permite a 

concepção de uma estrutura de mundo na qual diferentes sujeitos não dependem, para existir, 

do modo como os humanos os veem, já que a potência da humanidade é distribuída entre todos 

os seres, e o que muda são seus corpos.215  

Concordando ou não com essa hipótese da ontologia ameríndia como inversão do 

dualismo cartesiano, parece mesmo que é contra esse pano de fundo cosmológico que as 

práticas corporalizadas de memória dos Ashaninka devem ser contrastadas. Entre eles, essa 

maneira particular de conceber as ações no passado a partir da metamorfose do corpo implica, 

afinal, a produção de uma forma original e diferenciada de se relacionar com esse mesmo 

passado. É através do corpo e do que se concebe como sendo suas potencialidades que passado 

                                                 
212 Citado em VIVEIROS DE CASTRO, E. Op.cit., 2016, p. 65-66. 
213 VIVEIROS DE CASTRO, E. A inconstância da alma selvagem. Op. cit., 2016, p. 105-106. 
214 PEREIRA, Ana Carolina Barbosa. Op. cit., 2019, p. 105-106. 
215 DESCOLA, Philippe. Beyond nature and culture. University of Chicago Press, 2013. 
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e futuro são colocados em perspectiva na experiência histórica Ashaninka. Dependendo de 

como o corpo aparece e é percebido pelos pares, uma certa visão sobre a agência desses corpos 

no tempo é estabelecida; a “disposição temporal” do corpo depende daquelas mesmas 

categorias que relativizam a “passadidade” do mito, pois, como o mito, o corpo relativiza as 

distâncias entre presente e passado. 

Na memória local, as transmutações corporais não afetaram apenas os indígenas que 

lutaram ao lado da guerrilha. Também os membros do Comitê de Autodefesa e das rondas 

campesinas são lembrados como aqueles que foram tomados por influências negativas em suas 

ações durante o conflito. Recentemente, o antropólogo Juan Pablo Barletti compilou algumas 

histórias, em comunidades ashaninkas do rio Tambo, que descrevem essa percepção nativa da 

atribuição de atos violentos à poderes externos. Os guerreiros ashaninkas (ovayeri), nas ações 

contra a guerrilha, estariam sob o controle de uma planta mágica, uma ivenki. As ivenki são uma 

família de ervas medicinais, normalmente cultivadas em pequenas hortas no fundo das casas, 

as quais se atribuem poderes mágicos, que só podem ser consumidas pelos homens – outras 

plantas xamânicas, as ovenki, só podem ser consumidas por mulheres. Normalmente mastigadas 

e depois espalhadas pelo corpo ou cuspidas ao vento, as ivenki possuem propriedades especiais: 

produzem coragem em quem as ingere, fazem com que o ashaninka que a consuma perca o 

temor, desenvolve nele uma capacidade sensorial mais ampla, mantém-no alerta, "para além do 

normal".216 No entanto, o uso de grandes doses da substância pode fazer com que o sujeito perca 

o controle de suas ações e de seu corpo, transformando sua energia em violência, 

potencialmente contra seus próprios amigos e parentes. Relatos sobre torturas contra supostos 

integrantes da guerrilha em busca de confissões citam o afogamento dos acusados em barris 

cheios de água misturada com sabão em pó ou pimenta. “Diziam-nos para não entregar os 

terrucos, que deveríamos puni-los nós mesmos. ‘Amarre-o, jogue-o no rio’”. 

 
Um homem contou sobre como ele viu ronderos cortar os corpos de 

senderistas em pedaços com facões, abrindo seus corpos e retirando seus 

órgãos em uma macabra performance de atribuir diferença ao corpo da pessoa 

morta, mostrando assim que, em contraste, seu próprio corpo era de fato 

humano. Da mesma forma, alguns homens ashaninka que estavam no exército 

durante a guerra me disseram que alguns policiais os fizeram comer pólvora 

para torná-los mais "corajosos" e dispostos a participar da tortura e do estupro 

coletivo de senderistas capturados. Conheço um caso específico de um jovem 

soldado ashaninka que foi forçado a estuprar uma garota ashaninka suspeita 

de estar com Sendero. Ele lembrou como ela implorou na língua ashaninka, 

                                                 
216 BARLETTI, J.P. Op. cit., 2011, p. 180; BOCK, Mechthild; PARRA, Luis César Maury. Investigación sobre el 

derecho Ashaninka y formas tradicionales y actuales de resolución de conflictos. Lima: Defensoría del Pueblo, 

2002, p. 81. 
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mas ele e seu pelotão, segundo ele, homens influenciados pela pólvora, a 

estupraram, cortaram seus seios e a queimaram viva.217 

 

É preciso dizer que essa atribuição de ações violentas no passado a fatores “externos” (aos 

espíritos malignos) não elimina a necessidade de responsabilização dos sujeitos, pois não existe, 

nesse “modo ontológico”, externalidade completamente autônoma à “consciência individual” 

– termo, aliás, ineficaz para explicar seu mundo, no qual a individualidade não é uma 

delimitação taxonômica, mas uma posição espaço-temporal.218  

Com o gradual enfraquecimento da guerrilha, após a prisão de seu líder Abimael 

Guzmán em 1992, e a também gradual reocupação das comunidades na selva, essas passaram 

a enfrentar os problemas advindos dos traumas e desconfianças entre indígenas. A possibilidade 

de reintegrar nas comunidades ashaninkas que haviam lutado ao lado dos guerrilheiros a qual 

Ramirez Valerio havia me descrito exigia uma transmutação entre um corpo controlado por 

emoções negativas, um omposhinitanakeri, para um corpo legitimamente ashaninka, um 

ashaninkasanori. Tal legitimidade corporal, por sua vez, dependia de saber se aquele ashaninka 

já havia reaprendido a “viver bem”, a praticar novamente o ethos de convivência local, o 

kametsa asaiki. A emergência do kametsa asaiki como uma ferramenta política de jurisdição 

interna surgiu exatamente como resposta aos incômodos indígenas com as políticas pós-conflito 

do Estado peruano.219 Assim, a corporalidade tanto diz respeito à compreensão dos papéis 

individuais no passado indígena como articula uma possível política coletiva direcionada para 

a reintegração social no presente e no futuro.  

A forma ashaninka de conceber as ações no passado do conflito a partir da metamorfose 

do corpo parece produzir uma maneira diferenciada de se relacionar com esse mesmo passado. 

A pluralidade de situações possíveis de um corpo impossibilita uma visão dualista sobre o que 

passou – um corpo, afinal, pode se transformar. A ambiguidade como um recurso jurídico no 

presente revela uma "zona cinza da jurisprudência [que] libera espaço para categorias porosas, 

conversões morais e de outros tipos", conforme indicou Kimberly Theidon para o caso das 

políticas locais de reconciliação nos Andes peruanos.220 Como notou Barletti, “[…] o corpo 

Ashaninka [aparece] impregnado com memória, uma memória do próprio corpo. O corpo torna-

                                                 
217 BARLETTI, J.P. Op. cit., 2011, p. 140. 
218 CESARINO, Pedro de Niemeyer. Corporalidades heterotópicas: montagens e desmontagens do humano nos 

mundos ameríndios e além.  Revista Brasileira de Psicanálise, v. 50, n. 2, p. 158-175, 2016. 
219 “Even if most Ashaninka people believe their paisanos in Sendero were deceived, they are still considered to 

be dangerous because of what they learned among them and the transformation they are believed to have suffered. 

There is great resentment among Rondero leaders for what the law did. I was told that ‘Because of the law... we 

had to let back [the 'repented'] even if we did not want to’.”. BARLETTI, J. Op. cit., 2011, p. 44-45 
220 Theidon, Kimberly. Justice in transition: The micropolitics of reconciliation in postwar Peru. Journal of Conflict 

Resolution, v. 50, n. 3, p. 433-457, 2006. p. 451. 
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se forma e conteúdo da lembrança do passado e sua ferramenta para pensar sobre o presente e 

o futuro”221.  

Os corpos ashaninka são o que dão significado à expressão material do passado no 

presente; sua abertura à descontinuidade – a ser transformado pela prática social da reintegração 

– produz uma certa presença do passado, no sentido em que são tomados, os corpos, como 

evidências materiais das ações históricas, pois o modo pelo qual os corpos são percebidos 

determina também o modo como a sociedade irá trata-los – pelo perdão, a reconciliação, a 

punição. Daí porque pareça muito mais adequado chamar a experiência da reintegração pelo 

que ela de fato é: uma experiência de reincorporação. É contra a possibilidade da 

endemonização permanente, de um corpo sobreposto para sempre por emoções negativas, que 

o kametsa asaiki é ativado internamente como ferramenta de solidariedade coletiva, com a 

potência de garantir novamente a convivência entre pares.  

 

Conclusão 

O conceito do kametsa asaiki como expressão da convivialidade ashaninka ou como 

afirmação de um desejo está presente hoje nos estatutos comunais, em processos jurídicos que 

atravessam os tribunais do país, em manifestações públicas, em petições governamentais, em 

vídeos no YouTube ou em posts no Facebook. Nesses meios, o kametsa asaiki nomeia a 

reciprocidade como fundamento positivo da vida no presente. No interior das comunidades, o 

kametsa asaiki é mobilizado como legitimação de uma vida autenticamente ashaninka. A 

legitimidade de um corpo ashaninka, assim, é determinada em relação ao encaixe que projeta 

ao ethos ancestral da sociabilidade e do parentesco, e o passado pode assim ser lido a partir de 

seus afastamentos e aproximações com essa ancestralidade “rizomática”. A remissão da vida 

contemporânea aos acharineite aparece, por sua vez, como código relacional de conexão entre 

tempos, e a ancestralidade, como centro irradiador daquilo que constitui o fundamento positivo 

kametsa asaiki. 

De forma semelhante a analisada por Terence Turner no caso da história dos 

Mebengokre Kayapó, na crescente dependência em relação aos bens e à sociedade nacional, o 

“sistema ritual” continua a funcionar como antes, “como mediador entre os laços familiares e 

domésticos e a solidariedade comunitária”,  mas passa também a adquirir uma nova função, 

como mediador principal “entre a solidariedade comunitária e a ameaça desintegradora 

                                                 
221 BARLETTI, J.P. Op. cit., 2011, p. 55. 
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representada pela sociedade nacional que a envolve”.222 No caso dos anos do conflito, isso 

também se confirma se considerarmos o fato de que o corpo é concebido como uma entidade 

complexa que serve como ferramenta de articulação de significações sociais e históricas, um 

mapa da sociabilidade coletiva e do tempo: que afetos esses corpos transmitem, por qual forças 

gravitam, que substâncias influenciam sua presença etc.: questões através das quais o passado 

é colocado em perspectiva. 

A inscrição da identidade ashaninka no tempo está sujeita a um sistema que constrói 

partições ontológicas da agência nas quais pessoas humanas e não-humanas são dispostas 

simetricamente como potenciais sujeitos históricos. A presença dos espíritos no tempo, como 

os kamari, excede limites do arquivo histórico. Entretanto, não poder ser narrada (representada) 

historicamente não significa que a conexão dessa presença com a realidade seja fraca, 

irrelevante ou inexistente. Como vimos, no mundo dos Ashaninka, a potência corporal de 

evidenciar a diferença entre o presente e o passado através de um processo de regulação e 

transmutação de disposições perceptivas no tempo implica a possibilidade de um corpo como 

sendo uma derivação material da prática, uma evidência de sua história e uma forma de lidar 

com o passado.223 

Assim, podemos concluir que, se lida em uma interpretação aberta aos tensionamentos 

produzidos por sua diferença, a história ashaninka é repleta de situações em que o presente vem 

a transcender a suposta imobilidade de suas categorias culturais míticas. A implicação disso, 

para nossa tradição disciplinar, é uma necessidade cada vez mais acentuada de ver na história 

dos grupos indígenas o poder de uma imaginação criativa que não está constrangida pela 

“frieza” de um sistema cultural “lento”. Isso que chamamos cultura não deriva sua lógica de 

princípios estruturais ocultos ou de símbolos pré-concebidos que fornecem “chaves” para sua 

“coerência histórica”. Pelo contrário, como insistia um antropólogo como Clifford Gertz, o 

princípio que dá sentido à cultura é uma derivação direta da ação, de pessoas reais envolvidas 

em um mundo que é mais que uma especulação, mas uma experiência vivida; assim, organizam-

se as vidas tanto em torno da herança cultural quanto a partir de situações concretas, no interior 

das quais é preciso, sempre, reorganizar a coerência interna desse sistema para dar sentido à 

ação.  

No caso da história ashaninka, uma consideração como essa – do “sistema cultural” 

como uma derivação da ação no tempo – significa contemplar uma imagem histórica marcada 

                                                 
222 TURNER, Terence. Os Mebengokre Kayapó: história e mudança social, de comunidades autônomas para a 

coexistência interétnica. In: CUNHA, M. Carneira da (ed.). Op. cit., 1992, p. 337. 
223 Essa discussão será retomada no subcapítulo 5.3. 
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pela recorrência de movimentos de mediação das relações sociais e políticas pelo universo 

cosmológico, sua inserção nos processos históricos não sendo apenas lida em torno de 

categorias conceituais próprias, mas também vivida em torno de um mundo que lhe é particular. 

No mundo ashaninka, a organização dos poderes inclui ancestrais, seres míticos e divindades; 

em sua historicidade, a ação humana está sujeita a uma pluralidade de afetos humanos e não-

humanos; em sua política, o parentesco é manifestação da relação com o território que, por sua 

vez, define-se por uma relação de continuidade (e não de descontinuidade) com os corpos 

humanos. Enquanto inscrição de sua identidade no tempo, essas diferenças tensionam o 

repertório mais tradicional de uma disciplina orientada conceitualmente a partir de uma 

compreensão completamente alheia ao que significam, no contexto considerado, essas 

entidades políticas, históricas e cosmológicas.   

Do encontro entre distintos sistemas de pensamentos, surge uma poderosa imagem da 

alteridade que, se levada a sério, potencializa uma reorganização de nossas categorias 

intelectuais. No caso de uma história centrada em recortes da trajetória dos Ashaninka no 

tempo, isso significa o choque entre um sistema de pensamento no qual a história é produto da 

ação humana (uma história “desencantada”) e outro, no qual os humanos não são os únicos 

agentes históricos possíveis e no qual as noções que informam suas práticas de memória não 

necessariamente preenchem os requisitos da atividade historiográfica. A atividade 

historiográfica moderna, afinal, consiste em “traduzir” o segundo a partir da pretensa 

universalidade do primeiro. Esse é um assunto ao qual ainda retornaremos ao longo da tese, 

mas que se relaciona com o exercício de uma história indígena atenta aos graus de legitimidade 

dessas diferenças, como se fosse possível imaginar, ao observarmos através das fissuras que 

resultam desse choque, algumas aberturas possíveis. Nos fragmentos históricos que 

observamos, essas aberturas são efeitos do equívoco que a diferença produz, dos espaços que 

ela abre quando considerada de maneira simétrica ao discurso que pretende representá-la. 
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Figura 13 - Ramirez Pedro Valerio, ex-chefe local ashaninka, explicando a diferença entre cogumelos 

comestíveis e venenosos, na descida da comunidade de Centro Caparocía (Arquivo pessoal, 2017). 

 

Figura 14 - Irupé, advogada da CARE, em uma assembleia na comunidade de Centro Caparocía (Arquivo 

pessoal, 2017). 
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CAPÍTULO 3 

A PROPRIEDADE E O PRÓPRIO: ARQUIVO E HISTORIOGRAFIA 
INDÍGENA NA COLÔMBIA ANDINA (1970-1995) 

 

 

Consideramos que la memoria oral, las toponimias, los 

lenguajes del territorio deben ser categorizados como elementos 

fundamentales para la reconstrucción de la memoria y no la 

historia escrita por el victimario. Estamos escribiendo nuestra 

historia pero en nuestro propio lenguaje. 

 

Liliana Pechené
224

 

 

Introdução 

 São muitos os especialistas que reconhecem a relevância política fundamental que as 

organizações indígenas da Colômbia assumiram ao longo das últimas décadas na história do 

país. A partir da metade do século XX, em meio a um lento processo de abertura política e de 

institucionalização dos direitos indígenas, as organizações indígenas do país se proliferaram, e 

suas reivindicações alteraram significativamente o panorama político nacional, não apenas 

garantindo o reconhecimento institucional de suas identidades, mas também efetivos sucessos 

na luta por autonomia política e territorial. Hoje, apesar das populações indígenas não somarem 

mais que 3,2% da população total do país, elas possuem o controle legalmente reconhecido 

sobre mais de 30% do território continental da Colômbia, em regiões onde têm o 

reconhecimento estatal sobre a legitimidade de seus sistemas legais, suas formas de governança, 

suas próprias escolas e sistemas de saúde etc. Autores diferentes atribuem tal sucesso dos 

movimentos indígenas colombianos a múltiplos fatores, como ao espaço aberto pela ausência 

institucional do Estado nas regiões indígenas225, à força estratégica e à criatividade inovadora 

das organizações políticas indígenas no país226, ou, mais recentemente, à falência dos modelos 

estatais de desenvolvimento regional e dos processos “neoliberais” de comoditização da 

natureza como um espaço possível para a promoção das identidades indígenas e sua 

mobilização na esfera pública do presente.227 

                                                 
224 PECHENÉ, Liliana. La memoria del pueblo Misak. In: Archivos para la Paz. Elementos para una Política 

Pública. Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016, p. 194. 
225 VAN COTT, Donna Lee. The friendly liquidation of the past. The politics of Diversitity in Latin America. 

Pittsburgh: University of Pitssburgh Press, 2000. 
226 RAPPAPORT, Joanne. Intercultural utopias: public intellectuals, cultural experimentation, and ethnic 

pluralism in Colombia. Durham: Duke University Press, 2005. 
227 RUEDA-SAIZ, Pablo. Indigenous autonomy in Colombia: State-building processes and multiculturalism. 

Global Constitutionalism, vol. 6, n. 2, 2017.  
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 O departamento do Cauca, no sudoeste do país, concentra, junto com o de La Guajira, 

as maiores taxas demográficas da população indígena nacional.228 A região onde habitam hoje 

diversos grupos indígenas, como os Nasa (até muito recentemente conhecidos como Páez), os 

Totoro, os Yanacona, os Guanaca, os Embera, os Inga, os Ambalueños e os Misak (até 

recentemente conhecidos como Guambianos), também é reconhecida como o berço do 

movimento indígena nacional, por conta da profusão política de organizações regionais a partir 

da segunda metade do século XX, no contexto de acirramento dos conflitos políticos em torno 

da posse das terras indígenas na região e de uma gradual e relativa abertura da política nacional 

colombiana a partir da década de 1980. Desde a década de 1960, no entanto, a mesma região 

começou a ser cada vez mais atingida pela presença de vários atores armados e dos confrontos 

entre esses e as forças militares do Estado colombiano. Nesse contexto complexo, de 

possibilidades e aberturas políticas que coexistem com ameaças diárias a seu modo de vida, a 

experiência dos Misak que habitam o território de Guambia, no Cauca, oferece um exemplo 

paradigmático para compreendermos o escopo da ação histórica indígena na Colômbia andina 

das últimas décadas. 

 No presente capítulo, a experiência recente dos Misak de Guambia será enquadrada 

historicamente no interior dessa instabilidade política que coexiste temporalmente com a 

proeminência de uma atividade política mediada por experimentações conceituais, 

agenciamentos das identidades tradicionais, criação de formas novas de organização e 

profundos diálogos interculturais entre as formas endógenas de conhecimento e aquelas 

produzidas “externamente”: pela sociedade nacional, pelos cientistas, acadêmicos, 

historiadores, juristas, arqueólogos etc. Como tentaremos demonstrar, desde os anos 1970, na 

medida em que os Misak procuraram se adaptar às circunstâncias políticas de uma democracia 

incompleta, a criação radical de novos discursos e estratégias políticas surgiu como forma de 

liberar um espaço para agir dentro de campos específicos do Estado colombiano, a partir de 

instrumentos conceituais informados por sua própria cosmologias. 

 Avaliaremos então as condições históricas de emergência dessa nova imaginação 

política em Guambia a partir do modo como, sob a emergente relação entre a “luta” e “o 

pensamento que a dirige” – para usar os termos em que a discussão será realizada entre os Misak 

– coloca-se, no centro do processo histórico, a força da autoridade ancestral que resulta de suas 

cosmologias. Essas condições irão desembocar em múltiplos experimentos criativos 

                                                 
228 Os números são do censo de 2018 realizado pelo Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE). Disponível em: https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/presentaciones-

territorio/190814-CNPV-presentacion-Resultados-etnicos-Cauca.pdf. 

https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/presentaciones-territorio/190814-CNPV-presentacion-Resultados-etnicos-Cauca.pdf
https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/presentaciones-territorio/190814-CNPV-presentacion-Resultados-etnicos-Cauca.pdf
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relacionados ao resgate e à afirmação do “pensamento próprio” a partir dos anos 1980 e 1990. 

Um desses experimentos, o qual iremos analisar com mais cuidado, é o Comité de Historia del 

Cabildo Guambiano, uma iniciativa criada pelos Misak durante esses anos visando à 

recuperação dos saberes tradicionais e à escrita de uma história contada através de seu próprio 

ponto de vista. 

Nossa hipótese é dupla. Por um lado, argumentamos que a história recente da politização 

no resguardo de Guambia – entendendo por politização a inserção ativa no campo político 

nacional – deve ser entendida a partir desse outro movimento: a politização da própria 

identidade histórica indígena, articulada agora em criações teóricas fundamentadas em 

pesquisas empíricas, mas valorizadas também em termos de seus efetivos potenciais políticos 

(como e em que grau pode afetar e ser afetada pela disputa política). Por outro lado, acreditamos 

que a experiência de uma historiografia Misak, ainda que mediada por textos escritos, aponta 

para um possível descentramento das formas pelas quais os historiadores tradicionalmente 

tenderam a conceber a natureza das evidências históricas e a fronteira entre o arquivo e a 

memória.  

Na sequência, a documentação produzida pelo cabildo de Guambia nas últimas décadas 

– documentos internos, textos resultantes de assembleias, manifestos, e produtos textuais dos 

comitês Misak – será a principal fonte a estruturar o debate, além de materiais recolhidos em 

entrevistas de campo e detalhes biográficos sobre importantes protagonistas dessas 

experiências. A partir dos documentos produzidos pelo Comitê de História, veremos que, mais 

do que uma reconstrução histórica do passado indígena baseada na confrontação entre fontes 

ocidentais e a memória oral, a orientação histórica do comitê aponta também para a justificação 

de uma particular experiência do tempo – exercício historiográfico que é, igualmente, imagem 

de um modo de vida que é outro. Para entender as implicações desse e de outros experimentos 

políticos dos Misak ao longo das últimas décadas, a discussão sobre suas condições históricas 

no presente será antecedida por uma reflexão teórica acerca do que une e do que que separa o 

arquivo histórico de práticas de história que existem alheias à durabilidade da palavra, para 

usar a famosa expressão de Michel de Certeau, como as práticas que os Misak tão bem 

enfatizarão. 

 

3.1 Os outros do arquivo histórico 

Em junho de 2017, poucos dias depois que cheguei a Silvia, cidade onde Guambia está 

localizado, acompanhei Lorenzo Tombe, membro do órgão administrativo local (o cabildo), em 

uma visita a uma pequena estação de rádio Misak. O cabildo havia me autorizado, um dia antes, 
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a conduzir entrevistas em Guambia e me acompanhou nos primeiros dias pelos longos caminhos 

que percorrem o território. Silvia está a 2800 metros de altura, mas há certas partes de Guambia 

que atingem alturas de até 3800 metros, o que faz da região um local bastante frio (a média de 

temperatura diária varia entre 7 ºC e 15 ºC) e úmido. A topografia da região é complexa e 

compreende uma terra repleta de colinas, rios, barrancos, lagos, montanhas, cachoeiras e 

depressões. As terras do resguardo são ocupadas de maneira esparsa pelos Misak, as casas são 

construídas nos terrenos considerados bons para o cultivo da cebola, do milho, do alho, do 

feijão, da ervilha, da abóbora e do morango, variedades que são comercializadas não só 

diretamente nos mercados da cidade, mas também na capital Popayán, em Piendamó, em 

Morales e em outras cidades da região. A chuva é quase diária e há rios fluindo em todas as 

direções, esculpindo a paisagem das montanhas e das quebradas.  

Numa quinta-feira pela manhã, subimos em um pequeno jipe que serve de transporte 

entre o território indígena e Silvia e, em menos de 10 minutos, alcançamos um dos caminhos 

no interior do resguardo para chegar à rádio comunitária, para onde caminhamos por cerca de 

meia hora. Entre alguns cultivos de cebola, chegamos à vereda de Agua Blanca, onde, em uma 

casa velha e ampla de janelas azuis, membros do cabildo haviam recentemente construído uma 

pequena cabine de transmissão para uma rádio comunitária Misak, chamada Namui Wam. 

Nesse dia pude acompanhar parte da programação diária da rádio, em que, em espanhol e em 

sua língua nativa (o wam, ou namtrik), transmite-se uma programação que reveza entre músicas 

tradicionais de Guambia, informes meteorológicos, notícias sobre as atividades semanais do 

cabildo, além de programas culturais, para fortalecer o aprendizado da língua, além de 

reproduzirem-se gravações e depoimentos de histórias contadas pelos mayores.  

Conversando com Javier Morales, o misak responsável pela programação da rádio 

naquela manhã, descobri que, apesar da sua função principal ser a integração de falantes do 

wam vivendo em comunidades isoladas em torno de uma rede mais articulada de comunicação 

e pertencimento, a veiculação dos depoimentos orais contando antigas histórias da tradição 

local e as músicas locais eram elementos que o cabildo valorizava de forma muito particular. 

Escutar as vozes dos mayores e os sons dos tambores e das flautas, como Javier me disse, era 

fundamental para a sobrevivência de tradições que até poucas décadas atrás corriam risco de 

serem extintas. Além da vantagem pragmática da rádio – o livre acesso à informação produzida 

pela comunidade e para a comunidade –, o Misak que me acompanhava na visita, Lorenzo, 

ressaltou que as histórias eram valorizadas na programação porque através delas “se revivem 

nossas próprias histórias”, enfatizando uma espécie de capacidade imanente das vozes e dos 

sons como formas de memória.  
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Além de apropriação da tecnologia como meio coletivo para a veiculação da própria 

cultura (a rádio como um instrumento de autonomia local), a materialidade do som, sob a forma 

de dados codificados em sinais eletromagnéticos (que Javier me explicou através da imagem 

de um efetivo “controle do ar”), possuiria um efeito real para a reprodução histórica de sua 

cosmologia, na qual textos escritos como meios de transmissão cultural nunca sobrepassaram 

completamente a importância das vocalizações, dos sons, dos sonhos e de tantas outros 

elementos do cotidiano social como formas de memória, não-limitadas pela expressão gráfica.  

Na Amazônia brasileira, esse lugar devotado ao som das vozes é também 

frequentemente afirmado cosmologicamente a partir de sua separabilidade com a imagem da 

palavra escrita. Em uma intervenção recente, por exemplo, o xamã yanomami Davi Kopenawa 

assim descreveu o processo de textualização dos mitos em “peles de imagem” (utupa siki), ou 

seja, a transformação dos mitos em textos impressos para os brancos (que ele chama de 

“desenho”): 

 

Eu não aprendi a pensar as coisas da floresta fixando os olhos em 

peles de papel. Vias de verdade, bebendo o sopro de vida de meus 

antigos com o pó de yãkoana que me deram. […]. Essa é a nossa 

escola, onde aprendemos as coisas de verdade [..]. Omama não 

nos deu nenhum livro mostrando desenhos das palavras de Teosi, 

como os dos brancos. Fixou suas palavras dentro de nós. Mas, 

para que os brancos as possam escutar é preciso que sejam 

desenhadas.229 

 

Kopenawa afirma que o fato de os Yanomami não possuírem “livros como eles [os brancos], 

nos quais estão desenhadas as histórias de meus antepassados”230 não significa não ter palavras 

que as descrevam e que remetam à memória oral e corporificada de seus ancestrais. Essas 

palavras não estão dispostas em “peles de papel” porque estão, ele nos diz, “gravadas no [...] 

pensamento”. Assim, a história se renova toda vez que é (re)contada pela voz dos líderes 

espirituais. Talvez a reflexão de Kopenawa nos ajude a vislumbrar com um pouco mais de 

exatidão um aspecto fundamental do conflito epistemológico entre a história disciplinar e a 

experiência indígena da história. 

A presença central da oralidade, em oposição à hegemonia da escrita nas sociedades 

ocidentais, já foi apontada como marca divisória essencial entre sociedades indígenas e culturas 

letradas. A palavra escrita, durante o processo de colonização da América, consolidou e 

                                                 
229 KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce. A queda do céu: palavras de um xamã yanomami. Rio de Janeiro: 

Companhia das Letras, 2016, p. 66 
230 Ibidem. 
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materializou a ordem e o poder dos Estados Nacionais europeus nesse “novo mundo” a partir 

de sua diferenciação hierarquizada com a oralidade ou o grafismo característico dos grupos 

indígenas. Os chamados códices astecas, por exemplo, tal como a escrita dos espanhóis, como 

hoje sabemos, também compunham sistemas de armazenamento de conhecimento (fixação de 

regras, assuntos políticos regionais, narrativas históricas, fenômenos astrológicos etc.231), no 

entanto, foram posicionados em uma escala inferior dentro do que o crítico literário uruguaio 

Angel Rama chamou de uma “ordem prioritária dos signos” – o espaço no qual as palavras e as 

práticas de significação são dispostas pelas suas respectivas proximidades com o poder.232 A 

organização do sistema de poder colonial se deu, assim, como uma construção baseada na 

palavra escrita: sob a forma de leis, cartórios e outros instrumentos que facilitavam a dominação 

de nativos em favor dos que controlavam e administravam a palavra escrita. Como Rama, Davi 

Kopenawa também remete a essa relação entre a palavra escrita “dos brancos” e sua expressão 

em forma de lei: “Nossos antepassados não possuíam peles de imagens e nelas não inscreveram 

leis. Suas únicas palavras eram as que pronunciavam suas bocas e eles não as desenhavam, de 

modo que elas jamais se distanciavam deles”233.  

Não é fortuito, então, que durante muito tempo a caracterização das sociedades 

indígenas tenha se dado pelo princípio da falta: a falta da escrita como indicativo da falta de 

história. Como se a suposta ausência de meios capazes de imprimir materialidade para o 

conteúdo da tradição significasse também a inexistência de formas capazes de converter os 

acontecimentos em momentos da experiência e daí em história (aqui como sinônimo de 

consciência histórica). Como notou Claude Lefort em um texto clássico de 1952, quando Hegel 

afirmava a “História universal” como um processo que “não recobre o curso empírico da 

humanidade”, é essa relação entre escrita e consciência histórica que ele tinha em mente: a 

“História universal” como monopólio das sociedades capazes de reconhecer os elementos da 

vida social como efeitos de uma instância anterior produtora de sentido, “instância que confere 

a seus elementos expressão pública e consciência”234. 

Na crítica de Lefort ao universalismo racionalista – universalismo que tem em Hegel 

apenas uma de incontáveis expressões possíveis –, o autor oferece uma boa diferenciação entre 

história (como consciência histórica) e historicidade (como “modo de devir”). Essa diferença é 

                                                 
231 Cf., por exemplo, RAJAGOPALAN, Angela Herren. Portraying the Aztec Past: The Codices Boturini, 

Azcatitlan, and Aubin. University of Texas Press, 2018; BOONE, Elizabeth Hill; URTON, Gary. Their way of 

writing: Scripts, signs, and pictographies in Pre-Columbian America. Washington, DC: Dumbarton Oaks Research 

Library and Collection, 2011. 
232 RAMA, Angel. A cidade das letras. São Paulo: Editora Brasiliense, 1985, p. 53. 
233 KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce. Op. cit., 2016, p. 76. 
234 LEFORT, Claude. Op. cit., 1990, p. 47. 
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crucial para pensarmos os regimes ameríndios de história e memória: a história (como sinônimo 

de consciência histórica) é uma expressão possível da historicidade, uma ordenação minuciosa 

de acontecimentos que se sucedem no interior de uma consciência que lhes oferece um sentido 

pré-determinado. Na história, ainda a partir de Lefort, “a transformação não é essencialmente a 

passagem de um estado para outro, mas o encaminhamento deste debate que antecipa sobre o 

futuro referindo-o ao passado”235. A história, assim, não é definida pelo acontecimento 

enquanto tal, mas como “um estilo das relações sociais e das condutas em virtude do qual há 

colocação em jogo do sentido”. Dizer que uma sociedade não tem história, para ele, significa 

simplesmente dizer que seus modos de inferir sentido aos acontecimentos não se dão através 

das mesmas ordenações de sentidos que nossa tradição filosófica denomina de “históricos”. A 

historicidade, por sua vez, como um “modo próprio de devir”, aparece como a forma, nunca 

universal, de processar os acontecimentos no tempo (a consciência histórica, dessa maneira, 

como marca da historicidade particularmente moderna).  

Ao mesmo tempo, a linha de continuidade entre falta de escrita e falta de história é 

imprecisa pois identifica deliberadamente escrita e escrita alfabética. O que significariam, 

afinal, os inúmeros registros indígenas grafados em cerâmicas, a complexidade das formas 

pintadas nos corpos, a cestaria, as pinturas nas vestimentas etc. senão, como a escrita, formas 

de interação e registro mediadas por traços executados pelas mãos? Traços que, como sabemos, 

produzem sentido: escrituras, afinal.236 Daniel Mundukuru as definiu como os “códigos da 

floresta”, como imagem de uma escrita que,  

 
invisível aos olhos e coração do homem e da mulher urbanos, tem mantido as 

populações indígenas vivas em nosso imenso país. Essa escrita fantástica tem 

fortalecido pessoas, povos e movimentos, pois traz em si muito mais do que 

uma leitura do mundo conhecido...Traz também em si todos os mundos: o 

mundo dos espíritos, dos seres da floresta, dos encantados, das visagens 

visagentas, dos desencantados. Ela é uma escrita que vai além da compreensão 

humana, pois é trazida dentro do homem e da mulher indígena. E nesse mundo 

interno, o mistério acontece com toda sua energia e força.237 

 

Como na anedota sobre a rádio Misak, os códigos sonoros das histórias narradas e transmitidas 

pelo ar como meios privilegiados para dar materialidade ao passado coletivo no presente – para 

presentificar o passado, tornam o ausente presente – e, assim, há o fortalecimento das 

identidades coletivas a partir da memória. Por último, basta pensarmos com Ailton Krenak, que, 

                                                 
235 Ibidem, p. 47 
236 SOUZA, Lyn Mário T Menezes de. Uma outra história, a escrita indígena no Brasil. In: RICARDO, Beto; 

RICARDO, Fany. Povos indígenas no Brasil: 2001-2005. São Paulo: Instituto Socioambiental, 2006. 
237 MUNDURUKU, Daniel. A escrita e a autoria fortalecendo a identidade. In: Ibidem, p. 200. 
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em uma entrevista de 1989, avaliou o lugar da escrita como uma técnica entre outras de 

reprodução da memória social entre os Krenak: 

 
Na nossa tradição, um menino bebe o conhecimento do seu povo nas práticas 

de convivência, nos cantos, nas narrativas. Os cantos narram a criação do 

mundo, sua fundação e seus eventos. Então, a criança está ali crescendo, 

aprendendo os cantos e ouvindo as narrativas. Quando ela cresce mais um 

pouquinho, quando já está aproximadamente com seis ou oito anos, aí então 

ela é separada para um processo de formação especial, orientado, em que os 

velhos, os guerreiros, vão iniciar essa criança na tradição. Então, acontecem 

as cerimônias que compõem essa formação e os vários ritos, que incluem 

gestos e manifestações externas. Por exemplo, você fura a orelha. Fura o lábio 

para colocar o botoque [...] Para mim e para meu povo, ler e escrever é uma 

técnica, da mesma maneira que alguém pode aprender a dirigir um carro ou a 

operar uma máquina. Então a gente opera essas coisas, mas nós damos a elas 

a exata dimensão que têm. Escrever e ler para mim não é uma virtude maior 

do que andar, nadar, subir em árvores, correr, caçar, fazer um balaio, um arco, 

uma flecha ou uma canoa. 238 

 

Essa rede vivida de fontes sobre a história e a memória dos povos indígenas está menos 

localizada naquilo que costumamos chamar “arquivo” – o espaço moderno de organização de 

materiais “feitos pra durar” (textos, documentos, prédios e ossos) – do que naquilo que Diana 

Taylor chamou “repertório”, os aspectos não-textuais de uma memória que está contida no 

corpo (embodied), “performances, gestos, oralidade, movimento, dança, canto – em suma, 

todos aqueles atos geralmente pensados como efêmeros, conhecimento não reproduzível”.239 

Ao separar o enunciante do enunciado, ao destacar o significante do corpo individual ou 

coletivo, o arquivo histórico se estabeleceu, historicamente, como instância de poder, refratário 

à introdução de uma mudança que seja produzida de fora, de forma não imanente – o arquivo 

é, como disse Michel de Certeau, “imunizado contra a alteridade”, já que “não existe escrita 

senão onde o significante pode ser isolado da presença”240. Mas o “repertório”, a prática de um 

conhecimento fora da durabilidade da palavra que, no entanto, também transmite significado (e 

significado sobre o “passado”), não nos obriga a reconhecer que essa noção de arquivo impede 

a possibilidade de liberar uma interação produtiva entre diferentes epistemologias e diferentes 

formas de conceitualizar memória e história?241 

                                                 
238 KRENAK, Ailton. Receber sonhos”. Disponível em: https://teoriaedebate.org.br/1989/07/06/ailton-krenak-

receber-sonhos/. Acesso em: 2 abr. 2019. 
239 TAYLOR, Diana. The archive and the repertoire: performing cultural memory in the America. Duke University 

Press: 2003, p. 20. 
240 CERTEAU, Michel de. A escrita da história. Rio de Janeiro: Forense, 1982, p. 216. 
241 “O repertório requer presença: as pessoas participam da produção e da reprodução do conhecimento ‘estando 

lá’, fazendo parte da transmissão. Ao contrário dos objetos supostamente estáveis do arquivo, as ações que fazem 

o repertório não permanecem as mesmas. O repertório mantém e transforma as coreografias do significado” 

(Taylor, Diana. Op. cit., p. 20). 

https://teoriaedebate.org.br/1989/07/06/ailton-krenak-receber-sonhos/
https://teoriaedebate.org.br/1989/07/06/ailton-krenak-receber-sonhos/
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Ainda que a materialidade do arquivo e a performatividade do repertório existam em 

constante estado de interação, a tendência nas chamadas “sociedades letradas” do Ocidente foi 

que, ao conceber a oralidade e o conhecimento incorporado como lugares primordiais e 

espontâneos de uma memória não-mediada e por isso “mais autêntica”, tomou-se o arquivo (os 

“lugares de memória”, a “história escrita”) como sua antítese: a forma moderna e mediada de 

acessar o passado. O arquivo, ao separar o ato de sua significação na prática, teria movido a 

cultura moderna do domínio da memória para aquele da história, mas a história moderna, por 

sua vez – ela mesma expressão de um interesse específico sobre aspectos específicos do passado 

(“aqueles aspectos que são acessíveis em termos de um estudo das evidências escritas”242) –, 

teria promovido um tipo particular e localizado de consciência histórica. Nas “sociedades sem 

escrita”, tal consciência (na falta de uma “forma histórica” que pudesse lhe dar sentido) se 

reproduziria através não da transmissão desincorporada do sentido através do texto ou de 

marcas duradouras, mas de uma presença incorporada que não separa o ato da fala: a oralidade 

dos mitos, das invocações cerimoniais, dos sons e cânticos, da performatividade que compõe 

as histórias contada pelos mayores no rádio, e também a partir de estruturas não verbais: as 

pinturas e modificações no corpo, as danças rituais, os sonhos.  

Em uma ordem de signos que privilegiou o sentido sobre a presença, a memória não-

escrita foi separada do que é “histórico”, e a escrita foi, assim, alçada ao patamar não de uma 

técnica entre outras, mas de um signo prioritário para o acesso à verdade do passado.243 O 

arquivo moderno, ainda no sentido de Certeau, concebido por sua pretensão de "reter o passado" 

e de "superar indefinitivamente a distância", estabeleceu sua legitimidade através de um ato de 

antagonismo em relação ao mito (a "fábula selvagem"). O mito, então, como representante 

desse relato outro, é visto como fora do arquivo porque "esquece e perde a origem" e está 

limitado "ao círculo evanescente de seu auditório"244. Como já vimos, tal “falta de durabilidade” 

das histórias míticas e a inexistência de evidências duradouras que lhe fornecessem 

verificabilidade factual levaram a tradição científica ocidental a conceber a mitologia – e, em 

decorrência disso, as próprias sociedades indígenas – a partir de sua falta de historicidade. 

Mas se o que as narrativas indígenas sobre o passado revelam não é, como vimos, 

necessariamente uma forma de “representação” da passagem do tempo, então sua historicidade 

própria (sua relação com a sucessão temporal e o encaminhamento dessa relação no sentido de 

                                                 
242 WHITE, Hayden. The Westernization of World. In: RÜSEN, Jörn (ed.). Op. cit., 2002, p. 112. 
243 Ver GUMBRECHT, Hans Ulrich. Production of presence: What meaning cannot convey. Stanford University 

Press, 2004. 
244 Certeau, Michel de. Op. cit., 1982, p. 216. 
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um “relato”) deveria ser avaliada não de maneira simétrica às narrativas históricas. O que as 

palavras emitidas pelos xamãs revelam, ou as vozes que contam histórias antigas pelas ondas 

da rádio, não são, afinal, representações lineares da sucessão entre tempos, mas performances 

que não constroem necessariamente separação entre forma e conteúdo. Em outras palavras, a 

representação exige uma separação entre sujeito e objeto, entre, por exemplo, o historiador e o 

conteúdo que emana de seu trabalho, entre o documentarista e a imagem, entre o artista e sua 

obra etc. Em sentido inverso, para os Yanomami, por exemplo, a sobrevivência dos mitos 

depende de sua constante reavaliação na prática. É isso que Kopenawa expressa quando afirma 

que, ainda que “muito antigas”, “as palavras de Omama [...] se renovam o tempo todo” através 

dos xamãs.245 O paradigma da representação depende da separação entre sujeito cognoscente e 

objeto do conhecimento, entre o enunciado e a enunciação. Todavia, o que fazer, do ponto de 

vista epistemológico, se, no caso das sociedades indígenas, aquilo que se diz não está 

necessariamente separado do ato de dizer? Se o conteúdo substantivo das vozes na rádio, dos 

corpos afetados, dos cantos xamânicos, das paisagens míticas não esgota o sentido da 

mensagem? Se a mensagem não existe ou não quer existir fora de sua efetivação na prática?  

A verdade “mítica” é assim a verdade de um mundo que está sempre em movimento a 

partir da presença, pois o processo no qual o mito é reatualizado na prática não é carregado 

apenas por uma intenção de significado. Existe, ao mesmo tempo, como disse Hans Ulrichs 

Gumbrecht sobre a linguagem poética, “uma verdade que reside em sua performance”, ou seja, 

uma dimensão de factibilidade que ultrapassa a mera simbolização dessa verdade.246 No 

seguimento deste capítulo e também no próximo, avaliaremos o sentido dessas tensões entre 

escrita, memória e história na experiência política recente dos Misak. Tal como no caso dos 

Ashaninka, também a experiência recente dos Misak aparece como lugar de veiculação de 

novas linguagens políticas, no interior daquele processo continental de valorização interna da 

autoconsciência étnico-cultural como ferramenta de mobilização política indígena. A diferença 

é que, sendo significativamente distintas as condições políticas e sociais (apesar de uma história 

repleta de simetrias) entre os Andes colombianos e a Amazônia peruana, temos a chance de 

vislumbrar, percorrendo essa distância, outras possibilidades de endereçar relações entre 

história, tempo e política na prática cotidiana de comunidades ameríndias do presente. 

 

                                                 
245 KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce. Op. cit., p. 65. 
246 GUMBRECHT, Hans U. Production of presence: What meaning cannot convey. Stanford University Press: 

2004, p. 64. 
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3.2 A emergência do “próprio” no resguardo de Guambia 

Os Misak somam hoje cerca de 26 mil indígenas, presentes em 6 departamentos do país. 

A maior parte de sua população (cerca de 15 mil) reside hoje no resguardo indígena247 de 

Guambia, no município de Silvia, uma pequena cidade majoritariamente rural, localizada a duas 

horas de carro da capital do departamento, a cidade de Popayan.248 Silvia fica no departamento 

do Cauca, na parte ocidental da cordilheira central, um dos três principais ramos nos qual a 

cordilheira dos Andes está dividida no país. Do total de 32 mil habitantes, quase 80% são 

indígenas, em sua maior parte da etnia Misak, mas também Paeces e Ambalueños.249 Ao redor 

da cidade, além de Guambia, uma série de comunidades indígenas ocupa o território de outros 

resguardos. 

 

 

Figura 15 - A localização de Silvia em meio ao departamento do Cauca e à Colômbia. 250 

 

Após o processo de independência da Colômbia, no começo do século XIX, muitos dos 

territórios designados como resguardos desde as primeiras décadas da colonização foram 

declarados vazios. Considerava-se que as comunidades que seus habitantes um dia haviam 

formado teriam deixado de existir em algum momento entre o passado colonial e o presente 

                                                 
247 No Cauca, os Misak se concentram, de maneira preponderante, nas seguintes cidades e respectivos resguardos: 

Silvia (Guambia), Piendamó (La María e Pisicitau), Morales (San Antonio e Bonanza), Cajibío (Kurakchak), 

Tambo (Guambia) e Caldono (Liberia). 
248 TUNUBALÁ, Floro; TROCHEZ, Juan Bautista Muelas. Segundo plan de vida de pervivencia y crecimiento 

misak. Mananasrøkurri Mananasrønkatik Misak Waramik: 2016, p. 33. 
249 CHILITO, Eduardo Andrés. Poblaciones indígenas y elecciones locales en cuatro municipios del Departamento 

del Cauca 2003-2015. Colombia Internacional, n. 94, p. 143-175, 2018. 
250 Reproduzido de: Mapa De Cartografía Básica, Instituto de Cartografía Agustín Codazzi, 2016. 
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republicano. A figura jurídica do resguardo, que remete historicamente ao século XVI, 

justificava-se, nesse tempo, pela necessidade da coroa espanhola em garantir mão de obra e 

provisão de alimentos, como forma de limitar a exploração dos indígenas e a entrega de terras 

aos conquistadores, ao mesmo tempo em que mantinha os indígenas nos trabalhos de cultivo. 

Ao longo do século XIX e em boa parte do século XX, uma série de decretos e leis propiciaram 

a dissolução, a divisão e a repartição das terras de resguardos declaradas vazias. Isso ajuda a 

situar a centralidade das lutas por recuperação territorial para os movimentos indígenas do país 

na história recente.  

Desde os anos 1990, a Colômbia passou a reconhecer uma série de direitos indígenas 

relacionados à autonomia política e administrativa, ao território e à educação intercultural. Uma 

direção fundamental desse contexto político foi o estabelecimento de novos resguardos para 

comunidades indígenas que haviam historicamente perdido o direito de habitá-los. O 

estabelecimento dos resguardos significava a instituição de um título de propriedade coletivo e 

inalienável, com o objetivo de proteger institucionalmente tanto o território quanto a autonomia 

cultural e a política indígena sobre a gestão territorial (a possibilidade, por exemplo, de que esse 

território seja regido por uma jurisdição própria às comunidades indígenas, a “jurisdição 

especial indígena”251). O efetivo sucesso das lutas por recuperação territorial e a refundação de 

inúmeros resguardos indígenas é evidenciado por sua intensa presença, nos dias de hoje, em 

regiões que concentram grandes cifras de população indígena, como é o caso do Cauca.  

Essas aberturas políticas constitucionais, acompanhadas por uma rica paisagem 

histórica na qual o protagonismo dos povos indígenas colombianos, mediado por 

experimentações políticas, criações de conceitos, elaborações criativas de formas de 

organização etc., foram determinantes para o realinhamento recente da participação indígena 

no espaço público nacional. Na medida em que os movimentos indígenas procuravam se adaptar 

às novas circunstâncias políticas do país (a criação de espaços institucionais que buscavam 

possibilitar uma representação efetiva das comunidades indígenas na sociedade civil 

colombiana), novos discursos e estratégias foram criadas, visando à possibilidade de agir dentro 

de campos específicos do Estado colombiano: a jurisprudência, o desenvolvimento, a educação, 

a saúde etc. De acordo com Rappaport e Gow, nesse processo de amplitude nacional, uma 

                                                 
251 Sobre a história e o funcionamento da jurisdição especial indígena na Colômbia, cf. BOTERO, Esther Sánchez. 

Reflexiones en torno de la jurisdicción especial indígena en Colombia. Revista del Instituto Interamericano de 

Derechos Humanos, n. 41, 2005; e também FAJARDO, Raquel Yrigoyen. Pluralismo jurídico, derecho indígena y 

jurisdicción especial en los países andinos. Revista El Otro Derecho, n. 30, 2008. Ainda, HERNÁNDEZ, Ángel 

Libardo Herreño. Evolución política y legal del concepto de territorio ancestral indígena en Colombia. Revista El 

Otro Derecho, v. 31, 2004. 
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multiplicidade de novos atores indígenas acabou por emergir, a maioria sendo jovens homens 

e mulheres, com algum grau de instrução formal, inclinados a superar a lacuna discursiva entre 

suas comunidades e a sociedade nacional.252 São esses “gestos” – os que reafirmam a política 

como uma experiência da diferença, representada aqui pelo impulso de criação de novas 

conexões sensíveis entre os Misak e a sociedade nacional a partir de 1970 – que procuraremos 

enfatizar a seguir.  

* 

“Quem é a líder dos guambianos que acompanhou o presidente ao recebimento do Nobel 

de Paz?”. A manchete, na capa de um dos maiores jornais da Colômbia, refletia o repentino 

interesse da população urbana na identidade dos personagens que acompanharam o presidente 

do país, Juan Manuel Santos, na cerimônia de recebimento do Prêmio Nobel da Paz, em 2016, 

como reconhecimento dos esforços de seu governo em encerrar a guerra civil que assolou o 

país por mais de 50 anos. A delegação que acompanhou o então presidente era formada por 7 

vítimas do conflito armado: personalidades públicas, líderes comunitários e fundadores de 

comitês de vítimas, pessoas diretamente envolvidas na longa guerra entre guerrilheiros, 

paramilitares e o Estado colombiano.253 Uma delas, a “líder dos guambianos”, era Liliana 

Pechené Muelas, Misak natural de Silvia que, na ocasião, utilizava a vestimenta tradicional da 

etnia, um chapéu de palha no qual se imprimem motivos que remetem ao caracol do tempo (o 

tampalkuari) e o torso coberto por um pano azul. 

A indumentária dos Misak, ainda que provavelmente tenha sofrido algumas variações ao 

longo dos últimos séculos254, assume, desde o começo do séc. XX, traços marcantes que 

caracterizam (e diferenciam) os Misak no plano nacional. Os homens vestem, da cintura para 

baixo, um manto retangular azul (lusi pall), da mesma cor que o pano que cobre o torso das 

mulheres. Sobre o torso, os homens vestem uma espécie de poncho (turí), às vezes de pano 

preto, outras vezes cinza. As mulheres vestem, cintura abaixo, uma saia (lendik) de cor preta, 

com linhas horizontais mais claras que a atravessam e se adornam normalmente com uma 

                                                 
252 RAPPAPORT, Joanne; GOW, David. The Multiple Idioms of Modernity in Native Cauca. In: WARREN, Kay 

B.; JACKSON, Jean E. (eds.). Indigenous movements, self-representation, and the state in Latin America. 

University of Texas Press, 2003, p. 47. 
253 Além de Liliana, a delegação era composta pela ex-candidata a presidente Ingrid Betancourt, mantida em 

cativeiro por guerrilheiros das FARC por cerca de 8 anos, a congressista Clara Rojas (companheira de cativeiro de 

Betancourt), o escritor Héctor Abad Faciolince, além de líderes sociais como Fabiola Perdomo, Pastora Mira e 

Leyner Palacios. 
254 Por exemplo, como afirmaram os misak Floro Tunubalá e Juan Muelas Trochez: “Nuestros abuelos (hacia 1935-

1940) no vestían como nosotros, sino con una especie de pantalón corto blanco y encima una ruana larga, de cuatro 

puntas, hasta debajo de la cintura; pero ellos inventaron el vestido que hoy nos identifica”. TUNUBALÁ, Floro; 

TROCHEZ, Juan Bautista Muelas. Op. cit., 2016, p. 87. 
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grande quantidade de colares e gargantilhas formadas por fios de lã brancos. Os chapéus 

redondos escuros, que tanto homens quanto mulheres costumam vestir, parecem ser uma 

herança de inícios do XX, mas outro tipo de chapéu, tradicionalmente costurado com palha de 

cana, herança dos "antigos", começou a ser reutilizado em Guambia a partir do final do século 

passado, num processo histórico e político de reapropriação cultural que ainda teremos a 

oportunidade de analisar com mais cuidado.  

 

 

Figura 16 - Liliana Pechené em meio à entrega do Nobel de Paz para o então presidente colombiano Juan 

Manuel Santos, acompanhada de outras e outros representantes de vítimas do conflito.255 

 

Liliana Muelas, ou Mama Liliana, como é chamada256, é uma jovem mulher, o que produz 

um contraste quase que natural com o tipo de organização histórica dos Misak, em que homens 

mais velhos tradicionalmente ocuparam os cargos de liderança política. A posição que Liliana 

passou a exercer nos últimos anos – e que, de certa maneira, resultou na participação dos Misak 

no Acordo de Paz entre o governo colombiano e as FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia) – é fruto de um longo processo de reconhecimento, pelos mayores, de um projeto 

de reconstrução da memória histórica indígena que Liliana e outros jovens de Guambia 

efetivaram nas últimas décadas na região. O grupo, com apoio do Centro Nacional de Memoria 

                                                 
255 Detalhe de vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=P-uNKf0Go9Y. 
256 Mama e tata são, respectivamente, a forma feminina e masculina pela qual se denominam costumeiramente os 

Misak mais velhos (os “mayores”), detendores do saber tradicional e dos conhecimentos ancestrais. Outra 

expressão, taita, também é usada para denominar aqueles que fazem parte do cabildo Misak ou ocupam cargos de 

liderança em sua estrutura administrativa, sendo mais velhos ou não. 

https://www.youtube.com/watch?v=P-uNKf0Go9Y
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Histórica (CNMH), de Bogotá, recorreu a arquivos históricos de Popayán, Quito, Lima e em 

Sevilla (no no Arquivo Geral das Índias), visando à possibilidade de recontar uma história que, 

como sentiam, havia sido sempre contada na perspectiva dos “outros”: pela sociedade nacional, 

por especialistas e por historiadores das universidades. 

 Esse trabalho de recuperação da memória e da história local foi o que projetou Liliana 

internamente para liderar o processo de que adveio o chamado Auto 004 de 2009, uma resolução 

judicial emitida pela Corte Constitucional colombiana exigindo do Estado a proteção aos 

direitos fundamentais de 34 povos indígenas deslocados internamente pelo conflito armado ou 

em risco de deslocamento forçado. A resolução recomendava, para cada um dos povos 

identificados no documento, a necessidade de “formular e iniciar a implementação de planos 

de salvaguarda étnica frente ao conflito armado e ao deslocamento forçado”257. Liliana 

coordenou a escrita do plano de salvaguarda misak, um longo documento que articulava 

diversas reivindicações políticas dirigidas ao Estado colombiano e exigia, da sociedade 

nacional, o reconhecimento das especificidades culturais, sociais e econômicas próprias aos 

indígenas. A liderança de Liliana nesse processo a levou a ser eleita, pela comunidade, para 

representar os Misak em outra iniciativa de reparação coletiva do governo colombiano, a 

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, em 2012. Foi a participação 

ativa em todos esses processos relacionados à questão do conflito armado que resultou na 

escolha de Liliana como representante das vítimas indígenas na cerimônia de entrega do Nobel, 

na Noruega, em 2016. Apesar de seu protagonismo político em Guambia, foi só em janeiro de 

2017 que ela assumiu a posição de governadora, o cargo máximo de liderança do Cabildo 

Misak.   

Politicamente, vários dos grupos indígenas na Colômbia estão organizados sob a forma 

de cabildos indígenas. Desde a última década do século XIX, o cabildo é a forma organizativa 

pela qual os grupos indígenas foram representados nacionalmente em âmbitos institucionais.258 

Não se foram menos de cem anos, entretanto, para que eles fossem finalmente reconhecidos 

como sujeitos coletivos autônomos, possibilitados, assim, de administrar a terra de seus 

resguardos com uma “administração de sistema [própria] aos povos indígenas”.259 O cabildo, 

                                                 
257  Auto N. 004 de 2009, Colombia: Corte Constitucional, 26 jan. 2009. Disponível em: 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2009/a004-09.htm 
258 Ver o texto da lei 89 de 1890, “Por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que 

se reduzcan a la vida civilizada”, disponível em: https://www.mininterior.gov.co/la-institucion/normatividad/ley-

89-de-1890. 
259 Dois anos depois da constituinte de 1991, o congresso aprovou um decreto regulando a criação de associações 

indígenas a partir das autoridades tradicionais dos cabildos. Ver Decreto 1088, de 10 de junho de 1993. In: Diario 

Oficial No.40.914, de 11 de junho de 1993. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2009/a004-09.htm
https://www.mininterior.gov.co/la-institucion/normatividad/ley-89-de-1890
https://www.mininterior.gov.co/la-institucion/normatividad/ley-89-de-1890
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assim, é a forma da “autoridade tradicional” dos grupos indígenas em seus resguardos. A 

estrutura do Cabildo Misak (até muito recentemente chamado de “cabildo guambiano”) é 

formada por um governador, um vice-governador, além de secretários locais, fiscais e 

tesoureiros. 

A mudança recente do etnômino “guambiano” para o nativo Misak (grafado mais 

antigamente como Misag, e hoje em dia também como Wampia e Misak Misak) é parte desse 

movimento de reapropriação identitária local emergente nas últimas décadas, mas foi 

definitivamente instituído em um comunicado à sociedade nacional em 2005 onde 

reivindicavam a substituição formal do termo: 

 
Como es conocido por todo el mundo, nosotros el pueblo Wampia o Misak, a 

quienes nos han llamado guambianos, hacemos parte de los primeros 

pobladores de estas tierras: Abyayala, Unayala o Nupiraw antes de que las 

llamaran América, del Kauka, que en nuestra lengua significa madre de los 

bosques y a la que la Unesco ha declarado reserva estratégica de la biosfera, 

de Wampia, que significa ‘hijos de la palabra, los sueños y el agua’, así como 

de lo que la historia falseada que educa y reconoció en Colombia que el Gran 

Kauka, que era desde el Chocó hasta Quito Ecuador.260 

 

Quando visitei a cidade de Silvia, em junho de 2017, Liliana havia acabado de assumir 

o cargo de governadora. Liliana e Jeremias Tunubalá, seu assistente e companheiro (ele mesmo 

ex-governador), contaram-me, em uma pequena sala nos fundos do prédio que serve como sede 

do cabildo, sobre o modo pelo qual os  trabalhos de criação do plano de salvaguarda, a partir 

de 2009, foram fundamentais para a produção de uma valiosa ferramenta político-jurídica de 

oposição aos planos de desenvolvimento nacional do Estado colombiano, os planes de 

desarrollo. Contra a noção estatal de desenvolvimento, era preciso afirmar a especificidade dos 

conceitos indígenas, pois, como Liliana insiste em lembrar, “não existe palavra em nossa língua 

que signifique desenvolvimento no sentido que dá o Estado, nem para poder no sentido de 

riqueza [de algo que se possui], nem para paz, no sentido governamental”. Daí a necessidade 

de proceder politicamente por um exercício de oposição conceitual, no sentido de uma 

proposição que se dá redesenhando significados, alterando o sentido ordinário dos termos, 

forçando os limites da estabilidade da linguagem política nacional. “Contra os planos de 

desenvolvimento, fabricamos planos de vida”261, e assim o documento passou a ser chamado 

internamente: plan de vida. 

                                                 
260 MORALES, Stefannia Parrado; ISIDRO, Luisa. La paradoja hipócrita: problematización de la participación 

política de la mujer misak. Colombia Internacional, n. 80, 2014, p. 137. 
261 Entrevista com Liliana Muelas e Jeremías Tunubalá na sede do Cabildo de Guambia (Silvia, Colômbia), 13 de 

junho, 2017.  
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Figura 17 - Cerimônia de posse do governador taita Jeremias Tunubalá e da vice-governadora Liliana Muelas em 

Guambia, acompanhados por suas duas filhas, em 2011, antes da própria Liliana assumir o cargo em 2017.262 

 

 A experiência de Liliana nos arquivos, procurando recuperar o conhecimento produzido 

historicamente sobre os “guambianos” a partir da conquista espanhola, também funcionou 

como reafirmação dessa percepção sobre as lacunas conceituais entre as formas Misak de 

conhecimento e aquelas produzidas por atores externos. Em um seminário em Bogotá, em 2014, 

Liliana ressaltou a necessidade mesma de repensar o uso da palavra “arquivo” para se referir às 

produções internas em Guambia referentes ao passado: “Arquivo é guardar [...] talvez seja 

melhor falar em registros de memória, de pensamento. Porque estão mais arraigados e mais 

vivos. Um território não pode ser uma focalização. O que você precisa entender é que o 

território como meio de vida não pode ter uma conotação de arquivo”263. Em outros momentos, 

como no trecho que inicia nosso capítulo, Liliana enfatiza a necessidade de que as “linguagens 

do território” sejam categorizadas como elementos fundamentais para a reconstrução da 

memória, “e não a história escrita pelo perpetrador”. No entanto, essa tentativa de escrever a 

história misak por um tipo de “linguagem própria” que Liliana continuamente enfatiza, 

efetivará-se pela primeira vez alguns anos antes, em um experimento específico nos anos 1980, 

com o projeto de escrita de uma história propriamente Misak. Antes, caberá explorar melhor o 

                                                 
262 Reproduzido de: https://comunauniversitaria.wordpress.com. 
263 MUELAS, Liliana. Encuentro sobre archivos de DDHH, oralidad, territorio y comunidades indígenas. Centro 

Nacional de Memoria Histórica, Bogotá, 15 jul. 2014. 
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processo conjuntural que serviu de palco para a afirmação da centralidade dessa mesma 

categoria que atravessa a história recente local: o próprio, no sentido daquilo que é 

endogenamente Misak. 

 

* 

 
Figura 18 - O emblema do Cabildo Misak de Guambia 

 

Desde os anos 1970, com a profusão política de movimentos indígenas no Cauca e, de 

maneira mais geral, na Colômbia, os Misak passaram a considerar que as lutas políticas de 

recuperação territorial precisavam ser acompanhadas por um esforço paralelo de afirmação 

identitária coletiva e de autoconsciência étnica, sob a forma de proposições que tornassem 

possível o reconhecimento dos padrões culturais locais como parte essencial de seus direitos. 

Essas proposições articulavam a necessidade instituir uma espécie de carta de direitos 

diretamente relacionada aos princípios cosmológicos internos aos Misak (ao que é “próprio”, 

como insistirão em chamá-los a partir de então). Nesse contexto, a importância da organização 

comunitária surge como forma de se proteger de uma ameaça mais concreta: o avanço de atores 

armados ao redor do resguardo. 

Nas montanhas de Silvia, os anos 1970 e 1980 são lembrados pela intensificação da 

violência contra as comunidades indígenas decorrente da presença de grupos guerrilheiros de 

esquerda e comandos paramilitares de direita na região. Na memória local, a chegada das FARC 

marca o aprofundamento do conflito – embora a presença de atores armados na região remonte 

aos anos 1960.264 Com um discurso de apoio à recuperação de terras, a guerrilha lançou esforços 

                                                 
264 CERAC. Monografía Político Electoral Departamento del Cauca - 1997 a 2007. Bogotá: CERAC. Disponível 

em: http://moe. org.co/home/doc/moe_mre/ CD/PDF/cauca.pdf. 
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para a tentativa de recrutamento da população indígena. Segundo relatam, esse foi o motivo 

pelo qual a violência da guerrilha ativou-se pela primeira vez contra os Misak: 

 

Como en Munchique, donde [os guerrilheiros] acababan de amarrar a dos 

compañeros en un poste, los castraron y los fusilaron... Habíamos hecho 

algunas denuncias, no más... Luego las Farc quiso reclutarnos 400 guambianos 

en un semestre y 300 paeces de Jambaló, porque “ya era el momento de tomar 

el país”…Dijimos que no. Ahí, las Farc dijeron que tenían que seguir 

fusilando... Dijimos que no. Sentados los taitas pensamos y dijimos, “si nos 

van a matar, morimos hablando”.265 

 

“Morrer falando” significava, nesse caso, engajar-se diretamente, a despeito das possíveis 

consequências, em mobilizações de visibilização pública das ameaças decorrentes da intensa 

presença dos atores armados. Uma das declarações mais fortes contra o avanço dos guerrilheiros 

na região se encontra nas conclusões de um encontro realizado em Guambia no final de janeiro 

de 1985, que reuniu uma série de lideranças indígenas da região. O documento final do VII 

Encontro das Autoridades Indígenas del Sur-Occidente (AISO) denunciava os grupos 

insurgentes ("llámense como se llamen") como invasores do território indígena e como 

continuadores dos métodos de terror empregados pelos "exploradores de sempre".266  

É interessante perceber como esse documento deriva a denúncia da presença de atores 

armados na região a partir de uma reflexão sobre a origem cultural das novas agressões; com a 

denúncia política, coexiste uma reflexão sobre a diferença: “vemos que [os guerrilheiros]  no 

se dan cuenta o no quieren aceptar que como pueblos indígenas tenemos una manera de ser y 

de pensar diferentes a otros, que tenemos nuestras propias raíces”267. Uma maneira diferente de 

ser, de experimentar a realidade, e uma maneira diferente de pensar, de conjugá-la e organizá-

la por conceitos próprios, sobretudo uma incapacidade de compreender tais diferenças sob uma 

ótica menos colonialista seriam os fatores que ajudariam a explicar as ações políticas da 

guerrilha. Da mesma maneira, como assinala um recente informe, para os Misak a origem da 

agressão armada se encontraria na incapacidade, por parte dos guerrilheiros, de reconhecer o 

sentido do pensamento indígena. Tal situação conduziria, por sua vez, ao desconhecimento da 

autonomia indígena, “adjudicándoles un papel en las luchas revolucionarias igual al que se le 

                                                 
265 BONILLA, Victor. Resistencia y Luchas en la Memoria Misak. In BOLAÑOS, Graciela et al. Nuestra vida ha 

sido nuestra lucha: Resistencia y Memoria en el Cauca indígena., Fundación Semana: Centro de Memoria 

Histórica, 2012, p. 152. 
266 Conclusiones del VII Encuentro de Las Autoridades Indígenas del Sur-Occidente. In Nuestra idea y los 

problemas de hoy, Gobernadores indígenas en marcha, n. 7, jul. 1985. 
267 Ibidem. 
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otorgaba al campesinado”, na prática apenas repetindo o gesto estatal de desprezo pelos direitos 

indígenas, mas agora em nome da revolução.268 

Entre as razões assinaladas pelos movimentos indígenas presentes no encontro de 1985 

para explicar as sucessivas ações das guerrilhas nas comunidades (que frequentemente 

terminavam em agressão e morte) notava-se ainda a falta de organização interna nos 

resguardos. Tendo suplantado o valor das autoridades tradicionais no trabalho de investigação 

e julgamento de possíveis delinquentes, a presença dos grupos armados teria acabado por 

“debilitar a autoridades dos cabildos”, na prática facilitando o ingresso de um poder político 

externo dotado de força total, minando os espaços de controle interno que respeitassem a 

autonomia das comunidades. Por outro lado, mesmo a presença de novos atores armados 

supostamente ligados à causa indígena, como o Movimiento Armado Quintin Lame, era 

rechaçada pelo fato de utilizarem métodos que em nada se diferenciavam dos outros grupos 

presentes na região. Em um documento de 1985, é possível ler o seguinte: 

 
El hecho de armar a un grupo indígena no quiere decir que esté haciendo una 

lucha indígena. Lo que hace que una lucha sea nuestra es el PENSAMIENTO 

QUE LA DIRIGE, y si el pensamiento y la dirección son contraria a la 

comunidad, no es indígena. Esto es lo que pasa con el grupo Quintín Lame, 

que se ha dedicado a servir de policía, a perseguir unos cuatreros (porque otros 

están en sus filas) y a remplazar la autoridad de los cabildos, aunque diga que 

los respeta. Porque respetar no es “pedir permiso” para interrumpir una 

reunión o entrar en una casa, cuando se va acompañado del temor que 

producen las armas. Respetar es aceptar la libre voluntad de los cabildos y las 

comunidades AUNQUE PIENSEN Y HAGAN DISTINTO; y el grupo 

Quintín Lame anda amenazando con acabar con todos los compañeros que no 

lo apoyan a él y a los que los mandan.269 

 

A ênfase na diferenciação cultural permite um espaço para o estabelecimento de um critério 

(político) para a ação no presente. Em outras palavras, a relação apontada pelos líderes 

indígenas entre a “luta” e o “pensamento que a dirige” recoloca no centro do palco a autoridade 

da ordem cultural e estabelece, portanto, a autoridade da palavra dos mayores como o critério 

determinante para a efetivação da luta política.  

O ano de 1985, também palco de uma grande manifestação misak em Cali contra a 

violência dos atores armados, com a presença de centenas de indígenas de vários resguardos, 

persiste na memória local como momento fundacional de um tipo de politização que retomou 

                                                 
268 SUPELANO, Daniel Ricardo Peñaranda. Guerra propia, guerra ajena. Conflictos armados y reconstrucción 

identitaria en los Andes colombianos. El movimiento armado Quintín Lame. Bogotá: Centro Nacional de Memoria 

Histórica, Iepri, 2015, p. 278. 
269 Apud SUPELANO, Daniel Ricardo Peñaranda. Op. cit., 2015, maiúsculas do original. 
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a tradição de engajamento político indígena da primeira metade do século XX, na luta política 

contra os proprietários de terra.270 Nos anos 1980, o que se observa é a configuração dessa 

rearticulação, que passa a conceber a dimensão cosmológica das comunidades indígenas do 

Cauca como momento primordial de sua luta por direitos. Esse movimento de recuperação de 

um pensamento que denominam de “próprio”, no lugar de, por exemplo, uma inserção na luta 

política guiada unicamente por critérios de utilidade estratégica, será fundamental, nos anos 

seguintes, para a configuração de uma linguagem política local cuja relação com a sociedade 

nacional se dará pela afirmação da diferença como valor político por excelência. Essa é, de 

maneira geral, a situação histórica em Guambia entre os anos 1980 e 1990: avanço da guerrilha 

e de outros atores armados como ameaça cotidiana à perda do pouco que ainda restava de 

autonomia às comunidades e, ao mesmo tempo, o esforço indígena de reafirmação dessa mesma 

autonomia, num intenso esforço regional de organização política.  

Em 1991, o processo de uma nova constituinte nacional terminou por, além de 

reconhecer a autonomia política das jurisdições indígenas, garantir também o direito de 

representação legislativa indígena, o que certamente redefiniu as possibilidades de inserção 

institucional das reivindicações indígenas no país. Todavia, do avanço constitucional não 

decorreu automaticamente uma transformação na prática, como o Cabildo Misak apontou, em 

um documento de 2007: “En 1991 participamos en la Constituyente y la Constitución resultante 

nos reconoció algunos derechos, pero esto no ha sido más que un engaño, porque el proceso de 

exterminio de nuestros Pueblos en todos los campos continúa”. 

Dois constituintes indígenas participaram do processo de elaboração da Constituição de 

1991. Um deles era Lorenzo Muelas, Misak de Guambia reconhecido nacionalmente por sua 

trajetória de luta por defesa das comunidades indígenas na segunda metade do século XX.  Ele 

chegou a ser Senador da Republica no período de 1994 a 1998, ocupando uma das duas vagas 

da “circunscripción especial indígena”, iniciativa que o texto constitucional de 1991 estabelecia 

sob a justificativa de incluir, pela primeira vez na história nacional, as comunidades indígenas 

na institucionalidade política do país. Anos antes, Lorenzo Muelas foi um dos fundadores do 

Comité Regional Indígena del Cauca (CRIC) e, depois, das Autoridades Indígenas del Sur 

Occidente (AISO). Seu papel na história política local é central para a relação que se 

estabelecerá, na prática organizativa do final do século XX, entre a política institucional e a 

afirmação da identidade cultural como momentos simultâneos de uma luta por autonomia 

territorial e existencial. A história de Lorenzo será uma das lentes pelas quais analisaremos, a 

                                                 
270 BONILLA, Victor. Op. cit., 2012, p. 152. 
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seguir, a formação de um espaço de imaginação política e histórica em Guambia, no contexto 

de fortalecimento dos movimentos indígenas no Cauca ao final do século XX. 

 

3.3 Recuperar a terra e (re)escrever a história 

A governadora Liliana e muitos outros líderes misak costumam se apresentar 

nacionalmente como “filhos de terrajeros”. A terraje foi um sistema de exploração agrário que, 

remontando ao período colonial, esteve presente no Cauca, em maior ou menor intensidade, até 

a década de 1970. Consistia em um tributo em forma de trabalho ou em espécie, pago pelo 

indígena (o terrajero) ao proprietário das terras (os terratenientes), como forma de garantir o 

direito de viver e de usufruir de uma pequena parcela do território. Na colônia, as extensões 

territoriais indígenas que restaram depois da chegada dos espanhóis foram reconhecidas como 

propriedade coletiva das comunidades pela coroa espanhola. Com a independência, em 1810, 

os resguardos foram legalmente reconhecidos, estabelecendo-se assim que as terras não 

poderiam ser objetos de transação comercial. Ainda assim, durante o século XIX, essas mesmas 

terras começaram a ser transferidas para as mãos de terratenientes, proprietários que 

apresentavam escrituras públicas para comprovar a legalidade da ocupação. Como assinala 

Vasco Uribe:  

 

O proprietário arrendava aos indígenas uma parcela da mesma terra que os 

acabara de expropriar, mas como os indígenas não tinham renda monetária na 

época, se viam forçados a pagar em mão de obra gratuita na fazenda, os 

homens em atividades agrícolas ou pecuárias e as mulheres como servas na 

casa dos patrões. O trabalho durava, como contam os indígenas, de sol a sol e 

tinham apenas meia hora para comer algo que tinham trazido de suas casas. 

Se não passavam fome, era porque os proprietários não os obrigavam a pagar 

a terra todos os dias do mês, mas deixavam um pouco de tempo para que 

pudessem produzir sua comida na pequena parcela que ocupavam.271 

 

Lorenzo Muelas também era filho de terrajeros, e, em uma recente autobiografia, 

recorda a violência inscrita na servidão da terraje tanto a partir de sua experiência pessoal e 

familiar como a partir do ponto de vista coletivo dos Misak de Guambia. Lorenzo caracteriza o 

processo de apropriação de terras durante os séculos XIX e XX como período de intensificação 

do processo de desagregação territorial que havia se iniciado séculos antes no Cauca – a terraje 

como continuidade, como outra expressão das instituições coloniais como a encomienda e a 

mita. A raiz histórica da servidão por terraje é apontada, por Lorenzo, no processo de expansão 

da fronteira colonial: 

                                                 
271 URIBE, Luis Guillermo Vasco. Quintín Lame: Resistance and Liberation. Tabula rasa, n. 9, p. 371-383, 2008. 
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Este proceso comenzó cuando el rey de España decidió que sus marineros 

habían llegado a tierras baldías y, en consecuencia, que se podía apropiar tanto 

de ellas como de sus habitantes. Entonces estableció impuestos para los 

indígenas, se los cedió a los españoles, y así se creó la encomienda: cedió los 

tributos en forma de trabajo, como si fuéramos sus esclavos.272 

 

As condições de exploração e opressão próprias da terrajería também fundamentaram, a partir 

da segunda metade do século XX, a geração de um movimento interno que buscava eliminar a 

servidão, a miséria e a humilhação sofrida pelos terrajeros 

Em 1978, depois de uma tentativa frustrada de recuperação territorial em uma região 

que havia sido ocupado por proprietários muitas décadas antes, o Grán Chiman, alguns 

dirigentes de Guambia se reuniram para avaliar o estado político do cabildo. Os dirigentes 

presentes na reunião chegaram à conclusão de que o modelo cooperativo – então com certa 

predominância nas atividades organizacionais do cabildo – não era suficiente para alcançar as 

necessidades mais urgentes das comunidades, como a possibilidade de recuperar efetivamente 

as terras das quais se consideravam legítimos detentores. Nos anos 1960, o modelo de 

administração territorial via cooperativas, tendo como maior símbolo a cooperativa Las Delicias 

– uma experiência de gestão econômica e territorial possibilitada através da compra das terras 

de uma fazenda que havia pertencido anteriormente às terras de Guambia273 –, foi fundamental 

para capacitar os Misak nos moldes de uma organização política moderna. Conforme recordou 

um ex-governador misak, foi a experiência de economia solidária em Las Delicias que permitiu 

os primeiros vislumbres de uma ação política regional direcionada à ampliação da autonomia 

indígena.274 Outros afirmaram ainda a influência direta da experiência cooperativa para a 

criação do Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), organização política da qual, entre 

os anos de 1971 e 1980, os Misak de Guambia fizeram parte.275 

                                                 
272 MUELAS, Lorenzo; URDANETA, Martha. La fuerza de la gente. Juntando recuerdos sobre la terrajería en 

Guambia, Colombia. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH, 2005, p. 113. 
273 De acordo com Jeremías e Liliana, essa foi uma das primeiras cooperativas indígenas a existir na Colômbia: 

“En la década de los años sesenta, a través de un crédito del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), 

y con el apoyo de lideres y solidarios se compró una finca con el objetivo de capacitar y diseñar la plataforma de 

lucha organizada del movimiento indígena”. TUNUBALÁ, Jeremías; PECHENÉ, Liliana. 518 años de resistencia, 

200 años de lucha de los pueblos. Maguaré, n. 24, 2010, p. 420. 
274 TUNUBALÁ, Floro. Op. cit., 2016, p. 69. 

275 “El intercambio de experiencias y de relaciones empezaron a mover otros cabildos indígenas y con ellos inició 

el proceso de crear el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Los socios de la Cooperativa fueron 

importantes en el surgimiento del Cric, los Misak participaron en él y luego se retiraron”, explicou Floro Tunubalá, 

que também foi governador do departamento do Cauca entre 2001 e 2003. In: “Conquistas y carencias de los 

indígenas Misak”. verdadabierta.com, 3 set. 2014. Disponível em: https://verdadabierta.com/conquistas-y-

carencias-de-los-indigenas-misak. 

https://verdadabierta.com/conquistas-y-carencias-de-los-indigenas-misak
https://verdadabierta.com/conquistas-y-carencias-de-los-indigenas-misak
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O nascimento do CRIC em 1971 evidenciou, pela primeira vez na história dos grupos 

indígenas do país, a possibilidade de atuação de uma plataforma organizacional indígena que 

servisse como um conselho interétnico de cabildos, reunindo vários grupos do Cauca, incluindo 

os Nasa-Paéz, os Guambianos-Misak, os Yanacona e os Kokonuko. Diversos comentadores já 

assinalaram a centralidade do CRIC na história política dos movimentos indígenas no país.276 

A partir de sua fundação, uma variada gama de movimentos locais e organizações nacionais de 

indígenas passaram a exercer influência na esfera política local e nacional, muitas dessas 

organizações seguindo o modelo e a estrutura do CRIC. Enquanto a estratégia hegemônica para 

as reivindicações territoriais da organização, durante os anos 1960 e 1970, baseava-se nessa 

possibilidade de formação de cooperativas com apoio governamental e na compra de terrenos, 

os dirigentes Misak reunidos em Guambia em 1978 decidiram que os esforços do cabildo 

deveriam, agora, dar-se em direção a uma estratégia de reincorporação dos territórios 

diretamente na estrutura dos resguardos. 

Os documentos do encontro sugerem que alguns dirigentes compartilhavam a opinião 

de que o comitê executivo do CRIC teria se afastado da autoridade indígena tradicional dos 

cabildos, transformando-se, na prática, em uma típica organização burocrática, modelada por 

arranjos políticos não-indígenas. O comprometimento da organização em formar coalizões com 

lideranças camponesas (não surpreendentemente, é preciso dizer, dadas as origens políticas do 

movimento) e com trabalhadores e estudantes fez com que alguns Misak de Guambia passassem 

a questionar as credenciais indígenas da organização. A centralidade do pensamento marxista 

para a formação das estratégias políticas do CRIC, por sua vez, também parecia confrontar as 

reivindicações locais em defesa do próprio (como lembrou um colaborador do CRIC nos anos 

1970: “os marxistas haviam feito o trabalho de base, mas não tinham a visão sobre a 

especificidade do indígena”277). Além disso, o alto número de colaboradores não-indígenas que 

participavam do planejamento estratégico da organização também foi um fator importante para 

a percepção mobilizada pelos dirigentes Misak. Em sua perspectiva, o que o movimento 

precisava, em primeiro lugar, era assumir sua indigeneidade, reafirmar o laço comunitário com 

                                                 
276 RAPPAPORT, Joanne. Civil society and the indigenous movement in Colombia: The Consejo Regional 

Indigena del Cauca. Social Analysis, vol. 51, n. 2, 2007; PARRA, Julián José Galvis. Del CRIC a la ONIC: 

Fortalecimiento del movimiento indígena caucano en los años setenta del siglo XX. Tese de Mestrado em História. 

Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Historia, 2014; BONILLA, Víctor Daniel. Historia política 

de los paeces. Cali: Fundación Colombia Nuestra, 1982. 
277 Apud TROYAN, Brett. Cauca's Indigenous Movement in Southwestern Colombia: Land, Violence, and Ethnic 

Identity. Lexington Books, 2015, p. 159. 
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um tipo de autoridade enraizada mais nas formas culturais da sociedade Misak do que nos 

planos de desenvolvimento governamental.278 

Enquanto “dissidentes” do CRIC a partir de 1975, os Misak passaram a se organizar 

com outras comunidades indígenas do oriente caucano, e formaram o que viria a se transformar, 

anos depois, no influente Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO).279 O 

papel das comunidades indígenas, segundo os dissidentes do CRIC, deveria ser o de “assumir 

as rédeas de seu próprio futuro e, a partir de suas próprias experiências políticas, motivar, por 

si mesmos, a formulação de sua própria política indígena, adaptada às aspirações de uma 

organização verdadeiramente indígena”.280 A repetição do termo “próprio” sugere, por si só, a 

diferenciação da estratégia política do CRIC, vista pelos Misak como inadequada às raízes 

étnicas e identitárias (como “imprópria”, poderíamos dizer). No plano interno à comunidade, 

essa orientação será melhor desenvolvida a partir de 1980, com a criação de uma série de 

comitês de trabalho que buscavam fortalecer essa mesma luta pela recuperação territorial a 

partir da retomada de elementos culturais, históricos e econômicos “propriamente” Misak. 

Conforme percebiam os Misak de Guambia, o relativo sucesso da luta contra a terraje 

nos anos 1960 e 1970 e os percalços políticos que resultaram no afastamento com o CRIC 

indicavam a necessidade de empreender uma luta para, como passaram a dizer desde então, 

“recuperar tudo”. “Tudo”, nesse sentido, significava aquilo que, para além do direito à ocupação 

territorial, os séculos de luta por sobrevivência política também acabaram por enfraquecer: os 

costumes locais, as leis tradicionais, a história (e a concepção de história), a educação Misak, 

os mitos, a concepção do território a partir de sua ancestralidade, os antigos modos de 

organização política etc. Liliana Muelas e Jeremias Tunubalá recentemente lembraram como o 

contexto de politização dos grupos indígenas do Cauca nos anos 1970 encaminhou a posterior 

necessidade de uma orientação reafirmativa da identidade indígena: 

 

El pueblo misak, desde los setenta, cuando se organiza el CRIC, plantea que 

dentro de la lucha deben seguir prevaleciendo los principios identitarios, con 

su derecho mayor vernáculo y antiquicio, que permite seguir conservado la 

integralidad cultural de generación en generación. Por eso, el planteamiento 

                                                 
278 Como recorda Lorenzo Muelas: “Ya en 1975 los de la Cooperativa y todos los demás guambianos que asistimos 

a un encuentro en San Fernando, en la Cooperativa, decidimos no tomar más la bandera del cric, ya nos retiramos 

oficialmente. No más con ustedes; pase lo que pase, nos vaya como nos vaya, nosotros nos separamos de ustedes. 

Hasta allí.”. MUELAS, L. Op. cit, 2005, p. 446. 
279 Durante os anos 1980, o movimento passa a se chamar Autoridades Indígenas del Suroccidente (AISO) e será 

fundamental para o amadurecimento das experiências coletivas interétnicas de recuperação territorial, agora a 

partir da defesa das autoridades tradicionais no interior de um processo que institui a cultura indígena como centro 

irradiador de estratégias políticas. 
280 Gobernadores Indígenas en Marcha. CRIC 1980: comunidades en luicha y Comité Ejecutivo. Cali: Mimeo, 

1980, p. 3. 
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inicial era “recuperar el Territorio para recuperarlo todo”, bajo los principios 

de territorio, autoridad, autonomía, identidad y pensamiento propio.281 

 

Em junho de 1980, uma reunião em Guambia, conhecida hoje como Primera Assemblea, 

produziu um documento que, até os dias de hoje, possui grande valor histórico e político para 

o cabildo. O manifesto resultante dos trabalhos ali realizados – o “Manifesto Guambiano” de 

1980 – anunciava que o trabalho de recuperação da identidade não poderia ser levado a cabo 

sem o trabalho de recuperação de seus territórios ancestrais, e dava origem ao lema que 

persistirá no imaginário e na linguagem política dos Misak, como na citação acima: “recuperar 

la tierra para recuperarlo todo”282. A luta territorial figura como luta dependente e 

complementar de uma reorientação cultural a partir de conceitos endógenos – a cultura 

“própria”, o direito “próprio”, o saber ancestral etc. 

 

Recordando los derechos y las luchas de los mayores pensamos en nuestra 

propia cabeza y pudimos ver que los guambianos por encima de todo tenemos 

algo en común: el derecho a recuperar nuestra tierra, el derecho a fortalecer 

nuestro gobierno indígena, el derecho a desarrollar nuestras costumbres, el 

derecho a impulsar nuestra vida comunitaria, el derecho a dirigir nuestro 

propio destino.283 

 

Poucas semanas após essa reunião, os Misak, com a ajuda de outros atores e 

organizações indígenas locais, sob a liderança do então governador Segundo Tunubalá, 

ocuparam as terras da fazenda Las Mercedes, parte do antigo território ancestral misak, o Grán 

Chiman, e declararam-se seus legítimos proprietários. A história da recuperação de Las 

Mercedes, hoje Santiago, um dos centros políticos dos Misak de Guambia, marca, na memória 

e no imaginário indígena, uma das linhas de origens de sua organização política do presente. 

Como lembra Lorenzo Muelas: 

 

Hasta ese momento los guambianos vivían como amarrados de los políticos, 

del cura, de los jueces, del gobierno. Y ese día se desató, ya ese día no le 

hicieron caso ni al cura, ni al juez, ni al terrateniente, ni al alto gobierno. Todos 

cogimos la pala y fuimos a trabajar. El gobernador encabezó la toma. Primero 

entran más de 600 guambianos, pero los sacan. Dejan un receso de tres días, 

descansan, vuelven y se organizan, le meten al tercer día 2000, al cuarto día 

eran 4000, 5000. Un día oí al ejército que decía que allí había más de 7000 

indios trabajando.284 

                                                 
281 TUNUBALÁ; PECHENÉ. Op. cit., 2010, p. 423. 
282 Para proclamar nuestro derecho [Mimeo]. Primera Asamblea del Pueblo Guambiano, Guambia, 29 jun. 1980; 

Manifiesto Guambiano, 1980. Disponível em: https://alakusreikya.files.wordpress.com/2013/10/manifie sto-

guambiano.pdf.  
283 Ibidem. 
284 MUELAS, L. Op. cit, 2005, p. 508-509. 

https://alakusreikya.files.wordpress.com/2013/10/manifie%20sto-guambiano.pdf
https://alakusreikya.files.wordpress.com/2013/10/manifie%20sto-guambiano.pdf
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Houve enfrentamentos com o proprietário das terras e com o exército nacional, o que resultou 

na prisão de vários misaks e na morte de mais alguns. Serão 2 anos de resistência pela garantia 

do controle das terras até que o então recém-eleito presidente colombiano Belisario Betancourt 

aceite o convite do cabildo de Guambia para conhecer o projeto de recuperação das terras da 

fazenda, e dali ordena o fim da repressão militar e inicia os diálogos para o reconhecimento da 

posse indígena do território, que se completará em 1985.285 Até hoje, em Guambia, o dia 19 de 

julho, quando os primeiros Misak ocuparam a fazenda em 1980, é dedicado a recordar os 

sucessos de Santiago.286 

Na senda aberta pela Primera Assemblea – e, portanto, pela necessidade de afirmação 

identitária como gesto inseparável da luta política pela recuperação dos territórios ancestrais – 

o cabildo decretou a criação de uma série de comitês de trabalho na comunidade. Entre comitês 

de educação, linguística, saúde, justiça etc., um comitê dedicado à história, iniciativa que 

deveria se basear na colaboração entre pesquisadores indígenas e profissionais universitários 

(chamados de solidarios). O objetivo principal do Comité de Historia del Cabildo Guambiano, 

como passou a ser chamado, era a recuperação dos saberes ancestrais e a reconstrução histórica 

do passado indígena, tarefas para as quais eram necessárias informações que, ao final do século 

XX, dificilmente circulavam internamente no resguardo depois de um processo de 

esquecimento que dominou a região diante da mordaça imposta pela doutrinação e pela 

educação religiosa dos séculos XIX e XX.  

 

                                                 
285 Gobernadores Indígenas En Marcha. Cómo recuperamos nuestro camino de lucha [Mimeo]. Cali: 1981; 

YALANDA, Danny Alexander  Tunubala. Participación de la comunidad Misak en el Movimiento de Autoridades 

Indígenas del Sur-Occidente (AISO) 1971-1991. Tese de Licenciatura em História. Universidad del Valle, Cali, 

2016; CAVIEDES, Mauricio. “Solidarios frente a colaboradores: antropología y movimiento Indígena em el Cauca 

em las década de 1970 y 1980”. Revista Colombiana de Antropología, vol. 38, Bogotá, 2002. Em Muelas, La 

fuerza de la gente, 2015, cf. p. 500-511. 
286 MORALES, José Ignacio Cuchillo. Historia del proceso de recuperación de tierras de la hacienda las 

Mercedes. Cabildo Indígena de Guambia, Programa de educación de Guambia, s/d. 
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Figura 19 - Membros do cabildo em meio a um processo de reordenação da distribuição das terras recuperadas 

da fazenda Las Mercedes, 1985 (Barbara Muelas Hurtado).287 

 

Segundo o antropólogo colombiano Luis Guillermo Vasco Uribe, um dos solidarios, os 

três primeiros anos de atividade (1982-1984) foram importantes para a realização de um 

trabalho de convencimento e encorajamento dos mayores, ainda muito reticentes em 

compartilhar histórias que, por tanto tempo, permaneceram ocultas, sob uma espécie de silêncio 

coletivo. Depois de lograrem algumas conquistas de recuperação territorial, iniciadas nos 

eventos de Las Mercedes em 1985, e pretendendo ocupar e administrar a terra a partir de seus 

conhecimentos próprios de agricultura, os Misak começaram a perceber que era preciso 

recuperar, junto com a terra, o conhecimento sobre a ela. A iniciativa do comitê passa a ser 

justificar, assim, primeiramente pela possibilidade de recuperar os conhecimentos transmitidos 

pela tradição oral dos mayores. A criação de um comitê histórico buscaria produzir respostas a 

um problema de natureza prática, surgido desse esquecimento coletivo. Como lembram alguns 

membros do comitê sobre a lacuna de elementos históricos para basear o trabalho de 

recuperação territorial: 

 

                                                 
287 Reproduzido de: MUELAS, L. La fuerza de la gente, 2005, p. 515. 
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Cuando las tierras de la Hacienda Las Mercedes, su primer objetivo, 

estuvieron de nuevo en sus manos, se propusieron manejarlas a la manera 

propia y no a la de los blancos, basada en la propiedad individual de unos 

pocos para su enriquecimiento, sólo para descubrir que, después de cinco 

siglos de dominación y negación, habían olvidado el caminho abierto por los 

anteriores y no tenían claro cuál era el modo propio guambiano de acceder a 

la tierra y trabajarla.288 

 

A orientação histórica do comitê deveria, dessa maneira, realizar a recuperação de 

conhecimentos do passado em vias de desvanecimento. O valor dos aspectos do passado 

empregados nessa prática decorria de sua “utilidade”, para recuperar a sempre oportuna imagem 

nietzscheniana de uma história “a serviço da vida”. O comitê foi concebido, assim, como um 

dispositivo para a reativação de certas práticas ancestrais: métodos agrícolas tradicionais, 

formas endógenas de conceber o território, modos próprios de organizar o tempo e de se 

organizar politicamente no presente.  

Alguns resultados das primeiras atividades do comitê foram publicados em uma série 

de 6 pequenos livros, entre 1988 e 1994. Eram textos originalmente impressos em folhas 

mimeografadas, de circulação interna e, em alguns casos, de pequena circulação externa. O 

objetivo dos textos, como explicaram os autores, era criar ferramentas que pudessem contribuir 

para a reprodução comunitária, bem como para seu crescimento “sobre princípios arraigados 

em sua tradição e seu pensamento próprio, e tratar de deter o processo acelerado de deterioração 

do páramo e da perda da água”289. Mais recentemente, a partir de 1998, alguns desses materiais 

começaram a ser republicados em livros e revistas colombianas de antropologia.290 Hoje em 

dia, parte do material continua sendo utilizado em cursos de profissionalização para professores 

indígenas da região. 

                                                 
288 HURTADO, Abelino Dagua; ARANDA, Misael; URIBE, Luis Guillermo Vasco. Guambianos: hijos del aroiris 

y del agua. Historia y tradición guambianas. Popayán: Universidad del Cauca, 2015 [1998], p. 11 
289 HURTADO; ARANDA; URIBE. Op. cit, 2015 [1998], p. 15. 
290 Os livros são: Korosraikwan issukun (1988); Somos raíz y retoño (1989); Calendario guambiano y ciclo 

agrícola (1990); Sembrar y vivir en nuestra tierra (1991); En el segundo día, la gente grande —Numisak— sembró 

la autoridad y las plantas y, con su jugo, bebió el sentido (1993); Srekollimisak. Historia del señor aguaceiro 

(1994). Em 1998, todos os livros foram republicados com textos adicionais. Cf. HURTADO; ARANDA; URIBE. 

Op. cit, 2015 [1998]. 
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Figura 20 - Algumas das cartilhas e livros publicados pelo comitê. Respectivamente: Somos Raíz y Retoño 

(1989), Srokillimisak (1994) e a coletânea contendo todos os textos do Comitê, "Guambianos: Hijos del aroiris y 

del agua" (1998). 

 

 Há duas questões, presentes em alguns desses livros produzidos pelo comitê, que 

parecem de fundamental importância para entender a relacionalidade do conhecimento 

histórico misak. São elas a legitimidade do pertencimento territorial (sobre como legitimar 

historicamente a ocupação dos territórios ancestrais recuperados ou em recuperação) e o 

problema da concepção nativa do tempo (de que forma derivar a relação temporal dos Misak 

com o território a partir de um conceito próprio de temporalidade). Como o leitor poderá 

perceber, essas são duas questões que se intercalam diretamente com o processo histórico de 

recuperação territorial e com a história recente das experimentações políticas Misak. Uma 

hipótese é que, se o exercício historiográfico indígena, nas atividades do comitê, funciona ele 

mesmo como ferramenta de legitimação territorial – a disputa por uma historiografia “própria” 

como maneira de politizar suas próprias formas de temporalidade –, então o desenvolvimento 

de uma concepção espiralada de tempo ( o “tempo caracol”, como veremos no capítulo seguinte 

e também no subsequente) exigirá, de maneira semelhante, uma certa espacialização da 

experiência histórica indígena, já que essa experiência deriva de uma relação específica entre 

tempo e território, na qual a possibilidade de reconhecimento histórico está calcada não apenas 
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na tradição oral dos mayores, mas também impressa e contida no nupirau, no território 

ancestral, pois, como afirmam, “para ouvir o que ele [o território] tem a dizer, é preciso 

caminhar por ele”291. 

 

3.4 Usos do passado em um comitê “guambiano” de História 

Naquilo que possivelmente seja o primeiro registro escrito sobre os grupos indígenas que 

habitam hoje a porção colombiana da Cordilheira dos Andes, a topografia aparece como 

elemento primário de consideração. Em 1546, quase cinquenta anos após a primeira expedição 

espanhola no atual território colombiano, o conquistador e cronista espanhol Pedro Cieza de 

León assim descrevia a ocupação do território: “[Los indios] están poblados en grandes y muy 

ásperas sierras, en los valles que hacen tienen sus asientos, y por ellos corren muchos ríos 

yarroyos”.292 Mais à frente, ao descrever a extensão do território da cidade de Popayan, Cieza 

de León utilizava o exemplo da província de Guambia para sustentar sua descrição: “[terras 

como] la provincia de Guambia, poblada de mucha gente”. Essa pequena sentença segue 

funcionando, nos dias de hoje, como uma das primeiras evidências escritas de que os atuais 

moradores da região já a habitavam nos primeiros anos pós-Conquista e que, portanto, 

possuiriam de fato um tipo de laço ancestral com o território de Guambia. É desta maneira que 

tanto os membros do comitê como mais tarde a própria Liliana mobilizarão essa fonte: como 

evidência histórica de legitimação que pode, potencialmente, do ponto jurídico e político, 

funcionar a favor da luta indígena pela recuperação de terras perdidas ao longo dos últimos 

séculos. 

 Em um texto publicado pelo Comité de Historia del Cabildo Guambiano (doravante 

CHCG) em 1989, o trecho em questão surge como demonstrativo de que, ao contrário do que 

diriam os “historiadores dos terratenientes”, os Misak não haviam sido "trazidos de outra 

parte", mas pertenceriam, na verdade e desde muito tempo, ao mesmo território. O documento, 

intitulado Somos raíz y retoño, ressalta que Cieza de León, ao dar à região o qualificativo de 

província, já que “isso só era dado a lugares bem povoados, com ampla organização e uma 

economia abundante”, evidenciaria a existência de um considerável desenvolvimento de 

Guambia já nos primeiros anos do período colonial.293 Antes de recuperar a palavra dos 

cronistas, os historiadores indígenas propõem uma leitura do passado pré-colonial informada 

                                                 
291 HURTADO; ARANDA; URIBE. Op. cit, 2015 [1998], p. 13. 
292 CIEZA DE LEÓN, Pedro. Crónica del Perú. El señorío de los Incas. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 2005 

[1546], p. 93. 
293 URIBE; HURTADO; ARANDA. Comité de História del Cabildo Guambiano Somos raíz y retoño. Colombia 

Nuestra, Colección Historia y Tradición Guambianas 1, 1989, p. 10. 



142 

 

por suas próprias cosmovisões. "Antes", dizem, na lagoa de Piendamú, “o coração da água que 

permite brotar a vida”, "que existe desde sempre", o Pishimisak (espírito ancestral masculino e 

feminino) "possuía todas as comidas, todos os alimentos". Esse passado ancestral é também o 

palco das mudanças geológicas do território – fazendo-se confundir, tal qual a natureza do 

pensamento andino, história humana e história natural: 

 
Los Pishau vinieron en los derrumbes [deslizamentos de terra], llegaron en las 

crecientes de los ríos. Por debajo del agua venían arrastrándose y golpeando 

las grandes piedras, encima de ellas venía el barro, la tierra, luego el agua 

sucia; en la superficie venía la palizada, las ramas, las hojas, los árboles 

arrancados y, encima de todo, venían los niños, chumbados. 294 

 

O encontro com os espanhóis, a partir da história dos conflitos entre os caciques indígenas 

e as tropas do conquistador Sebástian de Belalcázar, é descrito como origem das expulsões 

territoriais e do refúgio em Silvia, cidade de onde, mais tarde, seriam novamente expulsos, 

sendo obrigados a penetrar “a profundeza das montanhas” da qual, “e não se sabe por quantas 

gerações, viemos nós, os guambianos”295. A relação construída entre esses dois passados (o 

passado ancestral dos Pishau e a história dos primeiros conflitos com os europeus) radica-se 

não tanto em sua distância temporal, e mais em seu contraste político. Da violência da 

colonização resultou a morte dos que detinham a sabedoria ancestral, o trabalho com as pedras, 

o cultivo baseado nos movimentos estrelares, o conhecimento do ouro e a possibilidade de 

visualizar o tempo "à frente e atrás". Dos sujeitos que materializavam as conexões temporais 

entre os Misak do século XVI e seus ancestrais históricos e míticos “hemos olvidado casi todo”: 

 

Un manto de silencio cubrió nuestro conocimiento. Ahora, los historiadores 

de los blancos vienen a decirnos que las huellas de los antiguos que quedan en 

nuestro territorio no son de los Pishau sino de los Pijao, que fueron nuestros 

enemigos. Con ese cuento quieren arrebatarnos a nuestros anteriores, quieren 

cortar nuestra raíz y separarla de nuestro tronco para poder afirmar su mentira 

de que no somos de aquí. Los Pishau son nuestra misma gente. Nacieron de la 

propia naturaleza, del agua, para formar a los humanos. Ellos vienen de 

Pishimisak, quien los crió con sus alimentos propios. Por eso, nosotros somos 

de aquí, de esta raíz; somos piurek, somos del agua, de esa sangre que huele 

en los derrumbes. Somos nativos, legítimos de Pishimisak, de esa sangre. No 

somos venideros de otros mundos. Los blancos... ellos son los venideros. Así 

hablan nuestros mayores. Esta es nuestra historia.296 

 

                                                 
294 Ibidem, p. 1. 
295 Idem. 
296 Ibidem, p. 6. 
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A tentativa de reconstituir a origem histórica em contraponto com o discurso historiográfico 

nacional ganha, assim, aspectos de um movimento retrospectivo que busca construir, por 

intermédio de uma contra-narrativa, um passado inteligível em comum. A continuidade entre o 

presente e o passado é estruturada através da identidade em comum entre os Misak de hoje e 

seus ancestrais Pishau.  

 A esse procedimento mnemônico de seleção da ancestralidade comum aos coletivos 

humanos, Hayden White deu o nome de "constituição ancestral retroativa" – a capacidade dos 

"sistema históricos" em agir como se fosse possível escolher seus próprios ancestrais (em 

contraste com os “sistemas biológicos” que se caracterizariam pela obrigatória remissão a um 

passado genético imutável).297 Para os Misak, a afirmação da ligação ancestral entre as 

comunidades do presente e os Pishau legitimaria sua existência coletiva no presente, reforçando 

o uso político desse passado na arena pública da sociedade colombiana. Esse procedimento, no 

entanto, logo dá lugar, no documento do comitê, à confrontação entre a evidência das crônicas 

coloniais e a versão dos historiadores. Se não é o objetivo aqui o de reconstruir a história das 

crônicas coloniais, interessa pensar o lugar que essas crônicas ocupam na narrativa histórica 

indígena como uma evidência comprobatória de um pertencimento ancestral ao território. É 

curioso observar como esse uso, fiel ao que poderíamos chamar de moderno método 

historiográfico (ou seja, a capacidade da fonte histórica escrita de fornecer evidências para o 

presente), funciona também como um exercício de crítica à tradição acadêmica nacional. 

De fato, alguns historiadores locais de Popayan, como Antonino Olano, haviam 

defendido, nas primeiras décadas do século XX, a hipótese de que os Misak teriam sido trazidos 

do Peru ou do Equador como “índios de carga”, indígenas yanaconas escravizados que teriam 

chegado à região não antes de 1538, sob mando do capitão Belalcázar.298 Fatores como a 

especificidade da língua dos habitantes de Guambia, com pouca ou nenhuma relação de 

parentesco linguístico com os outros grupos da região, ou o fato de que Sebastián de Belalcázar 

havia mesmo empreendido uma viagem entre Quito e Popayán em 1538, trazendo com ele 

“mais de 5 mil índios de serviço”299, sustentavam parcialmente essa tese. Parcialmente porque, 

além dessas percepções primárias, nenhuma evidência concreta que a sustentasse era 

                                                 
297 “The historical past is plastic in a way that the genetic past is not. Men range over it and select from it models 

of comportment for structuring their movement into their future. They choose a set of ideal ancestors which they 

treat as genetic progenitors.” WHITE, Hayden. The fiction of narrative: Essays on history, literature, and theory, 

1957–2007. JHU Press, 2010, p. 132. 
298 PELÁEZ, Susana Matallana. Yanaconas: indios conquistadores y colonizadores del Nuevo Reino de Granada, 

siglo XVI. Fronteras de la historia, 18, vol. 2, 2013. 
299 JIJÓN Y CAAMAÑO, Jacinto. Sebastián de Benalcázar. Tomo I. Imprenta del Clero: Quito, 1936, p. 165. 
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mobilizada.300 Tendo sobrevivido por muito tempo principalmente através de sua difusão entre 

os proprietários de terra e a população não-indígena das regiões, a “hipótese yanacona” parecia 

alimentar, na interpretação dos historiadores Misak, o interesse de certos grupos sociais de 

Popayán e Bogotá em legitimar (com a chancela de acadêmicos locais) a ocupação não-indígena 

de Guambia. 

O documento do comitê, no entanto, identifica que esse tipo de interpretação ignoraria 

deliberadamente a palavra dos cronistas espanhóis. Para oferecer uma interpretação alternativa 

(que fortalecesse a “interpretação própria”), os autores recuperam um documento do historiador 

e cronista espanhol Antonio de Herrera y Tordesillas, quem teria registrado, já em inícios de 

1600, a saída de Belalcázar a Quito em 1536, com apenas 300 castellanos, “sin la multitud de 

indios que suelen llevar a las jornadas otros capitanes”301. Dos indígenas capturados pelo 

espanhol em 1538, o mais provável é que muitos tenham padecido na longa viagem.302 Na 

chegada a Popayan, os sobreviventes foram instalados em áreas da cidade especialmente 

reservadas para os yanaconas – e não em Guambia303: “Los yanaconas llegaron después”, 

concluem os Misak. Em sua interpretação, isso demonstraria que se tratava, afinal, de outro 

grupo indígena e que, assim, a insistência em tal hipótese só poderia servir 

 
[para] justificar el despojo de una gran parte de nuestro resguardo con lo que 

dice, sino también respaldar el hecho de que muchos de los guambianos 

hayamos sido reducidos a la condición de terrajeros, nuevos indios de servicio, 

yanaconas modernos, esta vez por y para los terratenientes.304 

 

Uma série de teorias e hipóteses, baseadas tanto na observação dos cronistas coloniais como 

em trabalhos historiográficos e linguísticos – cujas conexões com a cosmologia Misak são 

sempre apontadas –, são percorridas pelo texto do comitê como modos possíveis de contradizer 

aquilo que denominam “a mentira dos brancos” sobre a origem dos Misak.305 

                                                 
300 SCHWARZ, Ronald A. La gente de Guambia. Continuidad y cambio entre los misak de Colombia. Popayán: 

Editorial Universidad del Cauca, 2018, p. 55. 
301 Comité de História del Cabildo Guambiano. Op. cit., 1989, p. 13. 
302 A obra da historiadora inglesa Kathleen Romoli Los de la lengua cueva: los grupos indígenas del istmo oriental 

en la época de la conquista española, de 1987, também é utilizada no texto para referenciar esse argumento. 
303 Como confirma Ximena Pachón (1996), os atuais habitantes de regiões indígenas do chamado maçiço 

colombiano, nos resguardos de Río Blanco, Guachicono, Caquiona, San Sebastián e Pancitará, apesar de há muito 

terem perdido sua antiga língua, seus indumentários e outros aspectos de sua cultura, identificam-se etnicamente 

como “yanaconas”. Ver PACHÓN, Ximena. Los Guambianos y la Ampliación de la Frontera Indígena. In: 

PACHÓN, Ximena. Frontera y poblamiento: estudios de historia y antropología de Colombia y Ecuador. Lima: 

Institut français d’études andines, 1996. 
304 Comité de História del Cabildo Guambiano. Op. cit., 1989, p. 15. 
305 Outras crônicas do século XVI e XVII são utilizadas, no mesmo documento, como comprovações da ocupação 

ancestral do território pelos Misak. São citados como ratificação do argumento indígena escritos de cronistas tão 

diversos como os de Juan López de Velasco (1574), do capitão Domingo Lozano, do cronista Fray Pedro de 
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Ante nuestra historia tal como la cuentan nuestros mayores, los historiadores 

de los terratenientes quieren convencernos que no somos de aquí, que somos 

traídos de otra parte, Pero ni entre ellos mismos logran ponerse de acuerdo 

sobre el sitio “de donde nos trajeron”, ni sobre quién y cuándo lo hizo. 

 

Sus afirmaciones chocan de frente con lo que dicen los relatos de los cronistas, 

españoles venidos entre los primeros y que escribieron sobre los 

acontecimientos de la conquista. Estos cuentan muy claro que, a su llegada, 

los conquistadores nos encontraron aquí. 

 

Pero a esos falsos historiadores no les importa; solamente les interesa negar 

nuestro derecho, justificar el apoderamiento de nuestro territorio por parte de 

los terratenientes.306 

 

É difícil identificar claramente quem são, afinal, esses “falsos historiadores” (ao longo 

do texto, as denominações variam: “historiadores brancos”, “historiadores de serviço”, 

“historiadores de nossos inimigos”, “historiadores dos terratenientes”). Além de Antonino 

Olano, apenas dois outros historiadores locais são citados, mas com poucas e confusas 

indicações sobre o conteúdo de seus argumentos.307 O que parece claro é que, ao se referir a 

"historiadores", os autores têm em mente não necessariamente a instituição disciplinar (já que 

fazem um intenso uso de historiadores como fontes para seus argumentos), mas sim a parte da 

tradição historiográfica colombiana, e especificamente seu ramo caucano, das universidades de 

Cali e Popayan.308 Ao buscar contradizer essas e outras hipóteses e antagonizar posições sobre 

a história Misak através de um exercício de crítica textual, os membros do comitê localizam 

uma posição que seria mais política do que científica, já que é mais interessada em legitimar os 

poderes locais do que confrontá-los a partir de evidências históricas – uma reapropriação 

criativa da autoridade derivada dessas mesmas evidências. 

Outra direção da crítica do texto busca negar a hipótese defendida por alguns linguistas e 

historiadores de que o namtrik, língua dos Misak, seria parente linguístico do quéchua. O 

suposto parentesco entre ambas indicaria que os Misak seriam mais provavelmente 

                                                 
Aguado (1575), do ouvidor Thomas López (1559), do conquistador Pedro de Hinojosa (1569), do ouvidor Diego 

de Armenteros y Henao (1607) e do governador da então província do Panamá Fernández de Piedrahita (1688). 
306 Comité de História del Cabildo Guambiano. Op. cit., 1989, p. 8. 
307 Alguns acadêmicos da Universidad Nacional de Colombia, Beatriz Ruiz e Guido Barona, chegaram a publicar 

cartas contra a interpretação da cartilha do CHCG e contra o que viram como um esforço deliberado do solidario 

Luis Guillermo Vasco Uribe em confundir o público em relação às suas investigações. As cartas e as respectivas 

resposta de Vasco Uribe estão disponíveis em: http://www.luguiva.net/cartillas/subIndice.aspx?id=3. 
308 Esse é o período de formação de uma historiografia profissional na região. A expressão mais difundida dessa 

historiografia apareceu com a criação do Centro de Estudios Históricos de Popayán, cujo fundador foi o mesmo 

Antonino Olano, a referência mais antiga mobilizada pelos historiadores indígenas acerca da origem dos Misak 

como yanaconas. Ver ZULUAGA, Francisco U. “Los historiadores del Cauca”. Historia y Espacio, n. 18, p. 133-

162, 2002. 

http://www.luguiva.net/cartillas/subIndice.aspx?id=3
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descendentes de grupos indígenas do Equador falantes de quéchua do que autóctones do Cauca. 

O texto do CHCG apresenta hipóteses linguísticas que consideram o namtrik como pertencente 

à família linguística chibcha, ou então de pesquisadores que o consideram uma "língua isolada": 

nem chibcha, nem quéchua.309 O texto finda com um forte apelo sobre como todas as hipóteses 

(históricas ou linguísticas) que reafirmariam a não-ancestralidade da ocupação Misak ao 

território de Guambia não possuiriam “nenhuma base científica”, além de não terem sido nunca 

“comprovadas por aqueles que as defendem”. O único sentido dessas ideias seria, para os 

membros do comitê, o fornecimento de um fundamento legitimado historicamente à 

desapropriação crescente dos territórios indígenas por proprietários de terras ou pelo Estado 

colombiano. “¡¡¡SOMOS DE AQUÍ!!!”, grafam os autores, ressaltando sua convicção, 

“sustentada por fontes históricas”, de um pertencimento ancestral ao território de Guambia. 

A crítica indígena é produzida, nesse caso, pelo confronto entre uma certa vertente da 

historiografia nacional e as crônicas coloniais. A história que interessa, nesse exercício, é a 

expressão daquele mesmo interesse específico sobre aspectos do passado motivado pela 

historiografia moderna de que falava White: os aspectos acessíveis em termos de um estudo das 

evidências escritas. A fonte escrita dos cronistas serviria, assim, a duas frentes: poderia tanto 

confirmar a hipótese indígena de uma ocupação pré-colonial e, assim, fortalecer a luta política 

pela garantia do território, quanto catalisar um processo de revitalização e socialização da 

identidade indígena. A importância desse exercício último se conecta com a percepção de que 

o passado pré-colombiano passa a ser reconhecido como parte integral da herança e memória 

cultural do grupo e, portanto, fundamento central de sua identidade coletiva. No caso dos Misak, 

uma demanda como essa se acentua no particular contexto de uma relativa abertura histórica de 

proliferação de memórias subalternas no tabuleiro da política colombiana, em que elementos 

de memória cultural e articulação de (“outros”) passados têm mais chance de se proliferar como 

garantias de reconhecimento político e como ferramentas de resistência e visibilização pública. 

A história escrita pelos Misak não apenas multiplica a variedade de versões históricas sobre o 

passado, muito menos instaura uma versão definitiva sobre ele. O que ela produz é uma 

comunicação por diferença. Continuaremos a ver, no capítulo seguinte, que a história escrita 

misak não busca, assim, cancelar esse desentendimento entre a história dos historiadores e a 

                                                 
309 De acordo com Alain Fabre, as fontes bibliográficas sugerem quatro possibilidades quanto à posição lingüística 

do wam/guambiano: (1) o guambiano formaria um grupo linguístico com parentesco com o páez; (2) este conjunto 

seria parte do grande grupo chibcha; (3) o nasa yuwe (páez) e o guambiano não teria parentesco, e suas supostas 

semelhanças poderiam explicar pela proximidade geográfica; (4) o guambiano, juntamente com suas variedades, 

formaria, junto com awa pit (kwaiker), o ramo nortenho do grupo linguístico barbacoa. Ver FABRE, Alain. 

Diccionario Etnolingüístico y Guía Bibliográfica de los Pueblos Indígenas Sudamericanos: Guambiano, 2005. 
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história indígena “própria”, mas tornar tal desentendimento mais visível e, portanto, mais 

controlável. 

 

Conclusão 

 Lorenzo Muelas, o ex-governador do cabildo de Guambia e ex-senador colombiano, em 

uma recente autobiografia escrita em conjunto com Martha Urdaneta Franco, lembrou da 

crescente centralização da identidade cultural como condição fundamental da luta política dos 

Misak pela recuperação de terras a partir da segunda metade do século XX. Muelas nota como 

esse movimento surgiu como forma de garantir, tal como exemplificado no caso do Comitê de 

História, a sobrevivência e a reprodução (política e existencial) indígena no presente e no futuro, 

a partir da recuperação dos conhecimentos tradicionais: 

 
Por primera vez ocurrió en Guambia que se empezaron a rescatar nuestros 

conocimientos propios y nuestros propios valores, mediante un proceso de 

investigación con los mayores, los ex-cabildantes, los maestros, la Comunidad 

em general, y con el apoyo también de algunos no indígenas de fuera de la 

Comunidad. Hoy en día creo que fue muy importante esta labor, porque fue 

una proyección a largo plazo, hecha com el espíritu de modificar la educación 

tradicional del Estado com otra de nuestra inspiración, para nuestra gente 

guambiana. El objetivo no fue simplemente enseñar a escribir y a leer, sino 

profundizar en los conocimientos indígenas, mirar lo que somos y hemos sido, 

para definir mejor nuestro camino futuro, antes de que sea demasiado 

tarde.310 

 

Vimos, assim, que essa história recente de politização foi atravessada, por sua vez, por 

uma politização da (“própria”) história: o esforço histórico de crítica das fontes como modo de 

justificar temporalmente o direito indígena ao território – o “valor” dessa história sendo medido 

por sua capacidade de legitimar o pertencimento territorial. A autoridade das fontes históricas 

fornece uma dimensão de legitimidade científica aos argumentos do comitê. No mesmo sentido, 

nesse exercício historiográfico do Comitê de História, a palavra dos mayores é um passado 

“tornado presente”: é um fenômeno contemporâneo (que diz respeito ao passado, mas acontece 

no presente) e uma forma de agência política no tempo, de suspensão do status quo das 

instituições (políticas ou acadêmicas) no que se refere aos direitos indígenas.  

 De acordo com um reconhecido diagnóstico sobre nossa época, o passado, como 

“demanda social” do presente (diga-se, desde as décadas finais do século XX), passa a ser 

crescentemente mobilizado, nos mais diferentes contextos nacionais, para além dos círculos 

profissionais; seus recursos simbólicos, argumentativos e cognitivos são empregados na esfera 

                                                 
310 MUELAS, Lorenzo. Op. cit., 2005, p. 519, grifo nosso. 
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pública a partir de seu potencial político (legitimador ou disruptivo).311 O que acontece, no caso 

da história produzida em Guambia, é que esse potencial político do passado, mobilizado no 

presente como forma de legitimação do pertencimento ancestral ao território, é levado a cabo 

também por uma transformação dos sentidos ordinários da linguagem política nacional (da qual 

a história acadêmica é certamente uma importante expressão). O arquivo misak depende de uma 

outra semântica para pensar a história; e a contestação da história nacional é produzida, por sua 

vez, no interior de uma ressignificação de referentes materiais, como as fontes históricas – 

embora, como ainda veremos, os vestígios arqueológicos também passarão por um processo 

semelhante de ressignificação politicamente orientada.  

 Se a autonomia local consagrada pelas reformas constitucionais a partir de 1991 

forneceram um espaço possível para esse trabalho de ressignificação, a produção histórica local 

a partir dos anos 1980, constituída por sua ligação direta com o pertencimento territorial, tanto 

fez uso das construções ocidentais do passado indígena como confrontou essas mesmas 

construções a partir de sua agenda étnico-política e da palavra dos mayores (da oralidade). Em 

síntese, o comitê de história Misak produziu uma narrativa que absorveu o conhecimento 

histórico nacional/colonial no interior de um arcabouço conceitual local cujo objetivo principal 

era o fortalecimento da luta do cabildo por autodeterminação. A potencialidade e a relativa 

eficácia da invenção de novas formas (ou da reinvenção de “formas ancestrais”) de contar a 

própria história – formas continuamente reafirmadas na prática política e na vida cotidiana –, 

enfim, enquanto expressão de um modo de existir que não é nunca o único possível, aberto aos 

tensionamentos e ao intercâmbio produtivo com as formas – éticas, epistemológicas ou 

ontológicas – que vêm de fora, da política governamental ou da historiografia nacional. 

 Esse gesto de confrontação e ressignificação de diferentes expressões históricas será 

radicalizado em outros textos do comitê, e a possibilidade de contar a história Misak por um 

ponto de vista temporal próprio será ensaiada mais diretamente, buscando recompor os termos 

da discussão a partir de uma conceitualização alternativa sobre o que significa propriamente 

uma experiência temporal. Parece não se tratar, então, como tentaremos demonstrar no capítulo 

seguinte, de um mero “uso político do passado” – uma mobilização alternativa de um mesmo 

referente histórico que é o “passado” (sendo entendido a partir da compreensão universal da 

temporalidade). Pelo contrário, a afirmação de uma forma própria de experimentar o tempo 

                                                 
311 Cf. HARTOG, François; REVEL, Jacques (ed.). Les usages politiques du passé. Ecole des hautes études en 

sciences sociales, 2001. Também PEREIRA, Mateus Henrique de Faria; BIANCHI, Guilherme; ABREU, Marcelo 

Santos de. Popularizações do passado e historicidades democráticas: escrita colaborativa, performance e práticas 

do espaço. Tempo e Argumento, vol. 10, n. 24, p. 279-315, 2018. 
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lança, para os Misak de Guambia, a exigência de enunciação de uma história mais relevante em 

relação às expressões de sua própria experiência. 

 

 

Figura 21 - Mayora misak caminhando em direção à vereda de Santiago (Arquivo pessoal, 2017). 
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CAPÍTULO 4 

COSMOPOLÍTICAS TEMPORAIS E PRÁTICAS DE AUTONOMIA 
ENTRE OS MISAK DE GUAMBIA (1990-2016) 

 

Hablar la historia implica un discurrir que no es lineal, pero 

tampoco circular. Es como una espiral en tres dimensiones, 

cuyo centro está en lo alto; los guambianos decimos que es un 

caracol. 

 

Comité de Historia del Cabildo Guambiano312 

 
Introdução 

Em outro trabalho, tivemos a possibilidade de esboçar uma abordagem das diferentes 

formas de fazer histórico em disputa no mundo contemporâneo através do conceito de 

“historicidades democráticas”.313 A partir de um insight de Jacques Rancière, dissemos que o 

conceito poderia definir a emergência histórica não de um sistema de ideias ou de um padrão 

político por excelência, mas de certas condições específicas de participação da sociedade na 

produção e na circulação do conhecimento; situação histórica e política de desenraizamento da 

palavra, virtualmente liberada, nas diversas “ondas de democratização” emergentes no século 

XX, dos silêncios e apagamentos teológico-políticos típicos dos regimes em que a palavra era 

monopólio dos soberanos. No “universo democrático”314, observaríamos um movimento 

sincrônico de pluralização de sujeitos e discursos sobre a história e de esgotamento e 

contestação sobre o monopólio da historiografia em sua forma científico-acadêmica. Desse 

movimento, desdobrar-se-iam a proliferação de novas formas de inscrição e a pluralização das 

práticas de memória e história em sua tensão com os discursos especializados. Vigoraria, enfim, 

em nosso presente, ainda que de maneiras instáveis, 

 
uma dinâmica muito específica de abertura do discurso histórico para 

alteridades epistemológicas que possibilita a reimaginação dos fluxos entre os 

saberes produzidos ao redor do que se convencionou chamar de “espaço 

público”. Queremos dizer que, nesse momento, o reconhecimento da história 

                                                 
312 DAGUA, A; ARANDA, M; VASCO, L. G. Op. cit., 2015 [1998], p. 56-57. 
313 PEREIRA, Mateus Henrique de Faria; BIANCHI, Guilherme; ABREU, Marcelo Santos de. Popularizações do 

passado e historicidades democráticas: escrita colaborativa, performance e práticas do espaço. Revista Tempo e 

Argumento, [S.l.], v. 10, n. 24, p. 279-315, 2018. 
314 É preciso dizer que, por democracia, entende-se mais um “acidente sempre provisório” do que um “regime 

político” por excelência. A democracia como "uma forma entre outras de juntar os homens sob uma autoridade 

comum" – porque ela é, na verdade, a instituição mesma da política através de atos produzidos pelos sujeitos em 

comunidades. Ver principalmente RANCIÈRE, Jacques. “10 teses sobre política”. In: RANCIÈRE, Jacques. Nas 

margens do político. Kkym: Lisboa, 2014; e também RANCIÈRE, Jacques. Os nomes da história. São Paulo: 

EDUC/Pontes, 1994. 
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como conhecimento e campo de ação se torna comum, levando a uma 

alteração da relação entre sujeito e objeto, em direção a formas mais ativas 

que ultrapassam a exclusividade de um grupo social ou profissional produtor 

da história.315 

 

 A experiência recente dos Misak parece evidenciar, como acabamos de ver, a existência 

de um espaço que se assemelha a essa imagem de um campo social cuja potencial 

indeterminação acaba por constantemente revelar a fraqueza de pares antitéticos dotados de 

universalidade. A escrita da história misak aparece, assim, como lugar de desestabilização das 

fronteiras supostamente seguras que fariam parte dos elementos de legitimação da história 

disciplinar: a reorganização das distâncias entre a história e o mito, entre sujeitos e objetos da 

história, entre produtores e consumidores das narrativas históricas etc. Continuando a explorar 

a experiência histórica recente dos Misak de Guambia, neste capítulo queremos refletir sobre a 

localização das práticas políticas indígenas nessa intersecção entre diferentes discursos 

(estatais, historiográficos, jurídicos) como sinal de uma apropriação criativa das epistemologias 

modernas que termina por instituir, cosmopoliticamente, num movimento de diálogo, disputa e 

negociação, formas radicalmente outras de conceber os termos em debate e de experimentar as 

entidades que esses termos enunciam.  

Primeiramente, analisaremos alguns trabalhos do Comitê de História que buscaram a 

criação de um relato da história misak informado por suas próprias perspectivas temporais (o 

tempo como uma espiral, a história como um “caracol que caminha”). Esses trabalhos serão 

tematizados a partir do significado político das expressões temporais em Guambia do presente 

– sua política ou cosmopolítica temporal, como trânsito possível entre o sentido a presença, 

entre a epistemologia e a ontologia. Veremos então como essa nova exigência, de enunciação 

de uma outra narrativa histórica, mais relevante para os Misak em termos existenciais e 

epistêmicos, será acompanhada por outros movimentos paralelos na dinâmica social e política 

do período. Será o caso das diversas escavações de sítios arqueológicos no resguardo entre os 

anos 1980 e 1990, visando averiguar algumas indicações expostas oralmente pela memória dos 

mayores e dos posteriores debates sobre que destino oferecer aos vestígios materiais coletados 

pela iniciativa.  

Por último, semelhante movimento de conexão parcial entre o saber endógeno e aquele 

mobilizado por instituições exógenas (a universidade, o Estado etc.) será observado na criação 

de uma normatividade jurídica própria, o Derecho Mayor dos Misak. Como forma de 

direcionamento externo da reivindicação de garantias legais de sobrevivência e, ao mesmo 

                                                 
315 PEREIRA, M et al. Op. cit., 2018, p. 281 
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tempo, provisão interna de um argumento à comunidade calcado na lógica de suas próprias 

cosmovisões, os efeitos da “lei ancestral” serão analisados a partir do modo como mobilizaram 

e seguem mobilizando contestações conceituais às prioridades “crescimentistas” do Estado 

colombiano. Por outro lado, sob o modo pelo qual articulam conceitualmente outras definições 

de vida, de agência e de sujeito de direitos – i.e., os elementos cruciais para a manutenção de 

seu modo de existência incluindo tipos particulares de relações entre pessoas, paisagem, 

espíritos, plantas, e outros não-humanos –, a normatividade misak será concebida como 

produção ontológica de um mundo irredutível às categorias existenciais do pensamento 

ocidental, hipótese à qual retornaremos no último capítulo. 

 

4.1 Entre políticas e cosmopolíticas 

Pensar na relação entre tempo e política significa, para nós, pensar nas condições pelas 

quais assunções temporais dão forma ao que podemos e ao que não podemos pensar como 

objeto da política. Dito de outra forma, a experiência política – o campo de disputa por 

legitimidade e reconhecimento – é tida como lugar de articulação de diferentes formas de pensar 

o tempo e de agir no tempo. É nesse sentido que o historiador britânico Peter Osborne definiu 

o conceito de política do tempo a partir da centralidade da temporalização moderna da história 

para a estrutura da experiência cotidiana nas sociedades capitalistas. Osborne estava 

preocupado em entender as maneiras pelas quais a dinâmica da política moderna dependia de 

padrões temporais específicos que, por sua vez, remontariam aos paradigmas filosóficos da 

modernidade ocidental. Osborne associa a temporalização – o processo de reprodução da 

existência e a forma pela qual o tempo é reificado e dotado de sentido – a existência de 

orientações particulares no sentido da prática. Essas orientações são o que ele chama de 

políticas do tempo, pois é sempre através da experiência que “diferentes categorias de 

totalização histórica [...] são vividas como formas socialmente produzidas de consciência do 

tempo através das quais a história é feita (ou esquecida)”316. 

Alguns anos antes, outro historiador havia definido o mesmo termo em sentido 

semelhante, ao refletir sobre as pulsões de temporalização da política moderna: 

 
[...] a política repousa tanto na visão quanto na compulsão. Se baseia em 

conceitos, compartilhados ou concorrentes, de finalidade coletiva. Prevê um 

futuro desejado; invoca um passado formativo. Atuar no domínio político é 

                                                 
316 OSBORNE, Peter. "The politics of time". Radical Philosophy, n. 68, 1994, p. 7. Ver também Osborne, P. The 

politics of time: modernity and avant-garde. London: Verso, 2011. 
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propor uma visão de como a sociedade deve progredir ao longo da história. A 

ação política deve postular noções subjacentes do tempo.317 

 

As acepções de Osborne e Charles Maier enfatizam o tempo como um “tema”, como 

entidade mobilizada discursivamente na política e articulado nas esferas pública por múltiplos 

atores possíveis (ou não tão múltiplos assim, já que os autores parecem ter em mente 

exclusivamente a mobilização ocidental dessas políticas temporais: entre liberais, 

conservadores, revolucionários, totalitários, progressistas, reacionários etc.). Em uma 

perspectiva semelhante, Hannah Arendt assumia a existência de uma relação de dependência 

entre o exercício político e os imaginários temporais: o autoritarismo como reiteração contínua 

da tradição; a tirania como dependente de um princípio de eternidade introduzido no tempo 

contingente mundano; o totalitarismo como prática justificada pela existência de um futuro 

trans-histórico; ou a política moderna, como lugar da negociação antagônica entre a lembrança 

e a antecipação. Em contraste, Arendt notava, na temporalidade da política, uma orientação 

potencial em favor da circulação e pluralização de discursos antagônicos na esfera pública, e as 

negociações dessas diferenças no domínio político; argumento fundamental para o 

desenvolvimento de sua concepção de democracia participativa como possibilidade avessa às 

formas elitistas e burocratizadas características do mundo moderno. 318 

Sem negar a contribuição dessas ideias para uma interpretação das relações entre tempo 

e política, é possível dizer que todas se fundam, ainda que cada uma a sua maneira, em uma 

concepção de política que é sempre remetida a princípios hierárquicos mais substanciais, de 

uma metafísica formativa ou de uma antropologia universal (a temporalização como 

fundamento antropológico universal, o homem como “animal político” por excelência etc.). 

Essa atribuição da política a outras determinações de fundo aparece então como evidência da 

persistência de uma tentação filosófica cujas marcas poderíamos encontrar de Platão a Marx, 

de Aristóteles a Arendt: a de substituir a pluralidade própria da política (sua “desordem”) pela 

ordem hierárquica da razão filosófica; a política definida a partir de um sujeito que lhe preexiste, 

o “sujeito político” por excelência, mas que, por sua vez, tem origem em um lugar outro que a 

política (em sua “natureza”). Todavia – e aqui voltamos ao centro da discussão da tese –, se a 

forma pela qual os mundos ameríndios organizam o mundo é, pelo contrário, como diria 

                                                 
317 MAIER, C. S. The politics of time: changing paradigms of collective time and private time in the modern era. 

In: MAIER, C.S. (ed.) Changing Boundaries of the Political. Essays on the evolving balance between the State 

and society, publick and private in Europeu. Cambridge: Cambridge University Press, 1987, p. 151-152. 
318 Ver principalmente ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. São Paulo: Perspectiva, 2005. Para uma 

discussão sobre o problema da temporalidade política no pensamento de Arendt, ver BUHRE, Frida. Speaking 

Other Times: Hannah Arendt and the Temporality of Politics. PhD dissertation – University of Uppsala, 

Department of Literature, 2019.  
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Clastres, avessa ao entendimento moderno da política e da sociedade como esferas separadas, 

então como entender a relação estabelecida aí entre formas temporais e formas políticas?319 E 

qual o efeito dessas considerações para pensarmos sobre as políticas temporais indígenas, ou 

seja, as maneiras pelas quais a temporalidade é experimentada, concebida e encaminhada ao 

núcleo política da vida social?  

Em primeiro lugar, talvez a exigência, para pensar a situação das alteridades indígenas, 

seja a de um conceito de política que a encare como algo mais do que a particular máquina de 

efetivação do poder. Um conceito de política que não supõe a distribuição das posições entre 

os que exercem o poder e outros (os que vem a sofrer seus efeitos), mas que vê, nas próprias 

“disposições políticas” consideradas pela modernidade como “naturais” (hierarquia, 

autoridade, lei, violência etc.), formas específicas de organização social que dependem, por sua 

vez, de formas igualmente específicas de dotar o mundo de sentido. Ainda, fala-se de um um 

conceito de política capaz de agregar a cosmologia como parte de uma disputa que, no entanto, 

não visa ao consenso e à uniformidade de sentidos, mas à abertura ao equívoco e à polissemia. 

Isso está próximo do que Isabelle Stengers recentemente definiu como “cosmopolítica”. 

 Cosmopolítica, como sabemos, é um termo que Immanuel Kant cunhou originalmente 

no projeto de seu “À Paz Perpétua” em 1795, para definir uma concepção do sujeito racional 

não restringida pelos compromissos com a nação ou com a própria identidade, mas com o 

"cosmos" universal. O cosmopolita seria, assim, qualquer um que fosse um cidadão pertencente 

ao cosmos, ao invés de pertencente a um lugar particular ou a uma religião específica. No novo 

uso que deu ao termo, Stengers buscou reconstituir o próprio significado de tal “pertencimento 

político” ao cosmos, argumentando pela necessidade de entender a ideia de cosmos não como 

cosmos particular a qual se pertence, mas como comunidade de mundos múltiplos e 

divergentes. Essa divergência, a alteridade entre mundos, não visaria, como em Kant, à 

“tentação de uma paz que se pretenderia final, ecumênica”, mas uma própria abertura ao 

equívoco da diferença – àquilo que a diferença instaura como valor por si só.  

                                                 
319 “De que servem os chefes, se lhes falta o atributo essencial que faria deles justamente chefes, a saber, a 

possibilidade de exercer o poder sobre a comunidade? Na realidade, que o chefe selvagem não detenha o poder de 

mandar não significa que ele não sirva para nada: ao contrário, ele é investido pela sociedade de um certo número 

de tarefas e, sob esse aspecto, poder-se-ia ver nele uma espécie de funcionário (não remunerado) da sociedade. 

Que faz um chefe sem poder? Essencialmente, compete-lhe assumir a vontade da sociedade de mostrar-se como 

uma totalidade una, isto é, assumir o esforço concertado, deliberado, da comunidade, com vistas em afirmar sua 

especificidade, sua autonomia, sua independência em relação às outras comunidades. Em outras palavras, o líder 

primitivo é principalmente o homem que fala em nome da sociedade quando circunstâncias e acontecimentos a 

colocam em relação com os outros”. CLASTRES, P. Op. cit., p. 139. 
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Stengers notou que, como resposta possível à questão política (“quem pode falar de que, 

fazer-se o porta-voz de que, representar o quê?”320), as ciências modernas teriam naturalizado 

a categoria política, como se não se tratasse, elas mesmas, de um resultado conceitual de uma 

tradição historicamente situada. E uma tradição que, antes de definir os papéis sociais na 

política (quer dizer, antes de deliberar o que pode um sujeito político) define também a própria 

“natureza” desse sujeito (quem pode ser um sujeito político). A articulação da política com o 

termo cosmos teria, assim, o objetivo de abrir o conceito de política para a inclusão de outras 

possibilidades cósmicas: “o cosmos [...] designa o desconhecido que constitui esses mundos 

múltiplos, divergentes, e às articulações das quais eles poderiam eventualmente ser capazes”321. 

Num comentário de Bruno Latour, a presença dos termos na cosmopolítica de Stengers ganha 

ares de abertura político-conceitual via dissenso, ao invés de fechamento via consenso: 

 
A presença do cosmos na cosmopolítica resiste à tendência de entender 

político como um "toma lá da cá" em um clube exclusivamente humano. A 

presença da política na cosmopolítica resiste à tendência de entender o cosmos 

como uma lista finita de entidades a serem levadas em consideração. O 

cosmos protege contra o fechamento prematuro da política e a política contra 

o fechamento prematuro do cosmos.322 

 

O que está em jogo nessa leitura é a noção de que a política moderna define 

antecipadamente que as diferenças em jogo em uma disputa ou em um desacordo político são 

diferenças entre perspectivas distintas de uma realidade que é única, de um mundo que é uno. 

Ao fazer isso, ela também se afasta de certas preocupações ou cancela a legitimidade de certos 

discursos, considerando-os irreais, irracionais ou irrelevantes. A manifestação de Alan García 

contra o “panteísmo infantil” dos povos andinos ou a inclusão do mito de Pakitzapango na 

disputa política contra a construção da hidrelétrica entre os Ashaninka sintetizam, na prática, a 

existência desses desacordos e os modos pelos quais eles emergem em nosso presente. De igual 

forma, a atividade política e historiográfica dos Misak, pelo que vimos até aqui, também lança, 

para o “mundo comum”, imagens e sentidos divergentes que impactam e repercutem na forma 

através da qual a discussão é concebida externa e internamente. 

Uma das vantagens analíticas de pensar as práticas históricas indígenas a partir da ideia 

de cosmopolítica restaria, então, na possibilidade de incorporação da questão sobre a 

composição dos mundos que antecedem o exercício político. Nesse sentido, a referência de 

                                                 
320 STENGERS, Isabelle. A proposição cosmopolítica. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, n. 69, 2008, p. 

445. 
321 Ibidem, p. 447. 

 322 LATOUR, Bruno. Whose cosmos, which cosmopolitics? Comments on the peace terms of Ulrich Beck. 

Common knowledge, v. 10, n. 3, 2004, p. 454. 
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Stengers às eventuais articulações possíveis entre mundos divergentes – a articulação de 

conexões parciais entre conhecimentos, o desenvolvimento de linhas de contato interculturais, 

o fortalecimento de colaborações interétnicas etc.323 – teria o poder de liberar um espaço 

intelectual capaz de assumir a divergência de modo positivo. A divergência não como distância 

a ser percorrida em busca da paz final e ecumênica de Kant (aquele “domínio absoluto do povo 

universal, do qual todos os demais não seriam senão ‘expressões meramente individuais”324), 

mas como possibilidade de figuração de um mundo comum “como seu possível resultado, e 

não como um ponto de partida”325. Política ou cosmicamente, as divergências entre os povos 

sobre a condição humana e sua relação com o tempo e o espaço seriam, nessa leitura, de tal 

maneira profundas que essa irredutibilidade seria testemunha, contra os predicados centrais da 

filosofia moderna, da “multiplicidade originária de mundos diferentemente humanos, 

inabarcáveis sob um caráter específico comum”326. 

Assim, também o conceito moderno de tempo poderia ser objeto desse gesto 

cosmopolítico, no momento em que o utilizamos para pensar a experiência temporal de um 

povo como os Misak. A “ontologia moderna do tempo”, como definiu Giorgio Agamben327, em 

um sentido bastante próximo ao de Osborne, consistiria em uma forma de "laicização do tempo 

cristão retilíneo e irreversível". Em outras palavras, a modernidade ocidental consistindo na 

realização de uma transferência entre a imaginação de um tempo cuja existência dependia de 

algum mecanismo externo (de um movimento celeste ou de uma razão metafísica) para uma 

crescente percepção secular da temporalidade (o tempo humano como entidade divorciada da 

natureza e do “tempo natural”). Nesse sentido, a temporalidade passou a ser entendida como 

uma entidade absoluta e que existe em si mesmo; o “tempo vazio e homogêneo” de que falava 

Walter Benjamin, o tempo como um recipiente a ser preenchido pelo conteúdo de sucessivos 

acontecimentos. 

Nessa interpretação, o conceito moderno de tempo, além de culturalmente localizado, 

seria também excessivamente antropocêntrico. Culturalmente localizado porque o tempo, como 

                                                 
323 A princípio pensamos naqueles que estão diretamente na linha de frente das traduções onto-epistêmicas: 

organizações não-governamentais, ambientalistas, camponeses, pequenos produtores de alimentos, advogados 

indígenas ou colaboradores etc., mas talvez faça sentido expandir essa proposição também para a pesquisa 

acadêmica e em relação aos que enfrentam diariamente o equívoco e a diferença em seus trabalhos investigativos, 

históricos, arqueológicos, arquivísticos, antropológicos, museológicos etc. Ver CADENA, Marisol de la; 

BLASER, Mario (eds.) A world of many worlds. Duke University Press, 2018, p. 1-19. 
324 VALENTIM, Marco Antonio. Amazona vittata: Notas sobre cosmopolítica e xenocídio. Revista Direito e 

Práxis, [S.l.], v. 9, n. 4, 2018, p. 2442. 
325 BLASER, Mario. Is another cosmopolitics possible?. Cultural Anthropology, v. 31, n. 4, 2016. 
326 VALENTIM, M. Op. cit., 2018, p. 2447. 
327 AGAMBEN, Giorgio. Infância e história: destruição da experiência e origem da história. Belo Horizonte: 

Editora UFMG, 2005 [1993], p. 115. 



157 

 

um processo que se experencia, manifesta-se no interior de sistemas simbólicos específicos, a 

partir de metafísicas que lhe são próprias e através de situações materiais concretas e dotadas 

de especificidades. Também refletindo sobre as implicações políticas da temporalidade 

moderna, Berber Bevernage notou para seu fechamento aparentemente constitutivo, um 

fechamento de origem:  

 
Apesar de suas claras vantagens intelectuais, a noção de um tempo absoluto, 

vazio e homogêneo e o raciocínio cronológico que se baseia nisso, 

dificilmente podem explicar a pluralidade de noções de tempo ‘vividas’ ou 

‘subjetivas’ e não podem integrar experiências temporais que são não-lineares 

ou ‘não-contemporâneas’. Devido às suas ambições universalistas, o tempo 

absoluto, vazio e homogêneo não só de fato manifesta uma incapacidade de 

integrar experiências diferentes de tempo, mas também uma intolerância 

direta a outras temporalidades.328 

 

De fato, mesmo para um historiador como Reinhart Koselleck, a pluralidade dessas 

variáveis no próprio contexto do passado europeu já sugeriria que uma metodologia histórica 

fiel a essa pluralidade só poderia surgir a partir de uma “teoria dos tempos históricos” – 

enfatizando, com isso, a relatividade histórica do tempo histórico moderno.329. Contudo, como 

vimos, a alteridade indígena não está nunca simplesmente localizada “no passado”. O que ela 

manifesta é sua contemporaneidade, ou melhor, sua copresença com essa temporalidade que 

chamamos de “nossa” (a “coetaneidade” de que falava Johannes Fabian). Talvez mais do que 

uma pluralidade entre tempos históricos, do que precisamos, hoje, em vistas de uma 

compreensão mais elaborada das políticas ameríndias do tempo, é um espaço intelectual capaz 

de assumir as implicações epistêmicas do pluralismo cosmopolítico. 

Por outro lado, outra dimensão eliminada da temporalidade por conta da naturalização 

de sua versão moderna seria o seu antropocentrismo de fundo. A antropóloga Carol Greenhouse 

afirmou, duas décadas atrás, que conceitos de tempo são expressões de entendimentos coletivos 

sobre como a mudança acontece, e sobre como o poder de promover mudanças é distribuído 

em uma sociedade. Como observou, “o tempo articula o entendimento das pessoas sobre a 

agência: literalmente, o que faz as coisas acontecerem e o que torna os atos relevantes em 

relação à experiência social”330. A autora estava preocupada com os limites dos entendimentos 

mais comuns que compreendem a agência como uma prática universal que envolve questões de 

                                                 
328 BEVERNAGE, Berber. History, memory, and state-sponsored violence: Time and justice. Routledge, 2012, p. 

108. 
329 KOSELLECK, Reinhart. The practice of conceptual history: Timing history, spacing concepts. Stanford 

University Press, 2002. 
330 GREENHOUSE, Carol J. A moment's notice: time politics across cultures. New York: Cornell University Press, 

1996. 
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intenção e vontade. O problema dessas suposições é que elas assumiriam a concepção ocidental 

de agência como neutras e universais, e “o que importa na agência são os efeitos individuais na 

sociedade ou que o que importa no tempo são momentos”.  

Greenhouse argumenta, assim, que o que melhor distingue diferentes sistemas do tempo 

não são seus diferentes entendimentos de como o tempo flui, mas sim como se concebe a 

ocorrência da mudança, ou seja, como o poder de agir é distribuído entre possíveis atores que, 

a depender da sociedade, podem ser humanos ou não-humanos. Se o conceito de agência muda 

(o conceito de quem pode produzir mudança), a própria natureza da temporalidade também 

muda. Talvez pudéssemos falar, com Stengers e com Greenhouse, de uma cosmopolítica do 

tempo como forma de nomear uma expressão possível da temporalidade: aquela cuja “verdade” 

não reside em sua eficácia para dividir, como uma linha, o passado do presente, mas em sua 

capacidade de evocar, em uma só imagem, esses diferentes tempos. A temporalidade está sendo 

entendida, em primeiro lugar, como uma experiência material e não simplesmente como uma 

representação possível de um tempo natural universal331, pois, como dimensão da experiência, 

as pessoas não apenas concebem ou percebem o tempo, mas vivem no tempo e vivem o tempo 

na prática.332  

A experiência recente dos Misak talvez seja um bom lugar para averiguar os 

funcionamentos e as relações estabelecidas, na prática, entre tempo e política. Se antes 

observamos como o projeto de uma escrita da história misak articulou e ressignificou diferentes 

expressões da historicidade em torno de um uso pragmático das fontes históricas, agora veremos 

como esse mesmo projeto encaminhou a proposição de uma história misak pensada a partir de 

suas próprias perspectivas temporais. Essa e outras situações ocorridas em Guambia no período 

determinado (situações cosmopolíticas) serão consideradas, na sequência, pelo do modo como 

instauram a divergência e, a partir dela, fissuram os entendimentos mais hegemônicos e 

universalistas das políticas modernas do tempo. 

 

4.2 “A história é um caracol que caminha” 

 Em um dos textos incluídos em um livro de 1998 organizado pelos membros do Comitê 

de História, os autores identificam o tempo e sua interpretação local como um eixo fundamental 

da experiência histórica dos Misak. A imagem de uma reprodução temporal da comunidade em 

torno de um "centro" que é a origem, de onde se “desenrola” todo o território vivo, seguindo o 

                                                 
331 Ver DOMANSKA, Ewa. “The material presence of the past”. History and theory, vol. 45, n. 3, 2006. 
332 As relações entre temporalidade e agência e suas implicações teóricas e metodológicas voltam ao foco da 

discussão no capítulo 5. 
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movimento de um caracol. O território é vivo pois, como insistem, não há inanimação estática 

do território ancestral (nupirau/nupitrapu), ele é dinâmico, animado pela força dos seres das 

águas (aos quais os Misak se inserem): "a dinâmica do nosso território, a vida inteira de nossa 

sociedade, a existência de cada guambiano, geram um tecido com o fio que une com o centro 

de tudo"333. Assim, há de se notar, primeiramente, a conexão fundamental entre o caracol e o 

território, de modo que a noção temporal de uma espiral “que vai e vem” guarda sua referência 

mais geral com a simbologia e a concepção do território na existência misak. 

Em Guambia, a presença da água, sob a forma das constantes chuvas, dos rios de forte 

correnteza, das lagoas e dos frequentes arco-íris, fornece um dos elementos fundamentais da 

configuração mítica e cosmológica dos Misak. Eles se consideram filhos da água. Guambia, 

aliás, e seu derivativo guambiano, é uma deformação em castelhano da denominação que os 

Misak se davam durante os primeiros anos da conquista: Wampia, a junção de wam (a língua 

dos Misak) com pi (água), ou seja, o povo da água que fala wam.334 O mito de origem também 

expressa a importância originária do elemento, as duas grandes lagoas do território, Piendamú 

(masculina) e Ñimbe (feminina), sendo concebidas como origem dos primeiros Misak, grandes 

seres que deram origem à autoridade e à cultura, aos caciques e cacicas. Em tempos antigos, de 

muita chuva, com deslizamentos de terra (os derrumbes) e inundações, apareceram outros seres. 

Das feridas (shau) nas montanhas deixadas pela água dos derrumbes, surgiram os humanos 

ancestrais dos atuais Misak, “raízes dos nativos”, “nascidos da água arrastada”, “dos restos de 

vegetação”. Os deslizamentos são considerados partos da água dos Pishau, “sábios gigantes que 

comiam o sal daqui, de nossas próprias fontes de sal, e não eram batizados”. Os Pishau, afinal, 

como descrevem:  

 
no eran otra gente, eran los mismos guambianos. Ellos ocuparon todo nuestro 

territorio, ellos construyeron todo nuestro nupitrapu antes de llegar los 

españoles. [...] Grande, hermoso y rico era nuestro territorio. Los españoles lo 

fueron quitando, hasta arrinconarnos en este corral de hoy: el resguardo.335 

                                                 
333 Ibidem, p. 53. 
334 Em um recente trabalho etnográfico colaborativo, Javier Moralez, um músico Misak de Guambia, descreveu a 

relação dos Misak com a água como uma relação comunicativa, para além de uma relação de mera dependência 

vital: “El agua es uno de las fuentes más allegados al ser misak, el agua vitaliza y revitaliza la memoria ancestral 

de los misak, el cuerpo está cubierto de agua, el territorio agua es donde corre por las venas y los ríos son la sangre 

que fluye en las venas de cada ser misak, ella significa vida, unidad familiar, las lagunas son los ojos que nos brilla 

la vida al despertar y las montañas son nuestros cabellos que mantiene para pensar y tener la humildad con cada 

uno de nosotros mismos. Momento por momento se comunica con el agua y ella nos entiende transmitiendo valores 

y fuerzas para caminar en el territorio”. Ver ESCOBAR, Duvan. El ciclo sagrado de las altas cumbres: agua, vida 

y pensamiento entre los misak (guambianos). Antipod. Rev. de Antropologia y Arqueologia, Bogotá, n. 34, 2019, 

p. 150. 
335 Comité de História del Cabildo Guambiano. Op.cit., 1989, p. 3. 
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O caracol misak é muitas vezes explicado com referência à formação geológica desse o 

território ancestral. Em uma reunião na sede do cabildo, em Silvia, pude ouvir de um taita a 

referência ao território como a materialização do caracol, como o produto dessas águas – 

agentes cósmicos – que vão e vem ao redor de um centro, uma grande lagoa que desenrola, a 

partir de si mesma, o resto do território. A dinâmica do movimento das águas não pressupõe 

um início e um fim. Se a água que vai também volta, assim a história também se "desenrola" 

(apenas para depois voltar a enrolar-se novamente). O mito de origem expressa um significado 

específico para a continuidade da existência social: como a lagoa, também a casa é um centro, 

e dentro dela há outro centro, a cozinha (nak chak), que também possui seu próprio centro, o 

fogão (nak kuk), lugar de irradiação não só do conhecimento, da tradição, mas também da 

política e do conflito  (a linguista misak Barbara Muelas disse uma vez que, na vida misak, “o 

direito nasce das cozinhas”336).  Dessa acumulação de centros possíveis, brota a vida e a história.  

O centro do caracol não é simplesmente um passado temporal, mas origem espacial, e 

isso muda tudo. Como explicam os membros do comitê: 

 
Ubicar el lugar en donde ocurrieron los orígenes o en donde pasó cada suceso, 

es fijar un centro y atar el tiempo, es desarrollar una cronología, que significa 

moverse por ese espacio, recorrerlo; el tiempo fluye, se desenrolla a partir de 

ese centro, ahí está amarrado el extremo del hilo. Pero ese tiempo se repite y 

confluye con el presente en la medida en que sigue estando ahí y es escenario 

de la vida de nuestra gente, como el territorio, la gran casa. En nuestro 

pensamiento guambiano, al contrario de lo que ocurre en la llamada 

concepción occidental, el pasado está adelante, es merrap, lo que ya fue y va 

adelante; wento es lo que va a ser y viene atrás. Por eso, lo que aún no ha sido, 

viene caminando de atrás y no podemos verlo.337 

 

O sentido e a direção relacionados aos conceitos de “passado” e “futuros” são organizados aí 

não por uma lógica linear, progressiva e cumulativa, nem necessariamente por uma 

circularidade repetitiva, mas por uma constante reorganização do visível/invisível. Diz-se que 

o futuro é o que está atrás porque dele nada pode ser visto. O passado, pelo contrário, possui 

certa visibilidade. Os vestígios dos antepassados são visíveis, e é tal capacidade (de ser visto) 

que produz a possibilidade de visualizar os caminhos a serem explorados nessa tênue linha do 

presente (“moy sro”). O “caracol que caminha” reafirma o sentido retrospectivo da experiência 

coletiva sem relegar o futuro à repetição do mesmo. Ele “caminha” porque toda ação no 

presente é tanto uma reafirmação do passado quanto um passo cego para a imprevisibilidade e 

                                                 
336 MUELAS Hurtado, Bárbara. Relación tiempo-espacio en el pensamiento guambiano. Tesis de Maestría en 

Lingüística y Español. Cali: Universidad del Valle, 1993, p. 3. 
337 DAGUA, A; ARANDA, M; VASCO, L. G. Op. cit., 2015 [1998], p. 55-56. 
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a indeterminação de um futuro que está atrás, parecendo confirmar a ideia de Marshall Sahlins 

de que toda fidelidade do presente ao passado é também um gesto de transcendência do mesmo, 

ou seja, que toda injunção ao presente não é nunca “apenas” reprodução ou mudança, já que 

em muitos contextos ela pode ser ao mesmo tempo as duas coisas.338 

 Em outro documento elaborado mais recentemente pelo cabildo, explica-se que a 

inexistência do conceito de tempo elimina da língua e do pensamento misak a imagem de uma 

existência permanente, "consagrando no lugar do ‘ser’ [termo também inexistente em seu 

idioma] a transitoriedade do 'estar'”.339 O tempo não aparece, então, como condição externa e 

independente dos sujeitos: o tempo é alguém fazendo (a si mesmo e o próprio tempo). Como 

dizem os historiadores do comitê, "[os Misak] sempre somos uma posição dada no espaço: 

parados, sentados, deitados, vivendo em algum lugar, etc.".340 Barbara Muelas afirma ainda que 

essa transitoriedade produziria, na linguagem e na cultura própria, um enfraquecimento do 

conceito de presente: 

 
Es posible observar que la mayor parte de la sucesión del tiempo se ubica en 

el pasado y en el futuro. El concepto del presente, del ahora, /moy/, se refiere 

a una porción tan pequeña de tiempo que no tiene ninguna dimensión, que no 

tiene duración; es el instante, el momento, el punto preciso. Es el límite entre 

el pasado-adelante y el futuro-atrás, que está en continuo movimiento […] El 

presente, /moy sro/, se encuentra entre el tiempo inmediato anterior y el 

tiempo inmediato posterior. […] Es un tiempo que apenas está siendo, cuando 

ya está dejando de ser.341 

 

Seria apressado ver, assim, na afirmação do tempo caracol, um exemplo possível de 

circularidade temporal, representação tão comumente usada para identificar a historicidade 

indígena, como se ela não passasse de uma espécie de “versão primitiva” da expressão 

ciceroniana que por tanto tempo animou a atividade historiográfica moderna, "Historia est 

Magistra Vitae", a ação dos sujeitos respondendo diretamente ao valor de um passado no tempo. 

Para os habitantes de Guambia, é o contrário, já que, novamente, o centro do caracol nunca é 

meramente passado, mas origem. Enquanto organização do visível/invisível, a historicidade 

misak pode ser definida como uma experiência espacial. O desenvolvimento do tempo responde 

não a uma tradição constantemente reproduzida de forma idêntica, mas a uma ascendência 

mítica relativamente aberta, capaz de ser reavaliada de acordo com os requisitos (“históricos”) 

do presente ou do futuro. O que o caracol apresenta é a possibilidade de se mover pelas linhas 

                                                 
338 SAHLINS, M. Estrutura e História. In: Op.cit., 2003, p. 172-194. 
339 TUNUBALÁ, Floro; TROCHEZ, Juan Bautista Muelas. Op. cit., 2016, p. 88 
340 DAGUA, A; ARANDA, M & VASCO, L. G. Op. cit., 2015 [1998], p. 59. 
341 HURTADO, Bárbara Muelas. Op. cit., 1993, p. 35-36. 
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que se conectam ao centro, percorrendo-o de um lado para o outro. Se, como dizem os Misak, 

o passado é "merrap" (um passado que está à frente), é porque os ancestrais estavam "abrindo 

o caminho". Como o futuro está atrás, não é possível vê-lo, o futuro "vem andando por detrás" 

(wento). Mas não é apenas a partir do centro que as linhas temporais se desdobram, essas linhas 

também retornam ao centro. Assim, os Misak preferem falar de uma dupla espiral, uma que 

"desenrola" e outra que "amarra" ou que “enrola”.  

 O fato de que o tempo misak aparece descrito a partir de figuras de espacialidade (o tempo 

como um caminho ao qual se percorre em diferentes sentidos) radica-se na recusa de entendê-

lo como entidade abstrata: ele não é domínio do transcendente, mas do imanente. Em sua língua 

não há um termo equivalente ao de “tempo” como abstração. O termo mais próximo, Ѳte é, na 

verdade, um indicador de movimento ligado ao sujeito.342 Essa espacialização do tempo, que 

passa a ser imaginado como um espaço que se percorre em diversos sentidos, acaba por produzir 

também uma conceitualização própria da história. O que muda é que, no caso dos textos 

publicados pelo comitê, o caracol é descrito não como metáfora conceitual de uma concepção 

de tempo, mas como o tempo em si. Em conflito com a percepção de antropólogos colombianos 

sobre o caracol como uma figura de linguagem, os autores sugerem, por exemplo, que “o 

caracol não é [...] um objeto ou um elemento que substitui outro por algum tipo de relação 

associativa entre eles, mas sim um conceito. Isso não é expresso por um termo abstrato, por 

uma palavra, mas, neste caso, pela casca de um animal; [o tempo] é essa concha”343. Ao 

contrário de uma concepção de tempo baseada na irreversibilidade do passado, movimento 

replicado na duplicidade do conceito moderno de história (como acontecimento em si e como 

relato contemporâneo do acontecimento), os eventos referidos no caracol misak acontecem no 

interior do processo de narração, sem partição necessária entre a história vivida e a história 

escrita: “En cada hecho que se recuerda y se cuenta está contenida la historia entera; este la 

manifiesta, pero, además, la conforma y la modifica”344. 

 Vale relacionar essa discussão com aquela realizada no capítulo 2, em diálogo com Sáez, 

Pereira e Viveiros de Castro. Como mencionado ali, a multidirecionalidade do tempo ameríndio 

é efeito de um "campo relacional específico"345 que é a construção ameríndia da ideia de corpo 

e pessoa, posição sempre relativa aos modos próprios (e variáveis) de conceber esses mesmos 

                                                 
342 BAUTISTA, Joana Alexandra Peña. En las voces del Pishimisak: apuntes etnográficos sobre el tiempo misak. 

Maguaré, vol. 23, 2009, p. 365. 
343 DAGUA, A; ARANDA, M; VASCO, L. G. Op. cit., 2015 [1998], p. 60, grifo meu. O tema do caracol como 

conceito do tempo-espaço Misak será analisado com mais acuidade no último capítulo. 
344 Ibidem, p. 55. 
345 PEREIRA, Ana Carolina Barbosa. Op. cit., 2019, p. 98. 
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termos. A diferença aqui reside no fato de que agora falamos de um “modo de identificação” 

outro que aquele característico dos povos da Amazônia. Está claro que não podemos 

simplesmente transpor automaticamente uma tendência interpretativa originada em contato 

com as sociedades amazônicas para o caso de uma sociedade como a dos Misak, nos Andes 

colombianos (na área cultural recentemente denominada de “Istmo Colombiano”). Todavia,  

aqui seguimos o entendimento de Cavalcanti-Schiel, para quem seria mesmo possível falar de 

traços comuns relacionados aos modos (amazônicos e andinos) de conceber a socialidade da 

"comunidades cósmica" ("humana, animal, vegetal, topográfica, mineral e ‘sobrenatural’; 

visíveis, pouco visíveis ou não-visíveis"346). O argumento de Cavalcanti-Schiel é o de que, 

ainda que existam variações fundamentais nas formas de produzir a subjetividade e a 

corporalidade dos sujeitos em cada um dos lados dessa fronteira etno/ontológica, residiria, em 

ambas, uma similar proliferação de agentes “distintos na conformação de seus regimes 

corpóreos, mas dotados do mesmo atributo de subjetividade”.347 

 Assim, não seria apressado apontar, também para o caso dos Misak, uma tendência 

cosmológica à multiversidade dos agentes e, portanto, à dispersão das temporalidades em 

sentidos diversos, similar aos indícios de uma “personitude fractal” à qual se refere Ana 

Carolina Pereira para o caso da temporalidade ameríndia: a coexistência contemporânea da 

reversibilidade e da simultaneidade como potências temporais.348 No próximo e último capítulo, 

essa discussão será importante para retomarmos a reflexão sobre o significado dessa alteridade 

temporal quando confrontada com os universalismos totalizantes do pensamento histórico e 

historiográfico moderno. Aqui, se queremos pensar um pouco mais sobre o caso do “tempo 

caracol” Misak, é mais no sentido de seus usos políticos, nos modos pelos quais essa 

“atualização” de que falam Viveiros de Castro e Ana Carolina Pereira (em termos dos sistemas 

cosmológicos) será “reatualizada” continuamente no interior de processos políticos 

materializados no interior de disputas históricas em níveis institucionais contra o Estado 

colombiano ou outros atores políticos. Para isso, portanto, é necessário vicejar com um pouco 

mais de cuidado o significado e as interações que a afirmação das espirais Misak produzirão no 

contexto aqui considerado. 

 Em Guambia, são relativamente recentes as referências etnográficas sobre a composição 

espiralada do conhecimento local sobre o tempo. Presente, nos dias de hoje, em calendários 

                                                 
346 CAVALCANTI-SCHIEL, Ricardo. Op. cit., 2014, p. 274.  
347 “[...] o que a ampliação do raio comparativo também nos sugere é que o pers-pectivismo poderia ser visto, no 

contexto de um horizonte ameríndio, como uma forma particular de um multinaturalismo mais geral”. Ibidem, p. 

276-277. 
348 PEREIRA, Ana Carolina Barbosa. Op. cit., 2019, p. 151. 
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escolares, em vestidos, na arquitetura e na interpretação da natureza, nos típicos kuarimpotos, 

a figura do caracol habita um universo de múltiplas representações possíveis da identidade 

local, onde a reflexão sobre a mudança e a continuidade parecem partir de uma pré-

compreensão sobre o lugar do pensamento como uma atividade retrospectiva, “colocando o 

passado como se estivesse na frente”349. A inscrição de vestígios arqueológicos de espirais 

desenhadas em pedras em Guambia fornece, por sua vez, um tipo de legitimidade temporal da 

concepção de um futuro que deve orientar-se pelo passado, como veremos à frente. É necessário 

notar, entretanto, que as espirais ou a ideia de “caracol” não aparecem em etnografias mais 

antigas como elemento digno de comentário por antropólogos ou por missionários que entraram 

em contato com os habitantes de Guambia.350 Isso indica que, se o caracol já fazia parte da 

constelação de elementos visuais disponíveis, ele não parecia se destacar tanto como acontece 

desde algumas décadas na região.  

 

 
 

Figura 22 - Um dos petróglifos em Guambia onde figuram as dupla-espirais (Luis Guillermo Vasco Uribe351). 

 Em um outro texto publicado pelo CHCG, em 1993, a relação entre o caracol do tempo e 

o território já era diretamente esboçada pelos autores: 

 

                                                 
349 DAGUA, A; ARANDA, M; VASCO, L. G. Op. cit, 2015 [1998], p. 60. 
350 Em um pequeno livro de 1949, de autoria do antropólogo colombiano Gregório Hernándes de Alba e do misak 

Tuminã-Pillimue, não há menções sobre espirais ou caracóis (TUMIÑA-PILLIMUE, Francisco; Hernández de 

ALBA, Gregório. Nuestra gente: Namuy Misag: tierras, costumbres y creencias de los indios Guambianos. 

Popayán: Institute Etnologico Nacional, Universidad del Cauca, 1949). Da mesma maneira, em uma clássica 

etnografia de Ronald Schwarz, que conduziu pesquisas de campo em Guambia nos anos 1960, não há nenhum 

registro sobre a presença de espirais na cultura material ou imaterial dos indígenas. (SCHWARZ, R. Op. cit., 2018). 
351 El Caracol guambiano y el big bang: dos concepciones sobre el origen del tiempo y de la historia. Disponível 

em: http://www.luguiva.net/cartillas/subIndice.aspx?id=7. 

http://www.luguiva.net/cartillas/subIndice.aspx?id=7
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Toda la historia está guardada en el sombrero propio [...] que camina en 

caracol, como la concha del caracol (en sentido levógiro). Maya es el punto 

en el centro del sombrero, allí hay uno, al centro, un cacique. Allí está uno que 

dirige, que ve todas las cosas y que va girando alrededor encontrando muchos 

caminos y organizaciones. Cuando llega al extremo del sombrero, el cacique 

Payán llega al extremo del territorio, de la casa de los guambianos; pero no se 

sale de ese extremo, no se desprende porque va unido con un hilo, y va 

volteando otra vez para encontrar el centro, se devuelve (regresa) por el mismo 

hilo hasta llegar al centro.352  

 

O Tampalkuari, o "sombrero propio" referido pela passagem acima, é hoje parte da luta local 

pela preservação de tradições históricas. São os chapéus vestidos pelos Misak. Na parte de cima 

do objeto, desenhos são tecidos com imagens e referências visuais de seu universo simbólico: 

planos cósmicos, pisos térmicos (frio/quente), que formam caminhos espiralados. Outras vezes 

chamado kuarimpoto, o chapéu apresenta visualmente a história coletiva da comunidade e a 

história individual de quem o veste. As linhas são um caracol, “que se enrola e desenrola, que 

volta ao centro e segue andando em seu caminho”353. As costuras no chapéu representam as 

etapas da vida individual: infância, juventude ou velhice; mostram se quem usa é casado ou 

solteiro, se tem filhos etc. Acredita-se que alguns mayores, anciões Misak, podem ler a história 

no tampalkuari. Os desenhos, ao revelarem certo sentido temporal, expõem um processo 

contínuo, nunca finalizado por completo, que se expande e se transforma ao longo do caminho, 

mas que sempre acaba retornando a um centro.  

 

 

 

 

Figura 23 - Sombrero Misak – Kuarimpoto - Ca. 1980 (Colección ICC – Museo Lingüístico-Etnográfico). 

                                                 
352 “En el segundo día, la gente grande (numisak) sembró la autoridad y las plantas y, con su jugo, bebió el sentido”. 

In: DAGUA, A; ARANDA, M; VASCO, L. G. Op. cit., 2015 [1998], p. 15. 
353 Ibidem, 2015 [1998], p. 174. 
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Joanne Rappaport, em uma rica análise sobre a atividade de “intelectuais nativos” no 

Cauca colombiano (não só dos Misak, como também dos Nasa e outros grupos em torno do 

CRIC), fala das espirais como ferramentas conceituais que buscariam produzir um sentido 

científico-acadêmico para a experiência cotidiana dos grupos – com o objetivo de legitimar a 

concepção de tempo própria através do uso de figuras matemáticas, por exemplo. Ao mesmo 

tempo, a espiral forneceria um rico instrumento conceitual a ser empregado na atividade 

política. Espirais (ou caracóis) são gerações teóricas que, no entanto, só "ganham vida" no 

interior das disputas sociopolíticas do presente.354 A autora fala das espirais como "veículos 

teóricos", como elementos que tornam possível a constituição de uma visão alternativa, 

promotora de novos discursos e novas práticas indígenas; elementos necessários para o 

desenvolvimento de proposições políticas indígenas em torno de uma nação (que se afirma 

como) multicultural. O estudo da língua por linguistas indígenas, junto com o esforço de 

pesquisa arqueológica florescente em Guambia a partir dos anos 1990, acabou por equipar as 

comunidades do Cauca e suas organizações com um modelo para a disseminação (interna e 

externa) de seu framework cosmológico, no qual as espirais detêm um lugar privilegiado. 

 Logo no começo das terras de Guambia, quando se chega por Silvia, há uma construção 

recente, e sua arquitetura imita a espiral do Tampalkuari. Ali funciona, desde 2011, a ALA 

KUSREIK  YA, uma universidade misak, outro resultado dos projetos de reconstrução cultural 

ascendentes a partir da década de 1980. A universidade é administrada pelo cabildo, e seu 

currículo (estruturado ao longo de 4 anos) compreende uma série de questões focadas na 

especificidade dos saberes indígenas, em temas variados como economia, ecologia, matemática 

e sociologia. O taita Trino Moralez, coordenador pedagógico da universidade na época em que 

visitei o resguardo, explicou-me que, como reafirmação dos saberes tradicionais em processo 

de recuperação, as espirais são objetos constantes de investigação na universidade, aplicados 

conceitualmente nas mais variadas temáticas, “em assuntos de história, é claro, mas também 

nas ciências da vida, na matemática, em questões climáticas”355. Em sua sala, o calendário 

escolar da universidade disposto na parede organiza os meses do ano em uma dupla espiral. Ali 

também, como no caso da prática historiográfica Misak, a remissão da atividade (pedagógica 

ou histórica) aos conceitos “próprios” visa reorganizar o campo das sensibilidades coletivas, 

transpondo fronteiras sobre o dizível e o indizível, sobre o visível e o invisível. 

                                                 
354 RAPPAPORT, Joanne. Utopías interculturales: intelectuales públicos, experimentos con la cultura y pluralismo 

étnico en Colombia. Editorial Universidad del Rosario, 2008, p. 176. 
355 Entrevista com Trino Morales na Universidad Misak, Cabildo de Guambia. 15 de junho de 2017. 
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Figura 24 - O calendário do ano de 2017 na Universidad Misak (Arquivo pessoal, 2017). 

 

* 

 Nos textos do Comité de Historia, o valor de verdade da palavra escrita pelos cronistas 

espanhóis é mobilizado como indício de justificação histórica e jurídica, como uma apropriação 

politicamente orientada do saber produzido pelos europeus, mas não é só a apropriação dos 

registros de arquivo que liga a produção Misak à forma e ao espírito epistemológico moderno; 

a própria forma acadêmica de apresentação dos argumentos, a língua escolhida para o 

documento, sua publicação em revistas acadêmicas da Colômbia: são todos fios que conectam 

a experiência local com padrões exteriores a comunidade. “Por mais modernas que possam 

parecer” (como disse Paul Gilroy para o caso das práticas de representação cultural e religiosa 

afro-americanas), há algo de efetivamente extramoderno também nas representações 

historiográficas em Guambia e na historicidade misak. É essa duplicidade  – o fato de que essas 

práticas estão inevitavelmente “tanto dentro como fora da proteção duvidosa que a modernidade 

oferece” – que determinam a especificidade de uma experiência de mundo que faz coexistir 

formas diferentes de conhecimento.356 O conteúdo do passado (do passado mítico dos ancestrais 

                                                 
356 GILROY, Paul. O atlântico negro: modernidade e dupla consciência. Editora 34: São Paulo, 2001 [1993], p. 

130. 
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e do passado histórico cuja fonte são as crônicas) é elaborado narrativamente de modo a permitir 

o confronto entre o que dizem diferentes sujeitos coletivos sobre o passado indígena. 

 No caso das reflexões em que a especificidade das formas de temporalização indígena 

substitui a pragmática do argumento historiográfico, há a reivindicação de um entendimento 

particular do tempo, irredutível às categorias formais do tempo histórico moderno que o 

primeiro movimento (o uso político das crônicas) parece tomar como evidente. A espiral 

permite que os historiadores indígenas conceitualizem as narrativas orais por meio de 

representações históricas que não são lineares, nas quais a forma é produzida com o objetivo de 

recapturar, para o texto, o movimento espiralado do tempo manifestado pela oralidade, em que 

está certamente presente algo próximo daquela efetividade potencial da história ameríndia, da 

qual fala Ana Carolina Pereira, que analisamos anteriormente. No caso das práticas 

historiográfica dos Misak, seria ainda possível falar de uma outra articulação possível do ponto 

de vista pragmático. Nesse contexto, a ligação formativa com a epistemologia moderna dá lugar 

a um exercício normativo que reconstitui as linhas de força que ligam “estratos” distintos do 

tempo. O caracol do tempo, articulado teoricamente nos textos do comitê, é, dessa maneira, 

também um gesto discursivo de contestação temporal contra a hegemonia de um tempo linear 

e absoluto, comum tanto ao discurso histórico quanto ao aparato nacional/estatal – tema ao qual 

retornaremos no próximo capítulo. 

No caso específico das produções do comitê, os momentos de descoberta/redescoberta 

das crônicas coloniais, os usos dessa materialidade historiográfica como demanda por justiça e 

como afirmação da versão indígena do passado não aparecem como medidas de determinação 

– como se, por exemplo, naturalmente brotasse das fontes coloniais uma verdade à espera de 

sua revelação e que, assim, o interesse indígena no arquivo histórico significaria uma espécie 

de “contaminação” de sua suposta “autenticidade cultural”. Pelo contrário, o interesse indígena 

no arquivo aparece como expressão de uma reflexividade que, pela confrontação entre a 

memória oral, o registro historiográfico, e a cosmologia própria, acaba exigindo a enunciação 

de uma “nova história”, mais fiel aos complexos cruzamentos entre a vida simbólica dos Misak, 

seus mitos, ritos, e formas particulares de conjugar a experiência no tempo. Esses diferentes 

momentos lidam com afiliações mais complexas entre si, relações que correspondem à 

existência de outras imagens temporais no sistema simbólico andino. Não é que essa 

cosmologia seja “politicamente instrumentalizada”, já que o confronto político que ela 

potencialmente produz está desde sempre em sua origem. A diferença que a experiência 

indígena manifesta é, no fim das contas, sempre a expressão de um desentendimento político. 
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Isso ficará mais claro ao analisarmos uma outra experiência em Guambia do final do século XX 

envolvendo o Comitê de História.  

 

4.3 Escavando o tempo dos ancestrais 

 

Queremos saber cómo son la raíz y las ramas para hablarlo al 

Cabildo, al pueblo, a los niños. Es necesario seguir las huellas 

de los antepasados. La arqueología debe excavar de ese tronco 

para abajo y buscar la raíz. E hicimos arqueología; la estamos 

haciendo. Y hemos encontrado algunas cosas. Hemos sabido 

algo. Y hemos obtenido algunas pistas. 

 

Comité de Historia del Cabildo Guambiano 357 

 

Em 1983, duas arqueólogas de Bogotá chegaram a Silvia, atendendo a uma chamada do 

cabildo Misak e do Comitê de História. Nos anos que se seguiram, numerosas escavações foram 

realizadas no resguardo, unindo as duas arqueólogas colaboradoras e diversos Misak do cabildo 

no trabalho que definiram como um “rastreio das profundidades temporais da história 

misak”.358 Para os interesses do órgão político local, a prática arqueológica poderia servir como 

validação ou invalidação de uma memória coletiva contraditória, que parecia confirmar a 

ocupação ancestral do território sem, no entanto, oferecer grandes consensos sobre as 

localidades e os padrões de ocupação. A tensão existente no trabalho arqueológico se 

encontrava, assim, na correspondência ou não de achados capazes de validar materialmente a 

tradição oral indígena. Em um artigo publicado em 1988, após a realização das primeiras 

escavações e da interpretação dos dados recolhidos, uma das arqueólogas definiu o interesse 

arqueológico-histórico da investigação em torno de uma compreensão das dinâmicas de 

funcionamento e transformação dos habitantes de Guambia no momento em que chegaram os 

espanhóis. Era preciso cruzar os dados resultantes das escavações com a indagação indígena 

sobre a suposta ancestralidade pré-colonial da ocupação: o interesse mais imediato sendo 

identificação do “propriamente guambiano” para tratar de rastreá-lo no espaço e no tempo. 

Nesse caso, a memória oral indígena será aplicada como complemento do método 

científico: as percepções locais sobre o passado e as indicações da cosmologia como meio de 

identificação dos padrões de ocupação, os saberes endógenos sendo diretamente utilizados 

como fontes para o trabalho empírico, ou "como ponto de partida na elaboração de hipóteses 

                                                 
357 Comité de Historia del Cabildo Guambiano. Guión para el museo-casa de la cultura guambiana. Reproduzido 

em URIBE, L.G Vasco. Cuando el patrimonio habla para dar vida. 1996 (não publicado). Disponível em: 

http://www.luguiva.net/articulos/detalle.aspx?id=25.  
358 FRANCO, Martha Urdaneta. Huellas de pisha u en el resguardo de guambia: ensayando caminos para su 

estudio. Boletín Museo Del Oro, vol. 31, 1991, p. 4. 

http://www.luguiva.net/articulos/detalle.aspx?id=25
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interpretativas"359, perfazendo uma colaboração efetiva entre intelectuais indígenas e não-

indígenas. Parece que tal reorganização epistemológica da atividade colaborativa (uma espécie 

de desestabilização da divisão hegemônica entre sujeito e objeto do conhecimento), aberta às 

transferências potenciais entre diferentes formas de categorização e interpretação, ajudou a 

produzir uma potente imagem temporal de relação entre os Misak do presente e seus 

antepassados. Isso porque essa imagem será traduzida conceitualmente em favor da luta política 

indígena. Novamente o passado colonial será revestido de um interesse fundamentalmente 

político-pragmático (a legitimidade histórica da ocupação). Antes de prosseguirmos para uma 

análise dos resultados do trabalho arqueológico do Comitê de História, veremos de que 

maneiras os eventos que procederam a chegada dos espanhóis transformaram radicalmente os 

modos de vida dos nativos de Guambia e de que forma esses mesmos eventos, na memória 

local, foram mobilizados junto aos esforços arqueológicos. 

 

* 

A bibliografia recente parece confirmar a hipótese sobre uma habitação pré-colonial de 

Guambia por descendentes de seus atuais habitantes. Na metade do século XVI, os primeiros 

espanhóis a alcançarem o atual Cauca se depararam, a julgar pelo registro dos cronistas, com 

uma região de relativa complexidade demográfica: terras habitadas por indígenas falantes de 

línguas distintas, muitas das comunidades formadas por agrupamentos multiétnicos que 

ofereceram forte resistência aos impulsos coloniais de anexação territorial. A historiografia 

local fala de dois chefes, Payan e Calambás, "irmãos entre si e filhos da orgulhosa cacica 

Genagra, que havia sido enterrada com pompa incomum na margem oposta do grande rio"360. 

O cronista Antonio de Herrera de fato confirmara a existência dos dois caciques em uma carta 

à Sebastian de Belalcazar, em 1530.361 Payan (ou Popayan) e Calambás seriam descendentes 

do antigo mandatário cacique Pubén, fundador de uma espécie de confederação interétnica que 

teria garantido a união de diferentes grupos indígenas do Cauca antes da chegada dos espanhóis, 

como estratégia política de aliança e segurança territorial contra ameaças de grupos vizinhos 

                                                 
359 URDANETA Franco, M. Investigación arqueológica en el resguardo indigena de Guambia. Boletín Museo Del 

Oro, vol. 2, 1988, p. 56. 
360 Ver PACHÓN, X. Op. cit., 1996, nota de rodapé 12. 
361 "[...] teniendo entendido, que estos dos señores hermanos, mui Principales, el uno llamado Calambaz, i el otro 

Popayán, poseían una gran Provincia, de mui buena tierra, i rica de Oro, ácia la parte del Norte... Determino de 

emprehender, ante todas cosas, la tierra de Calambaz, i Popayán, aunque le ponian grandes dificultades, i en 

especial la valentia de la gente, i la ferocidad de Calambaz, de quien havía de pensar, que tendría mui gallarda 

resistencia [...]". HERRERA, Antonio de apud GARCÍA, Gabriel Cevallos. Visión teórica del Ecuador. JM Cajica, 

1959, p. 273. 
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guerreiros e canibais.362 Os indígenas não teriam sido, assim, trazidos de Quito, como dizia a 

tese combatida pelos membros do comitê, mas fariam parte de um agrupamento maior de 

grupos reunidos sob o mando de caciques. 

No ano que se seguiu à tomada da cidade inca de Quito, Sebastián de Belalcázar enviou 

um grupo de 4000 indígenas do Equador e um pequeno destacamento de tropas espanholas sob 

o comando dos capitães Juan de Ampudia e Pedro de Añasco para explorar a região mais ao 

norte, em busca do ouro que, dizia-se, existiria ali. Os dois capitães adentram o vale do rio 

Cauca em 1535, depois de derrotarem e saquearem dois povoados indígenas.363 Em Timbio, 

nas redondezas da atual cidade de Popayán, enfrentam, em um combate de oito dias, tropas 

indígenas resistentes sob o mando do cacique Payan. Belalcázar então – e sem informar seu 

superior, Francisco Pizarro – organiza um exército para seguir os capitães e auxiliar na tomada 

dos domínios pubenenses mais acima. Enquanto se dirigia a Popayan, Belalcázar entra em 

confronto com forças indígenas comandadas pelo cacique Calambás. Depois de um embate de 

grandes proporções, que pode ter durado até um mês, o conquistador espanhol saiu vitorioso. 

Entre os mortos estava o cacique Calambás. A partir das investigações de Liliana Muelas, esse 

mesmo momento seria um marco inicial da longa história de violência contra os Misak: 

 
Y lo que encontraron los invasores españoles al mando, primero de Ampudia 

y luego de Belalcázar, no fueron tierras baldías, sino la ciudad de Pu-Paya y 

una cantidad de pueblos de Guambianos, como dejaron consignado territorio 

que cubría desde el pantanoso Patía hasta el norte del actual Mondomo, y de 

los altos de la cordillera occidental hasta Mosoco, en Tierradentro.364 

 

Para Liliana, as mortes de Calambás e Payan abriram o caminho para o avanço da 

colonização e a redelitimitação das fronteiras territoriais no Cauca, bem como para a sujeição 

dos indígenas da região – não apenas guambianos, mas também coconucos, totoros, paeces, 

guanacas e pijaos. Até finais do século XVI, quando a região estava em alguma medida 

“pacificada” (ou seja, dominada política e militarmente pelos colonizadores), a coroa procedeu 

a implementação das estruturas coloniais. Segundo cálculos realizados por Hector Llanos a 

partir dos dados compilados pelo viajante espanhol García de Valverde em 1570-71, em um 

lapso de duas décadas após o avanço dos espanhóis na região, a população dos grupos indígenas 

                                                 
362 Ximena Pachón também afirma que “Tomás López, en visita administrativa realizada a la región en 1559, divide 

los pueblos indígenas de la región en cuatro grandes provincias, una de las cuales es la de Popayán y en la que 

quedan incluidos los pueblos de Coconuco, Zanzula, Malvasá, Polindara y Pisabarro, Totoró, Ambaló, Piendamó, 

Guambia, Socomita y Ambaló, Chero, Piendamú, Chizatao, Xexe, Timbio y Calóse.” PACHÓN, X. Op. cit., 1996. 
363 SCHWARZ, R. Op. cit., 2018, p. 69. 
364 PECHENÉ, Liliana. La memoria del pueblo Misak. In: Archivos para la Paz. Elementos para una Política 

Pública. Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016. 
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“guambiano-coconucos" se viu diminuída em 86.1%, passando de 96.840 habitantes em 1536, 

para 13.464 apenas três anos depois, em 1559.365 As tabelas abaixo, produzidas por Liliana a 

partir de documentos espanhóis e da memória oral misak e compartilhadas internamente e 

externamente, também demonstram a intensidade do processo de aniquilação física e perda 

territorial que adveio da chegada dos espanhóis: 

 

 

Figura 25 - Relação entre território e população ao longo dos séculos pós-Conquista, a partir das pesquisas de 

arquivo de Liliana e do Comitê de História.366 

 

Sabe-se que os indígenas de Guambia, que Cieza de León já havia descrito em 1546 e 

sobre as quais muitos outros cronistas também tomaram nota367, são entregues como 

encomienda à Francisco de Belalcázar, filho do conquistador de Popayán, em outubro de 1562. 

A partir daí, por muitos séculos os herdeiros de Belalcázar dominarão politicamente não apenas 

a região de Guambia, como também boa parte dos territórios vizinhos de Ambaló e Usenda.368 

Os encomenderos de Guambia continuaram expandido suas fronteiras, removendo indígenas 

de suas terras e levando-os para trabalhar nos empreendimentos coloniais, em moinhos de 

açúcar ou minas. Alguns cronistas escreveram que, mesmo depois de concluído o domínio 

territorial, os embates entre indígenas e espanhóis continuaram. Em Cieza de León, por 

exemplo, lemos que os indígenas de Guambia, “flojos” e “perezosos”, “o aborrecen el servir y 

                                                 
365 LLANOS, Héctor. Los cacicazgos de Popayán a la llegada de los conquistadores. Bogotá: Fondo de 

Investigaciones Arqueológicas Nacionales, Banco de la República, 1981. 
366 Reproduzido de: Apresentação de Liliana em Bogotá, 2014. Disponível em: 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/dialogos-memoria/presentaciones/Liliana-Pechene.pdf. 
367 O texto do comitê “Somos raíz y retono” (1989) indica, por exemplo, o viajante Thomas López, que, em 1559, 

realizou uma visita para fixar os tributos a serem recolhidos nas distintas tribos locais; o cronista Pedro de Aguado, 

que, em 1575, conta sobre a história da ocupação de Guambia. Ainda, Pedro de Hinojosa, visitante que, em 1569, 

ordena a ida de 40 indígenas "mitayos" (submetidos à mita) para trabalhar em Popayan; e Armenteros y Henao, 

outro visitante que indica a ocupação da terra por "guambianos" em 1607. 
368 Territórios historicamente habitado pelos Misak, e “encomendados”, no século XVI, por Lorenzo Paz y 

Maldonado e sua esposa, Catalina de Belalcazar, neta do conquistador. 
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estar sujetos, que es causa bastante para que recelasen de estar debajo de gente extraña y en su 

servicio.”369. Os Misak reclamavam, assim, que, com o trabalho aprisionado pelos 

encomenderos, não possuíam tempo para cultivar as poucas terras que ainda tinham direito. 

Para os indígenas, a recusa ao trabalho desdobrava-se sempre em mais violência: eram 

acorrentados e levados a Popayán para que cumprissem suas obrigações como súditos do rei. 

Ronald Schwarz notou que a negativa dos indígenas de Guambia ao trabalho não era só 

um protesto, mas parte mesma de sua estratégia de oposição aos conquistadores. Cieza de León 

mesmo indicou, de forma semelhante, que a resistência dos habitantes de Guambia “llegó a 

tanto [...] que se dejaban morir por no sujetarse a ellos, creyendo que con la falta de 

mantenimiento, dejarían la tierra”370. Os espanhóis, todavia, impressionados pelas riquezas 

naturais da região e pela abundância de recursos humanos para explorar, estavam decididos a 

ficar. A partir daí a cidade de Popayán se converteu paulatinamente em um centro político e 

religioso de fundamental importância durante o período colonial, capital de uma governação 

com limites que se estendiam do atual Equador até parte do Caribe. 

Como a instituição da encomienda não outorgava direitos sobre as terras (e sim sobre as 

populações nelas localizadas), o interesse primordial dos espanhóis era a população indígena. 

“Não podemos deixar de pensar”, como afirmou a arqueóloga Urdaneta, “no importante que 

devia ser a população guambiana, para que Belalcázar a escolhera entre todas as demais”371. A 

importância da região, aliás, e o modo como os cronistas enfatizavam as características do 

território e de suas populações surgem como uma boa pista sobre a configuração das populações 

de Guambia no período pré-colonial. É esse o interesse que parecia mover o trabalho 

arqueológico realizado no resguardo a partir de finais dos anos 1980. Para além das palavras 

dos cronistas como forma de reconhecer e identificar os prováveis pontos geográficos mais 

ricos para a realizações das escavações, o trabalho colaborativo entre os Misak do Comitê de 

História (Cruz Trochez, Misael Aranda, Abelino Dagua e Miguel Flor) e as duas arqueólogas 

da Universidad Nacional de Colombia (Martha Urdaneta Franco e Sofia Botero) buscou utilizar 

os saberes ancestrais e a memória oral transmitida pelos mayores como forma de identificação 

dos locais de escavação. Como lembrou Urdaneta em um artigo da época em que os trabalhos 

foram realizados: 

 
Do ponto de vista metodológico-teórico, partimos da premissa de que as 

construções sobre o passado, dependendo do viés cultural dos pesquisadores, 

                                                 
369 CIEZA DE LEÓN, P. Op. cit., 2005 [1546], p. 45. 
370 Ibidem, p. 92. 
371 FRANCO, M Urdaneta. Op. cit., 1988, p. 56. 
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poderiam ser enriquecidas contrastando diferentes formas de ver o tempo e, 

portanto, de ver a história, visando criar pontes que unissem essas diferentes 

visões. No nosso caso, considerou-se, adicionalmente, que a perspectiva 

guambiana poderia ser particularmente apropriada para a leitura de um 

passado que é, pelo menos parcialmente, o seu próprio. Por outro lado, 

assumiu-se que, juntamente com o corpo teórico e de dados existente no 

mundo das ciências sociais, a tradição oral e o sistema atual de crenças e 

modos de vida que os guambianos possuem poderiam ser usados consciente e 

sistematicamente como fontes do conhecimento e como pontos de partida na 

elaboração de hipóteses interpretativas.372 

 

Das 31 escavações feitas em distintas alturas do resguardo, resultaram duas datas de 

carbono 14. Uma amostra de cerâmica fina obtida em Pikotsutsikchak, um local do resguardo 

– onde os mayores afirmaram haver existido uma grande cidade –, datava de 130 a.C. Outra 

amostra de cerâmica incisa, obtida em uma região chamada Tañik (atual La Campana), onde a 

tradição oral afirmara existir um antigo cemitério e também um povoado chamado Campana 

Chak ou Tues, datava de 1065 d.C. Ainda que não seja claro o grau de parentesco (se é que 

havia algum) entre os povos que habitaram a região em 130 a.C. e os Misak que a ocupavam 

em 1065 d.C., a preocupação central do trabalho arqueológico era buscar as possíveis 

correspondências entre os Misak de hoje (os “pós-Conquista”) e o conjunto humano que 

ocupava o território no século XI d.C. Melhor dizendo, os arqueólogos, indígenas e não-

indígenas, buscaram verificar se os habitantes de Guambia dos anos 1000 compartilhavam a 

mesma origem dos Misak do presente – um tempo presente que engloba, assim, de 1535 até os 

dias de hoje. 

 A comparação entre as amostras coletadas do século XI d.C. e outras cerâmicas mais 

recentes evidenciaram uma série de semelhanças entre si, fortalecendo o argumento do cabildo 

sobre a ocupação pré-colonial do território por um grupo de ancestrais Misak. Em um material 

de divulgação dos resultados da investigação, produzido nos anos 1990, é possível ler que a 

“cerâmica incisa, impressa e pintada encontrada no kausre e no wampiksre [diferentes alturas 

do terreno de Guambia] foi possivelmente utilizada pelos ancestrais dos antigos guambianos, 

entre os séculos 11 e 17 depois de Cristo”. Há, ainda, outras evidências frutos da investigação 

que sustentam a hipótese da ocupação pré-colonial, como a confirmação através de relatos orais 

dos vizinhos Nasa-Paez, ou a comparação entre as cerâmicas pré-coloniais e outros materiais 

arqueológicos datados de 1620 d.C, momento em que a ocupação do território pelos Misak já 

era confirmada pelas crônicas. Urdaneta também chega a notar de passagem o registro de 

petróglifos em Guambia, inclusive com a presença de espirais gravadas em pedras no 

                                                 
372 Ibidem. 
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resguardo. Na conclusão do artigo, a confirmação da hipótese inicial dos pesquisadores é 

reafirmada: "o certo é que no início do século XVII d. C. um povo, os ancestrais dos atuais 

guambianos, se encontravam vivendo ali". 

 

 

Figura 26 – Arqueólogos trabalhando nas escavações em Guambia (Martha Urdaneta Franco373). 

 

Alguns autores argumentam que o engajamento indígena em trabalhos arqueológicos 

relacionados a sua própria cultura teria o potencial de impactar todo o repertório tradicional que 

informa conceitualmente a prática disciplinar. Desirée Martinez, arqueóloga indígena Tongva, 

descreveu a importância do engajamento indígena na arqueologia como forma de prover 

relevância política e social para as comunidades indígenas do presente. O destino final dos 

trabalhos arqueológicos mais tradicionais, nos Estados Unidos, como nota Martinez, era o 

museu, onde a história Tongva se inseria num esforço de localizar romanticamente a figura dos 

indígenas no passado: “a verdadeira vibrância da história indígena e das culturas 

contemporâneas eram ofuscadas pela multidão de dioramas que representavam as comunidades 

indígenas em seus ‘habitats naturais’, congeladas no tempo” 374. O poder e a autoridade do 

conhecimento disciplinar, por sua vez, instituído externamente às comunidades, também 

                                                 
373 FRANCO, M Urdaneta. Op.cit., 1991, p. 2. 
374 MARTINEZ, Desireé Reneé. (Re)Searching for Ancestors through Archaeology. In: NICHOLAS, George P. 

(ed.) Being and Becoming Indigenous Archaeologists. London and New York: Routledge, 2016, p. 212. 
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terminaria ignorando um tipo de conhecimento tradicional que não pode ser verificado pelos 

métodos tradicionais da arqueologia, de modo que a participação indígena poderia, sob 

determinadas circunstâncias, abrir o campo científico para as sensibilidades locais. Em certa 

medida, esse parece ser o caso da prática arqueológica em Guambia nos anos 1980.375 Ali, a 

arqueologia, como prática política de legitimação histórica, terminou por rearticular o campo 

metodológico da disciplina como concebido pelas arqueólogas colaboradoras, como notou 

Urdaneta. Ao se inserir o conhecimento tradicional como parte do repertório investigativo, 

produziu-se a possibilidade de uma reorganização dos polos epistemológicos hegemônicos que 

localizavam as comunidades indígenas como objetos da arqueologia (e não como 

potencialmente sujeitos do próprio trabalho arqueológico).  

O trabalho de recuperação da cultura material, além das escavações, também logrou 

recuperar uma série de objetos que muitos habitantes do resguardo guardavam em suas casas: 

vestígios arqueológicos de cerâmicas, de huacas e escavações, mas também recordações 

familiares, como antigas vestimentas de parentes e objetos pessoais. Durante os anos de 

trabalho, muitos desses materiais foram doados ao cabildo. Em um texto do Comitê que não 

chegou a ser publicado, os autores se perguntavam sobre o destino prático desses muitos objetos 

escavados ou recuperados durante a década de 80. Intitulado Cuando el patrimonio habla para 

dar vida, o texto compreende na verdade uma espécie de guia para a construção de uma casa-

museu que pudesse conservar os resultados das escavações e os materiais recolhidos pelo 

cabildo, de maneira que o resultado dos trabalhos pudesse se dirigir à comunidade como um 

todo. Afirmavam os autores: 

 
(...) no queremos un museo como los de los blancos en las ciudades: museos 

mudos que sólo sirven para mostrar los trabajos de las tribus, porque en manos 

de los blancos las cosas del indio no pueden hablar, están silencio. En cambio, 

en nuestras propias manos, estos objetos hablan porque no están separados de 

su pueblo y de su historia. A la vista, parecen mudos; pero al discutir, hablan 

mucho; una sola cosita tiene muchas razones para hablar. Queremos conocer 

el pasado, pero no sólo para conocerlo, sino para con él trazar el camino hacia 

adelante. 

 

Trata-se da possibilidade de ultrapassar o silêncio pela via da apropriação de seus próprios 

vestígios materiais; conhecer o passado então, mas não como se tal conhecimento fosse dotado 

de valor por si só. Resultado da combinação entre esforço arqueológico e investigação da 

                                                 
375 Em outros casos, a lógica arqueológica termina por confrontar diretamente as crenças simbólicas que 

manifestam a necessidade de não desenterrar objetos do passado, nem de manejar os bens materiais pertecentes 

aos mortos, como na experiência dos Navajo dos Estados Unidos. Cf. BEARS, Davina Two. What Better Way to 

Five Back to Your People. In: NICHOLAS, George P. (ed.) Op. cit., p. 304. 
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memória oral, o conhecimento do passado deveria, pelo contrário, auxiliar na construção de 

caminhos orientados “para frente” a partir da sua recuperação. Esses vestígios, expostos nos 

“museus dos brancos”, seriam privados de comunicação efetiva entre o próprio e o não-próprio. 

A recuperação material, assim, como forma de devolver a voz às coisas, ou de liberar um espaço 

intelectual para a veiculação das reivindicações indígenas contemporâneos, como forma de, 

enfim, vivificar objetos cuja histórias que emanam estiveram silenciadas por um longo tempo. 

 
Con él [o museu], queremos enseñar que la cerámica y todas las huellas que 

se encuentran en nuestro territorio son de nosotros mismos y no de otros 

distintos, que los Pishau son nuestros antepasados y no gentes extrañas. Y 

que, por ello, nosotros somos nacidos de aquí mismo, de estas tierras y de estas 

aguas; y que no hemos sido traídos de otros lugares, ni somos venideros de 

otros mundos. Que aquí es nuestra casa.376 

 

 Há uma conexão, traduzida pela prática dos Misak e de seus colaboradores, entre o 

discurso científico dos arqueólogos e historiadores (de fundamental importância para os Misak, 

mas que não satisfaz completamente os desejos do cabildo de uma orientação pré-figurativa) e 

um outro discurso, que leva em conta a sabedoria produzida culturalmente, manifestada pela 

memória dos mayores. Em uma expressão da temporalidade em que o “futuro está atrás”, a 

memória dos mayores do “passado que está à frente” se apresenta diretamente como uma 

orientação normativa, no sentido da prática, como uma política do tempo. Tampouco a 

oralidade basta para a produção de tal orientação, de modo que as práticas científicas 

complementam e contribuem para o esforço de conjunção entre o conhecimento "que está na 

cabeça" e o conhecimento que está "nos papéis". A casa-museu ou o esforço arqueológico, 

assim, funciona como sínteses dessa dupla conexão discursiva. 

O rastreio da temporalidade Misak, sua “longa duração”, materializado via arqueologia 

ou imaterializado via tradição oral, passa a ser mobilizado dessa forma não como o “passado” 

da historiografia, ou seja, aquela dimensão disciplinada do estatuto científico do passado, 

mobilizado por si só, como valor em si mesmo, “sem qualquer motivo ulterior do que um desejo 

de verdade factual”, como assinalou Hayden White. White, aliás, apropriadamente denominou, 

como contraponto dessa dimensão disciplinada do passado, aquilo que, influenciado por 

Michael Oakeshott, chamou “passado prático”: uma forma de compor uma relação com o tempo 

orientada pela “vida na esfera pública” e não pelo princípio profissional da disciplina que diz 

“primeiro os fatos, depois a interpretação”377. No caso da dimensão prática do passado, o que 

                                                 
376 Comité de Historia del Cabildo Guambiano. Guión para el museo-casa de la cultura guambiana. In: Op. cit., 

1996, Disponível em: http://www.luguiva.net/articulos/detalle.aspx?id=25.  
377 WHITE, Hayden. O passado prático. ArtCultura, v. 20, n. 37, Uberlândia, 2018, p. 16. 

http://www.luguiva.net/articulos/detalle.aspx?id=25
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interessa é menos a correspondência factual do que o potencial de mobilização do passado no 

presente – além de seu poder em antecipar o futuro.  

De igual forma, o projeto da casa-museu dos Misak, por exemplo, conforme 

descreveram os autores do texto, seria orientado em relação a essa necessidade primeira: 

legitimar internamente a existência indígena no território de Guambia, ao mesmo tempo que 

busca tornar visível a conexão entre os habitantes do presente e os antepassados a quem 

pertenceriam os objetos do passado, os Pishau. 

 
[...] en el Pishiya [uma das partes do projeto da casa-museu], se van a guardar, 

además, los objetos de arqueología, cosas muy valiosas que hablan de las 

raíces y que tenemos que preservar. Allí se verá que los guambianos somos 

nacidos de aquí y que los pishau son nuestros propios antepasados. Este museo 

es así. Porque para educar todo eso no hace falta leer, escribir, cantar o rezar, 

sino ver al pueblo, ser reconocidos como guambianos y luchar por la unidad.378 

 

Os objetos, nesse caso, passam a se converter em estratégicos para a reprodução do 

conhecimento e do autoconhecimento histórico, no sentido em que manifestariam uma certa 

presença e confeririam visibilidade ao “passado que está à frente”. Os objetos são elementos de 

uma linguagem viva (“não estão mudos”); não são apenas evidências históricas, mas marcas 

temporais. Em sentido parecido, Lévi-Strauss falava dos chirunga, objetos totêmicos de pedra 

ou madeira esculpida dos Aranda, aborígenes australianos, que, produzidos em esconderijos 

sagrados, forneciam a prova física da interpenetração entre distintos tempos, míticos ou não; 

vestígios palpáveis da presença de seres ancestrais em um determinado momento. Os chirunga 

seriam como arquivos históricos, segundo sua interpretação, objetos que zelosamente 

preservamos devido ao seu caráter de “símbolo físico”, tanto porque são originais e, portanto, 

insubstituíveis como porque fornecem uma certa carga de sincronicidade entre o presente e o 

passado.379 

Talvez essa seja também uma marca comum entre os objetos dos Misak e nosso arquivo: 

sua valorização justifica-se pela mensagem que podem, potencialmente, produzir. O que muda 

são as formas pelas quais essas distintas inscrições temporais ganham corpo em cada sociedade. 

Haver um interesse mais ou menos semelhante sobre o passado em diversas culturas não 

determina a existência de uma “consciência histórica” igualmente simétrica. O raciocínio que 

afirmava (e que por vezes ainda afirma) a “não-historicidade” dos povos indígenas não queria 

dizer que inexistissem, nessas sociedades, interesses gerais sobre o passado, mas que faltaria 

                                                 
378 Ibidem. 
379 LÉVI-STRAUSS, C. Op.cit., 1997 [1962], p. 264. 
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ali uma específica expressão epistemológica do passado, ou, para falar com White,  “o tipo de 

interesse no passado que, no Ocidente, foi elevado ao estatuto de um modo especializado de 

investigação”.380 O interesse no passado, pensado de forma ampla, é contrastado com essa 

especificidade ocidental de conhecê-lo por um modo distintivamente histórico, ou seja, por um 

modo estruturado por aquelas categorias de linearidade, irreversibilidade e causalidade que 

compõem as linhas fundamentais do pensamento histórico moderno. Essa diferença remete 

novamente aquela observada por White entre o passado dos historiadores e sua contraparte 

“prática”:  

 
Na medida em que se investe nestes passados [práticos] menos com o interesse 

de se estabelecer os fatos de um dado assunto do que em fornecer a base 

factual para a realização de um julgamento sobre uma ação no presente, eles 

próprios não podem ser tratados de acordo com o princípio “primeiro os fatos, 

depois a interpretação” tão caro aos corações dos historiadores profissionais. 

Pois, nas investigações sobre esses tipos de passado, o que está em questão 

não é tanto “o que são os fatos?”, como, pelo contrário, o  que pode se contar 

como fato e, além disso, o que se pode considerar como  um evento 

especificamente “histórico”, ao invés de um evento meramente  “natural” (ou, 

ainda, “sobrenatural”).381 

 

A relação dos Misak com os vestígios materiais do passado e com a fisicalidade dos objetos é 

organizada por afiliações temporais calcadas no modo com essas evidências podem fornecer 

justificação e legitimidade para a vida prática, para seu projeto de vida, e não em como elas 

podem cumprir ou não certos requisitos metodológicos e disciplinares. Todavia, a apropriação 

da legitimidade disciplinar, através das colaborações e cruzamentos entre essas diferentes 

formas de conjugação do passado no presente novamente instaura uma coexistência possível 

entre diferentes epistemologias, e deslocam os entendimentos hegemônicos da historicidade e 

da temporalidade. 

 

4.4 Derecho Mayor: soberania cósmica e pós-desenvolvimento 

 

No entramos por el Estrecho de Bering. Hace 10, 20 y 30 mil 

años nos desarrollamos, y nosotros somos herederos de esos 

antepasados, y somos hijos de ellos y somos parte de ese 

derecho, el Derecho Mayor. 

 

Lorenzo Muelas382 

 

                                                 
380 WHITE, Hayden. The Westernization of World. In RÜSEN, Jörn (ed.). Western historical thinking: An 

intercultural debate. Vol. 1. Berghahn Books, 2002, 
381 WHITE, Hayden. Op. cit., 2018, p. 16. 
382 HURTADO, Lorenzo Muelas. Del derecho mayor a la constitución en Colombia. In: Somos hijos del sol y de 

la tierra. Derecho mayor de los pueblos indígenas de la cuenca amazónica. Quito: Manthra Editores, s.d. 
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Em uma temporada de trabalhos entre 1988 e 1989, durante os anos do projeto 

arqueológico, um problema chamou a atenção dos investigadores. Em meio à escavação em um 

terreno alto do páramo, eles encontraram uma série de outros vestígios mais recentes que 

dificultavam o andamento dos trabalhos: "os vestígios mais frequentes são de lixos do exército 

ou da guerrilha", lembrou Franco.383 Das camadas materiais do tempo que dificultaram o 

trabalho arqueológico, parece brotar uma imagem potente acerca da história recente dos Misak 

e de seu território em meio à persistência dos conflitos. A configuração da confrontação armada 

e o avanço dos grupos guerrilheiros durante os últimos anos do século XX no Cauca significou, 

para os habitantes de Guambia, uma progressiva presença de novos atores armados na região: 

além das guerrilhas (as FARC, mas também ELN e M-19), também o exército nacional, grupos 

paramilitares de direita e grupos armados indígenas. Em Silvia, uma nova etapa de 

vulnerabilidade marcaria os anos de atividades do Comitê de História, nos anos 1990, com os 

Misak literalmente no meio de um fogo cruzado entre esses distintos atores: extorsões, 

homicídios seletivos e ameaças por parte dos que desejavam evitar que os indígenas 

colaborassem com as forças públicas e como forma de garantir o controle territorial sobre o 

narcotráfico na região.  

Em 1997, em uma incursão das FARC na cidade, um estudante misak morreu e outros 

dois ficaram gravemente feridos. Num artigo de jornal da época, é possível ler que, nesse dia, 

"as ruas permaneceram vazias e a maioria dos 23 mil habitantes ficou em suas casas, porque 

até o meio-dia ouviam-se rajadas de fuzil"384. Na época, as incursões da guerrilha que buscavam 

controlar a cidade eram realizadas através de tentativas de recrutamento ou de disparos 

efetuados das montanhas em direção ao centro urbano do município. Em 1999, a guerrilha 

cercou a cidade e atacou a estação de polícia com botijões de gás. Como resultado, 4 habitantes 

acabaram mortos e alguns anos de instabilidade política na região tinham início, já que as forças 

públicas só retornariam três anos depois, em 2002.385 Quase duas décadas depois que as FARC 

tomou a cidade, chama a atenção do visitante que uma das casas explodidas pela guerrilha, à 

esquerda da estação policial, segue no estado em que os guerrilheiros a deixaram.386 Como a 

                                                 
383 FRANCO, Martha Urdaneta. Op. cit., 1991, p. 9-10. 
384 “Las Farc asesinaron a un estudiante guambiano”. El Tiempo, 6 jun. 1997. Disponível em: 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-582976. 
385 "En Silvia buscan reparación por la toma que les cambió la vida". Verdadabierta.com, 14 mar. 2016. Disponível 

em: https://verdadabierta.com/en-silvia-buscan-reparacion-por-la-toma-que-les-cambio-la-vida. 
386 Segundo dados do Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario da Colômbia, 

entre 2003 e 2008 registraram-se mais de 100 “contatos armados” por iniciativas do exército e pelo menos 256 

ações por parte de grupos armados a margem da lei em 9 munícipios do Cauca habitados pelos Misak (mais de 

97% dessas ações foram efetivadas pelas FARC). No período considerado, 309 homícidios foram registrados 

relacionados a esses conflitos, 46 sequestros e mais de 9 mil casos de deslocamento forçado (pelo menos 1.817 

envolvendo diretamente indígenas Misak). Dados disponíveis em: 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-582976
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materialização de um conflito que persiste, as marcas duradouras da paisagem servem de 

metáfora para a violência do conflito armado que, em muitos sentidos, segue materialmente 

presente também na vida cotidiana de seus habitantes, ainda que nos dias de hoje as coisas 

pareçam melhores.  

  Como vimos, a afirmação da autoridade tradicional misak, na luta por autonomia de 

sua forma de vida, foi um fenômeno que aconteceu no interior desse processo de acirramento 

dos conflitos armados no Cauca. Também remontam ao Manifiesto Guambiano de 1980 

propostas sobre a necessidade de instituição de uma normatização jurídica da vida indígena a 

partir de sua própria cosmovisões. Ali, a afirmação do que então se passará a chamar Derecho 

Mayor surgia como forma de nomear um direito cuja autoridade estaria baseada na palavra dos 

mayores e no legado dos antepassados: a ancestralidade como garantia do direito a instituir seus 

próprios direitos. Em uma das reuniões que acompanhei do cabildo, as menções ao Derecho 

Mayor apareciam sempre pela via da contraposição, como forma de nomear coisas muito 

diversas, mas comuns entre si por seu caráter de oposição à expressão jurídica nacional. No 

manifesto de 1980, o Derecho Mayor também é introduzido a partir de seu contraste com outra 

forma do direito, o “direito menor”, a forma jurídica do Ocidente, a lei que, junto à cruz, “entrou 

com os invasores para excluir nossos direitos”. Mesmo a lei dos heróis republicanos, dos 

libertadores, não se deixaria entender separadamente da expressão jurídica colonial, já que, 

como afirmam: 

Las leyes de los libertadores son para nosotros un menor derecho, no igualan 

jamás al de los indígenas que tenemos desde antes, nuestro Derecho Mayor, 

este Derecho nuestro que han desconocido, primero para poder humillarnos y 

explotarnos. Y ahora también para acabarnos como Guambianos, porque no 

quieren más indígenas en Colombia.387 

Apesar de sua presença já nos primórdios do movimento político indígena na região, do 

ponto de vista da participação misak na esfera pública nacional, a figura do direito próprio só 

começa a aparecer com mais intensidade a partir de 1994. Esse é o ano de publicação do 

primeiro “Plan de vida del pueblo guambiano”, exposição pioneira da pretensão indígena de 

produzir um sistema social capaz de garantir a recuperação e a reprodução da vida indígena. 

Fiel ao lema tão presente no texto de 1980 (“recuperar a terra para recuperar tudo”), o verbo 

recuperar parece seguir como central ainda no documento de 1994. Afirmam-se, como objetivos 

do plano de vida, cinco pontos principais: a recuperação da autoridade e da autonomia (a 

                                                 
http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Documents/2010/DiagnosticoIndigenas/Diagnostico_GU

AMBIANO.pdf. 
387 Manifiesto Guambiano, 1980. Disponível em: https://alakusreikya.files.wordpress.com/2013/10/manifiesto-

guambiano.pdf. 

http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Documents/2010/DiagnosticoIndigenas/Diagnostico_GUAMBIANO.pdf
http://historico.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Documents/2010/DiagnosticoIndigenas/Diagnostico_GUAMBIANO.pdf
https://alakusreikya.files.wordpress.com/2013/10/manifiesto-guambiano.pdf
https://alakusreikya.files.wordpress.com/2013/10/manifiesto-guambiano.pdf
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formação de cooperativas, empresas comunitárias, juntas de ação comunais e religiosas, que 

possibilitassem a autonomia em relação ao governo nacional), a recuperação da justiça (a 

regulamentação de normas internas à comunidade, culturalmente referenciadas), a recuperação 

da cultura e do "pensamento próprio" ("nuevos paradigmas, alternos a los vigentes por el 

estado de definiciones de la sociedad mayor"388), a recuperação dos espaços vitais do meio 

ambiente (a busca pela harmonia com a natureza como estratégia de reprodução social), e a 

reconstrução econômica e social. Cada um dos objetivos é precedido por várias estratégias, e 

cada uma contém programas e orientações para sua realização. 

No entanto, alguns autores viram, nesse primeiro plan de vida, a persistência de certa 

ambivalência entre o moderno e o não-moderno (o “próprio”). Se por um lado reivindicava a 

proeminência do conhecimento local sobre o conhecimento ocidental, por outro manifestava 

também certo impulso "pró-desenvolvimentista" (a necessidade de se apropriar de insumos 

agrícolas modernos, por exemplo).389 Uma percepção semelhante – a de que o documento 

estaria mais endereçado aos organismos internacionais do que a própria comunidade – também 

seria assinalada, no decorrer da década de 1990, por outros líderes locais. Lorenzo Muelas 

defendeu, por exemplo, que o documento (e sua aplicação na prática) parecia inspirar o 

desenvolvimento de um sistema “não muito autóctone”.390 Outro taita, Alvaro Morales 

(governador do cabildo entre 1998 e 2000), também manifestou a percepção de que o texto do 

plano seria "bastante occidentalista y que no es muy de acá”391. Um possível “economicismo” 

do documento – sua ênfase nos processos de produção agrícola – foi ainda outro fator apontado 

por alguns como sinal da sobrevivência de certa orientação externa do documento, pensado 

mais para fora do que para dentro das comunidades. Por último, a própria formalização do 

documento escrito apontaria, para alguns, o fato de que o plano não havia sido desenvolvido 

pensando na comunidade, composta, em sua maioria, por pessoas sem formação acadêmica e 

culturalmente marcadas pela centralidade do conhecimento oral e de outras formas de 

conhecimento que não passam necessariamente pela escrita. 

A partir do começo dos anos 2000, propostas para a reformulação do primeiro plan de 

vida começaram a circular internamente no cabildo. Com uma convocatória para a submissão 

                                                 
388 Cabildo del Pueblo Guambiano. Plan de Vida del Pueblo Guambiano. Programas y Proyectos. Silvia-Cauca, 

1994, p. 206. 
389 GOW, David. ¿Pueden los subalternos planificar? Etnicidad y desarrollo en el Cauca, Colombia. In: 

SOTOMAYOR, Maria Lucia (ed.). Modernidad, identidad y desarrollo. Bogotá: Instituto Colombiano de 

Antropología, Colciencias, 1998, p. 156. 
390 Citado em: ACOSTA, Gretta. La esperanza y el espejo. El plan integral de vida del pueblo guambiano. Trabalho 

de graduação em Antropología, Universidad Nacional de Colombia. 2003, p. 48. 
391 Ibidem, p. 49. 
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de propostas, visava-se a produção de uma nova versão do documento que pudesse rever a 

excessiva importância dada, no primeiro, aos problemas de infraestrutura e economia, em 

direção a um plano calcado na imaterialidade do pensamento e da cosmologia local, se 

apropriando das críticas feitas à primeira versão. Os trabalhos que resultaram dessas propostas 

deram origem, em dezembro de 2008, ao Segundo plan de vida de pervivencia y crescimento 

Misak. A substituição formal da denominação “guambianos” por “Misak” expressa (pela 

primeira vez em um documento oficial do cabildo) o sentido do novo documento, calcado agora 

na possibilidade de instituição do que chamaram de uma “objeção cultural”, ou seja, pela 

reivindicação de uma outra forma de conceber os termos que o primeiro documento reconhecia 

de maneira muito universal (a história, o direito, a economia, o território etc.). A lei ancestral é 

descrita, por exemplo, em termos de uma legitimação da ocupação territorial, como uma lei que 

transcende o tempo tal como definido pelos invasores europeus: 

 
La misión de los Misak es proteger integralmente lo que nos pertenece por 

Derecho Mayor, es decir antes del nuevo testamento, antes de la conquista, 

por eso es Mayor. Porque nosotros ocupábamos, gobernábamos y cuidábamos 

estas tierras antes de la llegada de los españoles, éramos naciones indígenas, 

con diversas costumbres y culturas, ocupando todo el continente; 

civilizaciones cuyos logros artísticos e intelectuales podían competir con las 

culturas de la antigua China, India y el mundo mediterráneo. Ellos trajeron 

otro derecho que es menor y este vino a reemplazar nuestras normas y 

costumbres, a destronar nuestras autoridades, para ponernos en manos de 

encomenderos y de curas.392 

 

Como constituintes primários de um direito cujo pertencimento não foi imposto 

externamente a suas tradições, o cabildo passa a incentivar, a partir de então, uma compreensão 

jurídica que pode funcionar de maneira dupla. No plano nacional, o Derecho Mayor direciona 

a reivindicação de garantias legais de sobrevivência, ao mesmo tempo em que provê, 

internamente, um argumento à comunidade calcado em suas próprias cosmovisões, que 

permitiria assim, como consta no documento, “a ampliação de nosso pensamento”, ao 

impulsionar políticas de restauração do “fio histórico interrompido de nossa existência”, além 

de “projetar e defender as formas de melhorar a vida”393. Em um documento datado de 2007 

que normatiza e nomeia as previsões jurídicas da lei ancestral misak, lê-se que: 

 
Es deber del pueblo misak y sus autoridades respetar, vivenciar, cuidar, 

proteger y conservar a perpetuidad los conocimientos y saberes, y todo el 

legado cultural heredado de nuestros ancestros, tanto los relacionados con el 

cuidado de la biodiversidad, como los que tienen que ver con otros aspectos 

                                                 
392 TUNUBALÁ, Floro; TROCHEZ, Juan Bautista Muelas. Op. cit., 2016, p. 11. 
393 Ibidem, p. 16. 
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de nuestra cultura, y que desde los tiempos inmemoriales son nuestro 

patrimonio para las futuras generaciones que no puede ser alterado por 

ideologías ajenas a la concepción, pensamiento y visión de su propio 

mundo.394  

Não é possível entender o impacto da lei ancestral sem entender os significados 

cosmológicos em jogo na mobilização indígena do direito, já que esses significados (as formas 

de conceber o território, a relação com a natureza como algo que não está localizado no exterior 

dos corpos, a própria noção de tempo etc.) são o que impactam, na prática, toda construção 

discursiva de seus experimentos cosmopolíticos. É verdade que a dimensão discursiva da 

política indígena – ou seja, a inscrição das percepções locais e das reivindicações por autonomia 

em documentos escritos, manifestos, documentos jurídicos, direcionados seja ao mundo externo 

da sociedade colombiana quanto ao mundo interno das comunidades – não esgota a realidade 

da experiência cotidiana desses grupos. No entanto, se a própria recepção (também tanto interna 

quando externa) desses mesmos documentos certamente possibilitam um espaço para a 

compreensão das repercussões materiais dessas ideias (sobre como essas experimentações 

realmente impactam seu mundo vivido), a disputa conceitual que esses documentos expressam, 

no caso dos Misak, ampliam consideravelmente seu escopo de ação instrumental na esfera 

pública nacional. Uma tal duplicidade do direcionamento político da lei ancestral é elaborada, 

assim, nas palavras do taita Floro Tunubala, declaradamente como forma de “recriar novas 

relações com o mundo ocidental”395. 

De modo semelhante ao kametsa asaiki dos Ashaninka no Peru, a lei ancestral misak se 

estabelece como oposição às políticas de desenvolvimento do Estado, no sentido em que 

expressam, tanto uma quanto a outra, a especificidade de uma existência que não pode ser 

medida ou regulada por pressupostos culturais e ideológicos impróprios a seu modo de vida. 

Seu direito é “maior” porque sua natureza não é humana: “La ley mayor son los espíritus de la 

madre naturaleza, la ley mayor es todo, esos son aguas, arboles, sitios sagrados, las peñas, los 

humedales, las lagunas”396. O direito maior enquanto “soberania cósmica”397, no sentido de 

uma norma social de solidariedade e reciprocidade que é anterior aos humanos e, por isso 

mesmo, mais fundamental que eles, garantia para a sobrevivência cotidiana da terra, dos 

                                                 
394 Cabildo de Guambia. "Misak Ley, por la defensa del derecho mayor, patrimonio del pueblo Misak", Silvia, 

Cauca, 2007, p. 12. Disponível em: https://www.grain.org/es/article/entries/1241-misak-ley 
395 Tunubala, Floro. Primer Encuentro de Autoridades Ancestrales sobre Derecho Mayor, Misak Universidad. 

Valle de Wuampia, 20 de abril de 2015. Citado em Flórez-Vargas, Carlos Albeiro. "El concepto de derecho mayor: 

una aproximación, desde la cosmología andina." Dixi, vol. 18, n. 24, 2016, p. 71. 
396 Betancur Arias, Vladimir et al. Lo político de lo espiritual y lo espiritual de lo político en el Resguardo Misak-

Guambiano La María, Piendamó, Cauca, Colombia. Reflexiones en torno a la memoria, la espiritualidad y el 

Buen Vivir. Dissertação de Mestrado. Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 2017, p. 53. 
397 Tunubalá, Floro; Muelas Trochez, Juan Bautista. Segundo plan de vida..., op. cit., 2016, p. 63 

https://www.grain.org/es/article/entries/1241-misak-ley
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espíritos, das águas e das montanhas.  O caminho estatal do desenvolvimento econômico – base 

material que a lei estatal sustenta pelo monopólio da palavra –, enfim, como atividade incapaz 

de abarcar o mundo misak: 

 
La palabra “desarrollo” no tiene cabida entre nuestros conceptos tradicionales, 

es occidental: simplemente no existe. Hay que entender que el cambio y 

permanencia son fenómenos ligados en el devenir histórico de nuestra cultura. 

El “desarrollo” para nosotros es fluir y permanecer en el territorio, crecer y 

transitar en el, ir y venir desde dentro hacia fuera y de fuera hacia dentro, como 

el caracol. Siempre siguiendo las pisadas de los abuelos que nos indica por 

donde debemos ir, en armonía con la naturaleza y el cosmos. Por lo tanto no 

podremos abordar el tema del desarrollo económico desde la idea del progreso 

lineal, ni de crecimiento indefinido, ni entendido únicamente como 

crecimiento material, sino desde el carácter de un pueblo que insiste en 

construir su propia historia en su permanencia y pervivencia.398 

 

No sentido em que articulam definições de vida e justiça como contestação às 

prioridades do Estado moderno, a prática política indígena pode ser pensada como exigência de 

uma transformação profunda do conceito de qualidade de vida em oposição ao que os governos 

chamam de desenvolvimento. Talvez poderíamos mesmo falar de uma política alternativa de 

desenvolvimento, ou então de uma revolta programada contra o fetiche do desenvolvimento 

extensivo da natureza, em favor de uma outra prática relacionada a ela, a de um envolvimento 

intensivo. Próximo aos termos de Viveiros de Castro, da "necessidade extensiva" à "suficiência 

intensiva", e do desenvolvimento econômico ao "reenvolvimento cosmopolítico": “contra a 

aceleração do crescimento, a [...] circulação livre das diferenças; contra a teoria economicista 

do desenvolvimento necessário, a cosmo-pragmática da ação suficiente, [...] a involução 

intensiva como projeto coletivo de vida”.399  

A questão é que a mayoridad do direito indígena não é, como a maioridade iluminista 

da razão moderna, prova de sua generalidade universal, ou efeito de pretensões unificadoras e 

totalizantes. A mayoridad aqui é sintoma de uma visão de mundo que não deseja conquistar o 

real da lei e fazê-lo, assim, idêntico ao pensamento que lhe dá origem, atacando tudo aquilo que 

se nega a coincidir com sua lógica. Ao invés disso, a normatividade jurídica misak pretende 

“conservar a perpetuidade de todas as formas de vida, [...] animais, vegetais, o ar, os 

microrganismos, as minas do solo e do subsolo, e os recursos energéticos de qualquer 

                                                 
398 Ibidem, p. 17. 
399 CASTRO, Eduardo Viveiros de. Desenvolvimento econômico e reenvolvimento cosmopolítico: da necessidade 

extensiva à suficiência intensiva. Sopro, n. 51, 2011. 
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origem”400, garantido a reprodução do princípio ancestral através dos “ciclos de vida”, o 

movimento de “estar dinâmico e atento aos tempos e espaços, trazendo a memória do passado-

passado, o passado recente, o presente e decidindo sobre o futuro possível e o futuro necessário 

para garantir, entre todos, a permanência de todas as culturas e formas de vida”401. Como avessa 

explicitamente aos dogmas modernistas, a lei misak não parte de uma pré-compreensão 

antropocêntrica, ou seja, não posiciona o humano como o sujeito e o objeto primordial da 

norma, porque simetriza, como parte da lei, humanos e não-humanos: 

 
El Planeta agua, el territorio y la cosmogonía pueden evolucionar de manera 

normal sin necesidad de que exista el ser humano. Pero el ser humano sin 

territorio y sin cosmovisión existirá sin identidad, sin dignidad, sin autonomía, 

sin autoridad, sin justicia, será como cualquier occidental se convierte en hijo 

del viento que se deja arrastrar y ahuyenta los espíritus de las montañas y de 

las aguas.402 

 

Trata-se sobretudo de um engajamento com a política que visa produzir não apenas uma 

alternativa epistemológica – uma forma diferente de nomear as mesmas coisas – porque, ao ser 

pronunciado, termina também por suspender algumas suposições de cunho ontológico, através 

do realinhamento sensível que opera em torno do que é considerado um ser vivo, um sujeito de 

direitos ou um agente histórico, por exemplo. O problema não é apenas conceitual, podendo ser 

resolvido com um uso melhor de palavras ou com a criação de conceitos por si só. A vida que 

a lei misak visa preservar não emana dos mesmos pressupostos que animam as noções de 

individualidade tão centrais para o sujeito moderno, ponto fundamental no qual se sustenta o 

projeto de autonomia dos movimentos indígenas no Cauca colombiano. 

Em uma construção provavelmente apropriada dos zapatistas mexicanos, os Misak 

afirmam que o objetivo de sua lei é construir um mundo “onde caibam muitos mundos”.403 Essa 

intenção pluralista que imagina o pensamento a partir de sua localidade, desprovido, portanto, 

de intenções hegemonistas e catequizantes, imagina também o momento para a instauração 

autônoma de um pluriverso: formas de fazer mundos como entidades que coexistem a partir e 

por causa de suas diferenças; negociando suas distâncias a partir da própria heterogeneidade 

existente entre mundos.404 O projeto da autonomia, como poderíamos chamar todos esses 

esforços cosmopolíticos em direção à preservação da vida comunitária indígena, é a conjunção 

                                                 
400 Cabildo de Guambia. "Misak Ley, por la defensa del derecho mayor, patrimonio del pueblo Misak", Silvia, 

Cauca, 2007, p. 9. Disponível em: https://www.grain.org/es/article/entries/1241-misak-ley. 
401 TUNUBALÁ, Floro; TROCHEZ, Juan Bautista Muelas. Op. cit., 2016, p. 48 
402 Ibidem. 
403 Ibidem, p. 82. 
404 DE LA CADENA, M; BLASER, M (eds.). Op. cit., 2018, p. 1-19. 
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de duas vias: um regime local de autonomia, base do autogoverno e da reprodução cultural, e a 

criação de uma “rede planetária”, como denominou o historiador francês Jeromè Baschet, i.e., 

a relacionalidade de um mundo aberto às interconexões colaborativas entre entidades vivas.405 

A autonomia, nesse caso, aparece como a união indissociável entre uma perspectiva coletiva de 

emancipação e de uma concepção não-estatal do campo político. Mas a ideia da autonomia, 

central no repertório conceitual dos Misak e de outros grupos da região, como os Nasa, define 

menos a situação política na prática (não há autonomia absoluta em um contexto marcado pela 

presença de tantas forças heterônomas – não apenas estatais – ao redor do resguardo), do que 

o horizonte teórico que deve guiar a prática política no interior de sua historicidade. 

Em um comentário do antropólogo colombiano Arturo Escobar sobre a análise de 

Baschet, ele nota que, na medida em que se liberam, na prática, da forma estatal, os coletivos 

autônomos “tendem a se auto organizar como uma pluralidade de mundos, através de redes 

planetárias interculturais”406. Em assembleias internacionais interétnicas, em redes continentais 

de colaboração política, com organizações não-governamentais e comunidades 

afrodescendentes, com estudantes universitários e sindicatos, com produtores de alimentos, 

ambientalistas, historiadores, antropólogos e arqueólogos, enfim, em toda e qualquer ocasião 

onde mundos se cruzam, onde alianças conjunturais se formam, e onde o que existe de diferente 

não é necessariamente dissolvido no interior de uma força cultural centrípeta que transforma o 

dissimilar no mesmo, a diferença em identidade, o múltiplo em uno. Contra o mundo de um só 

mundo, a pluralidade de mundos. Para os Misak, a soberania cósmica, instrumentalizada como 

normatividade jurídica, é a forma de se contrapor à verticalidade do pensamento ocidental cujo 

efeito mais direto, para os indígenas, é a perda da autonomia. 

 

Conclusão 

Na escolha de Liliana Muelas como representante dos povos indígenas do país na 

cerimônia de recebimento do prêmio Nobel, em 2016, repousava uma identificação nacional 

dos “guambianos” como um povo pacífico, que haveria logrado contornar e resistir ao avanço 

                                                 
405 Baschet, especialista em história medieval europeia, passou a se interessar e a colaborar periodicamente com a 

experiência dos zapatistas mexicanos (EZLN) a partir do final dos anos 1990, e viu, na mobilização da autonomia, 

o conceito agregador da experiência de resistência indígena contemporânea. BASCHET, Jerôme. Adiós al 

capitalismo: Autonomía, sociedad del buen vivir y multiplicidade de mundos. Buenos Aires: Futuro Anterior 

Ediciones, 2014, p. 72. 
406 “As the salience of the Planes de Vida and life projects of communities reveals, control over a basic level of 

production is indispensable for an effective translocal politics of articulation. For Baschet, this basic production 

infrastructure is a sine qua non for liberated spaces to grow and go beyond their determination by capital, the 

dominant economy, and the law of value”. ESCOBAR, Arturo. Designs for the pluriverse: Radical 

interdependence, autonomy, and the making of worlds. Duke University Press, 2018, p. 175. 
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dos atores armados sem o emprego da violência como método – em uma espécie de 

contraposição com a imagem histórica dos vizinhos Nasa e do próprio CRIC. Sem 

necessariamente discordar da caracterização – Liliana de fato costuma utilizar a imagem 

histórica dos Misak como “um povo de não-violência” –, a governadora me contou da 

dificuldade em traduzir, para a língua e para a existência Misak, o significado do termo “paz”: 

“Não temos um termo referente para paz, talvez seja uma possibilidade traduzi-lo, como 

fazemos atualmente, por pichi, um termo de origem climática, uma certa temperatura fria que 

consideramos agradável e tranquila”407. Traduzir paz, como um conceito normativo, para um 

termo ligado à experiência climática, é se apropriar do discurso estabelecido pelo Estado em 

termos mais fieis a sua experiência cotidiana.  

É esse mesmo movimento que observamos no incômodo de Liliana com o conceito de 

"arquivo", na substituição do “plano de desenvolvimento” por um “plano de vida”, na 

proposição dos historiadores Misak em defesa de uma história escrita adequada a suas formas 

de temporalização, na experiência da prática arqueológica informada pelos saberes locais ou, 

ainda, na proposição de uma prática jurídica ontologicamente plural. Em outras palavras, a 

afirmação de certa intraduzibilidade das concepções indígenas suspende, no exemplo possível 

dos conceitos de paz, do direito, da história ou do desenvolvimento, os valores de 

universalidade que circulam entre os discursos nacionais e a prática histórica das sociedades 

modernas.  

Seria apressado ver, nessa substituição de conceitos, apenas a “forma” simbólica da 

disputa política indígena (seu “conteúdo real” sendo confinado apenas às dimensões 

materiais/reais dessa mesma disputa), como se a função da oposição entre conceitos realizada 

pelos Misak fosse um ato meramente constatativo – como se ele simplesmente descrevesse um 

estado de coisas e os tensionasse “apenas” no plano das ideias. O filósofo da linguagem J.L. 

Austin, em sua “teoria dos atos de fala”, desenvolvida em meados dos anos 1950, buscava 

compreender de que maneira diversos tipos de ação humana se realizariam através da 

linguagem. A ideia principal defendida por Austin era a de que, se o ato de falar certamente 

transmite informações e relata acontecimentos (e, assim, estão submetidas ao critério da 

verificabilidade, i.e., podem ser rotulados como verdadeiros ou falsos), essa não é a única 

dimensão da linguagem. Austin denominou de “performativos” os atos de fala não limitados ao 

critério de verificabilidade, aqueles que, através de sua produção, efetivamente agiriam no 

interior desse mesmo estado de coisas: o padre que declara (“eu te batizo”, “eu os declaro” etc.) 

                                                 
407 Entrevista com Liliana Muelas e Jeremías Tunubalá na sede do Cabildo de Guambia (Silvia, Colômbia), 13 de 

junho, 2017. 
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age enquanto declara, como o juiz que condena (“eu te condeno”) exerce a ação a partir das 

palavras. Os enunciados performativos, no momento em que proferidos, realizam a ação 

denotada pelo verbo; não descrevem nada, mas realizam atos (o ato de batizar, condenar, casar, 

perdoar, abrir uma sessão etc.). No sentido performativo da linguagem, dizer algo é fazer 

algo.408   

A prática política local em Guambia, mediada pelo texto, exige um entendimento da 

linguagem que não se esgota no potencial de descrição formal dos enunciados, mas que também 

produz litígios sempre que cancela, ainda que de formas instáveis, a autolegitimação desses 

universalismos exógenos. De maneira semelhante, talvez as experiências cosmopolíticas do 

cabildo Misak possam ser melhor entendidas como atos performativos. Ali, a remissão da 

atividade política à planos conceituais e cosmológicos – na medida em que suspende, ainda que 

de maneira provisória, categorias discursivas com pretensão de universalidade – efetivamente 

reorganiza o campo das sensibilidades coletivas, transpondo fronteiras sobre o dizível e o 

indizível, sobre o visível e o invisível. O enunciado “a história é um caracol que caminha”, por 

exemplo, não apenas descreve o entendimento local dos processos históricos, como amplia as 

linhas de contato entre o conhecimento temporal “próprio” e aquele, o “histórico”, construído 

externamente. A reapropriação das crônicas coloniais ou dos vestígios arqueológicos como 

fonte de legitimação histórica, por sua vez, é também a realização de um realinhamento de todo 

um regime que define quem pode (e quem não pode) escrever a história dos Misak – um 

rompimento com o que identificam ser a lógica circular do conhecimento acadêmico. Além 

disso, os experimentos teóricos – como a tessitura de uma linguagem jurídica que é, ao mesmo 

tempo, ontológica – também devolvem, para a disputa política, novos termos possíveis para a 

imaginação local, para o enquadramento da experiência coletiva indígena e para a projeção de 

estratégias de ação no presente. Entre os Misak, a política ganha existência nesse tipo de ato, 

cuja força está na capacidade de reconfigurar o campo da própria experiência.  

No uso político-conceitual da autonomia (da legitimidade do “próprio”) por 

comunidades indígenas, alguns autores veem a descrição de situações nas quais essas mesmas 

comunidades se relacionam entre si e com outros, como o Estado. Arturo Escobar chamou isso 

de um “acoplamento estrutural” entre diferentes mundos que, no entanto, também estimula a 

preservação da autopoiesis comunitária, ou seja, a capacidade de um sistema (no caso, de um 

sistema cultural) de se auto reproduzir e de garantir sua durabilidade temporal: “o objetivo dos 

movimentos autônomos não é tanto mudar o mundo, mas criar novos mundos”409. Nos termos 

                                                 
408 AUSTIN, J.L. How to do things with words. Oxford: Oxford University Press, 1975. 
409 ESCOBAR, A. Op. cit., 2018, p. 174. 
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de Escobar, a autonomia é um design ontológico, no sentido de ser, ao mesmo tempo, 

imaginação e criação de mundos próprios, produção endógena de normas de convivência que é 

também a (re)produção de determinadas relações entre entes – entre as comunidades e o Estado, 

mas também entre comunidades indígenas entre si, e no interior das próprias, entre pessoas, 

territórios, e outros agentes não-humanos.  

Para os Misak, o fortalecimento da autoridade ancestral é a chave para a prática da 

autonomia territorial e política, único caminho para a geração de “novas relações entre a 

autoridade branca e a autoridade indígena”410 – geração cosmopolítica. Todas as experiências 

que observamos até aqui, aliás, como práticas de autonomia (sejam elas práticas históricas, 

jurídicas, arqueológicas etc.), podem também ser entendidas como experiências 

cosmopolíticas: produções ontológicas e proposições cosmológicas que reorganizam, na 

prática, diferentes mundos vividos e projetam expectativas para a criação ou recriação de novos 

mundos. Mais que um esforço de contestação conceitual, o que os experimentos práticos dos 

Misak produzem é uma reorganização do cosmos, uma abertura para uma possível coexistência 

entre mundos heterogêneos.  

 

 

Figura 27 - Taita Lorenzo Muelas Tombe, tesoureiro do cabildo Misak (Arquivo pessoal, 2017). 

                                                 
410 TUNUBALÁ, Floro; TROCHEZ, Juan Bautista Muelas. Op. cit., 2016, p. 148. 
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Figura 28 – Uma aula na Universidad Misak. Abaixo, o caracol desenhado no chão. Acima do quadro branco, a 

inscrição: “PUEBLO MISAK: Recuperar la tierra para recuperarlo todo” (Arquivo pessoal, 2017). 

 

Figura 29 - "Membros do Comitê de História apresentam os resultados de seu trabalho de investigação em forma 

de desenhos, juntos de uma das mayoras que foram entrevistadas", 16 de novembro, 1987 (Luis Guillermo Vasco 

Uribe411). 

                                                 
411 Disponível em: http://luguiva.net/fotos/galeria.aspx?id=3. 

http://luguiva.net/fotos/galeria.aspx?id=3
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CAPÍTULO 5 

O ESPAÇO DOS EQUÍVOCOS: A HISTORICIDADE E O TEMPO DO 
NÃO-HUMANO 

 

O fato de que ela [a História] é um código, e que, portanto, outros 

códigos são possíveis, é obscurecido pelo fato de que a ideia da 

história presume e ajuda a garantir a ideia de Homem. 

Sanjay Seth412 

 

 

Introdução 

As discussões elaboradas até aqui permitem que afirmemos que a experiência histórica 

da política indígena é atravessada, na prática, por um movimento de mobilização interna e 

externa das histórias nativas e de seus fundamentos temporais. Vimos que, no decorrer de 

processos de conflito, negociação e resistência, coletivos indígenas articulam, por um lado, 

formas próprias de conjugar o tempo e, por outro, reapropriam-se criativamente das 

representações históricas e dos métodos disciplinares produzidos externamente. Esse 

movimento dialético entre o endógeno e o exógeno estabelece, menos que uma eleição entre a 

“autenticidade positiva” do pensamento indígena e a exterioridade negativa a ser evitada (a 

“negatividade inautêntica” do pensamento histórico), uma compreensão mais elaborada sobre 

as zonas de fronteira e os intercâmbios produtivos que resultam da experiência da alteridade.413 

As situações que descrevemos são provas de que tal antagonismo não é capaz de explicar a 

complexidade das experimentações ameríndias envolvendo o tempo e a história. Ao mesmo 

tempo, tais situações, contrastadas com a racionalidade própria do pensamento histórico-

filosófico moderno – racionalidade por vezes reapropriada pelas comunidades – tampouco 

permite com que nos afastemos completamente dos parâmetros disciplinares. Essas vinculações 

parciais da política misak com o conhecimento exógeno são frutos de uma prática que não se 

dirige ao que vem de fora apenas através de suspeitas políticas, mas também através da 

possibilidade de integrar a diferença de modo que ela possa resultar em ferramentas 

politicamente eficazes nas lutas por autonomia política.  

Tendo isso em mente, este último capítulo pretende reajustar o foco de nossa análise 

para alguns fundamentos teóricos de nossa disciplina e, mais especificamente, para certo ramo 

de sua história intelectual, com foco nos problemas das interrelações entre história e natureza, 

a relação disso com as teorias históricas sobre o tempo e o lugar da divisão entre 

                                                 
412 SETH, Sanjay. “Op.cit., 2013, p. 185. 
413 Idem notas de rodapé 30 e 31. 
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humanidade/não-humanidade nos processos históricos. Isso pode parecer, a princípio, 

despropositado, mas queremos esboçar melhor que tipo de fundamentos disciplinares são esses 

que podem ser tensionados a partir de uma consideração aberta a legitimidade das sociedades 

indígenas e de suas formas de pensar o tempo e a história. Em diálogo com o trabalho de Ana 

Carolina Pereira, no qual o corpo interpretativo da antropologia perspectivista serve de apoio 

ao exercício de contraste com as filiações filosóficas da teoria da história moderna 

(representadas aí principalmente pelos trabalhos de Jorn Rüsen e Reinhart Koselleck), 

objetivamos aqui repensar esse contraste sob duas formas principais: 1) tendo como primeiro 

objeto do contraste a materialidade política dos conflitos cosmológicos assinalados nos 

capítulos anteriores e 2) tendo como segundo objeto do contraste o significado (e a centralidade) 

moderna da ideia de humano, tal como exposta em alguns exemplos mais pontuais da 

fenomenologia alemã do século XX como Karl Lowith, Edmund Husserl e Martin Heidegger 

(mas também em um herdeiro dessa tradição, como o próprio Koselleck). 

Assim, veremos primeiramente como o núcleo da tradição fenomenológica alemã – 

como exemplo possível de padrões epistemológicos que seguem basilares para a prática 

disciplinar contemporânea – busca responder ao que é percebido como uma crise da consciência 

histórica moderna, em torno do dualismo hierárquico entre a história (como expressão cultural 

humana) e a natureza (como exterioridade não-humana). Isso será importante para avançarmos, 

nas partes conclusivas subsequentes, em uma interpretação do tempo-caracol misak e da 

agência não-humana na historicidade ashaninka a partir do modo como essas situações fissuram 

os entendimentos mais gerais e formativos de nossa disciplina. A possibilidade de explorar o 

espaço aberto por essas fissuras será tematizada por meio da ideia de desentendimento político 

tal como formulada por Rancière, em diálogo com recentes desenvolvimentos da teoria 

antropológica e da historiografia contemporânea, dos autores supracitados. 

Argumentaremos, a partir disso, que a arbitrariedade da divisão entre história e natureza 

não parece ser suficiente nem útil para descrever dimensões e domínios internos das 

cosmologias indígenas da América do Sul. Seria possível, assim, esboçar uma resposta ao 

problema do pluralismo histórico-temporal a partir de um corpus epistemológico desencantado, 

como o do discurso histórico moderno, sem, necessariamente, reduzir o valor ontológico dessas 

outras histórias? Ou seja, sem reduzir as dimensões existências dessas experiências em uma 

espécie de linguagem comum que, em última instância, cancelaria os efeitos mais profundos 

dessa alteridade? Nossa compreensão é a de que, a partir do contraste entre certos elementos 

fundamentais da tradição intelectual que informa nossa prática e os “regimes de subjetivação” 

ameríndios, liberar-se-iam formas de lidar com o problema da diferença sem recorrermos à 
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arbitrariedade de pares conceituais universalistas e sem, assim, anularmos o potencial legítimo 

e disruptivo dessa mesma diferença, i.e., a possibilidade de interpretá-la como forma de 

redirecionar nossos próprios conceitos. 

 

5.1 Natureza, história e o espectro da filosofia europeia 

No começo da década de 1950, o filósofo alemão Karl Löwith publicou um texto no 

periódico Social Research assinalando que, em épocas como a Antiguidade Clássica, na qual a 

proximidade entre humanos e natureza parecia ser mais acentuada em comparação com a 

experiência da modernidade europeia, a antítese natural da natureza seria “não a história, mas 

a arte”414. No mundo europeu antigo, o contraste e a confrontação dar-se-iam entre a physis e a 

techné, entre o natural e o artificial (no sentido de algo que não está dado naturalmente, mas 

que é forjado pelos homens), e não entre processos naturais e processos históricos, como seria 

concebido na experiência histórica da modernidade. Em resumo, a distinção entre natureza e 

história e, consequentemente, entre ciências naturais e ciências culturais ou históricas se dava 

como um desenvolvimento intelectual localizado, declarado claramente pela primeira vez, 

segundo Löwith, por Descartes. A partir da divisão da realidade entre uma substância pensante 

(o espírito, res cogitans) e uma substância não pensante (a matéria inerte, o corpo como 

invólucro vazio da substância espiritual mais determinante, res extensa), o método cartesiano 

passou a definir os limites do conhecimento em termos do possível e do impossível:  

 
A partir do princípio do ser-pensamento, ele [Descartes] construiu a natureza 

como objeto da física matemática. Existe um conhecimento verdadeiro e certo 

sobre a natureza; sobre a história nada pode ser conhecido verdadeiramente e 

com certeza. O que parecemos saber sobre a história se baseia em mera 

tradição, opinião e costume.415 

 

Löwith nota, no entanto, que o critério da distinção não decorre aí de uma diferença de 

substância entre os respectivos campos, mas de uma distinção secundária sobre o que pode ser 

conhecido cientificamente (sustentado por critérios de verificabilidade) sobre a natureza e sobre 

a história. 

No momento dessa publicação, Löwith acabara de retornar a seu país de origem, depois 

de quase duas décadas exilado por conta do antissemitismo que se intensificara no ambiente 

acadêmico germânico desde os anos 30. Professor em Heidelberg a partir de 1952, Löwith 

voltava a explorar as consequências do cartesianismo em termos muito próximos aos que ele 

                                                 
414 LÖWITH, Karl. Nature, history and existentialism. Social Research, vol. 19, 1952, p. 79. 
415 Ibidem, p. 79-80. 
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havia desenvolvido filosoficamente nos anos anteriores em relação aos valores da razão 

científica como continuidades elementares – e não como rupturas emancipadas – das visões 

religiosas de mundo pré-iluministas. Vale lembrar, nesse sentido, que a tese de seu clássico O 

Sentido da História (Meaning in History), de 1949, era mesmo a de que as modernas filosofias 

da história não representariam mais que secularizações da escatologia judaico-cristã, com sua 

fé teleológica no cumprimento de um fim determinado. Acima de tudo, o que teria se tornado 

secularizado desde o início da era cristã – e apenas rearticulado formalmente na modernidade 

– seria a busca do sentido histórico na forma de um objetivo histórico final. 

No texto de 1952, Löwith exemplifica a existência dessas continuidades também a partir 

da forma pela qual diferentes expressões do pensamento moderno europeu compartilhariam, 

entre si, concepções demasiadamente utilitaristas da natureza como domínio disposto ao 

humano, “como meio e não como fim”. Embora em cada uma dessas expressões, dispersas entre 

os séculos XVIII e XX, conceitos diferenciados de natureza se fariam notar, para o filósofo 

alemão todas acabariam tomando como autoevidente a completa segregação do “mundo 

natural” em relação ao “mundo histórico”. Vico, o grande filósofo napolitano do século XVIII, 

por exemplo, discordava de Descartes sobre a natureza do possível de ser conhecido, crendo 

que, inversamente ao que havia pronunciado o francês, a história seria lugar do passível de ser 

conhecido por ser artefato humano, e a natureza, como artefato não-humano, seria um domínio 

inacessível ao conhecimento. 416 Todavia, entre os dois, como assinalou Löwith, sobreviveria 

uma concordância de fundo: a de que a preocupação fundamental do método filosófico não se 

deveria se centrar no objeto em questão (a natureza ou a história), mas nas condições de 

possibilidade para o conhecimento de uma ou de outra417: “a prioridade do problema do 

conhecimento e do método acima da questão do objeto é, de novo, tipicamente moderna”, 

prosseguia Löwith. 418  

                                                 
416 Esse argumento de Vico havia sido reafirmado já por Marx no volume I do Capital quando trata do impacto da 

obra de Darwin para pensar a história da organização social humana: “Não merece a mesma atenção a história da 

formação dos órgãos produtivos do homem social, da base material de toda a organização social particular? E não 

seria ela mais fácil de levar a cabo, já que, como diz Vico, a história do homem se distingue da história da natureza 

porque aquela fizemo-la e esta não?”. MARX, Karl. O Capital – crítica da economia política, vol. 1, tomo 2. São 

Paulo: Abril Cultural, 1984 [1867]. 
417 Ainda assim, a originalidade da proposição de Vico é digna de nota. Hayden White escreveu, em Trópicos do 

Discurso, que a consideração de Vico respondia à crescente “necessidade de um aparato conceitual distinto para a 

análise de fenômenos sociais e culturais a partir do que se poderia usar legitimamente para analisar os processos e 

estruturas da natureza física. A fórmula em que esse princípio se expressou asseverava a “conversibilidade” do 

“verdadeiro” e do “fabricado”, ou o princípio do verum ipsum factum”. WHITE, Hayden. Trópicos do discurso: 

ensaios sobre a crítica da cultura. São Paulo: Edusp, 1994 [1975], p. 210. 
418 LÖWITH, K. Op.cit., 1952, p. 81. 
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Na raiz desse “modo de ver” moderno, Löwith afirma que o método cartesiano teria 

acabado por afirmar uma ontologia da existência como instância dependente, de maneira 

exclusiva, dos movimentos do pensamento humano. Mesmo o posterior historicismo hegeliano 

e sua versão materialista, por exemplo, muito embora já compartilhassem um conceito 

diferenciado de natureza (como geistige Welt: um mundo espiritual a serviço de suas próprias 

determinações), acabariam ainda por reafirmar a ideia de uma natureza cuja existência é sempre 

resultado de projeções do espírito racional humano ou das forças produtivas (cuja expressão 

mais essencial não é mesmo outra senão a ação humana). Essa fundamentação secularizada de 

uma “apropriação histórica do mundo natural” – um mundo que se autocompreende como 

liberado das determinações escatológicas do medievo cristão – acabaria por legitimar 

intelectualmente um interesse utilitário da natureza: a compulsão moderna em dominar a 

exterioridade do mundo natural para satisfazer imperativos de acúmulo e sobrevivência da 

espécie. Há aí um elemento importante que pode nos ajudar a vislumbrar os cruzamentos entre 

a especulação teórica e a vida prática, entre o “modo moderno de pensar” e o “modo moderno 

de agir” segundo os termos de Löwith. 

A fidelidade das vertentes centrais do marxismo à filosofia da história de Hegel é 

analisada por ele como atestado de continuidade histórica com a filosofia cartesiana. Em Marx, 

por exemplo, a necessidade de superar materialmente a história da civilização moderna (nada 

menos que a pré-história de um novo mundo) conviveria de maneira confortável com um apreço 

pelo capitalismo industrial e sua relação com o mundo natural, sendo esse, ainda que 

terrivelmente desigual, o estágio superior da civilização para além do primitivo “estado de 

natureza”. Essa unidade essencial do processo histórico foi o que permitiu ao marxismo imputar 

o rótulo de “sociedades pré-capitalistas” a todos os grupos e coletivos afastados de um tipo 

especifico de racionalidade instrumental tida como etapa inevitável de um processo histórico 

progressivo e linear. É através dessa mesma unidade essencial que deriva o tradicional gesto de 

identificação dos povos indígenas como antinomia dos “povos com história”, e parece ter sido 

mesmo o advento de uma tal economia temporal que produziu a possibilidade de referir-se a 

tais sociedades como “primitivas”, “pré-modernas” ou “pré-capitalistas”, dotando-as assim de 

um senso de incompletude perante a um sentido pré-definido do qual todas as sociedades se 

encaminhariam – a fundação do Estado pelo advento do nome próprio da Razão. 

Löwith destacava com firmeza que, no entanto, a concepção instrumentalizada da 

natureza em Hegel ou Marx responderia a um problema anterior, com a idade da filosofia 
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moderna e, portanto, com a idade do “projeto moderno de secularização”.419 Ele encontrará 

então outros exemplos sobre a continuidade histórica da persuasão cartesiana na obra de Martin 

Heidegger, quem havia sido supervisor de sua tese de habilitação em Marburg no final dos anos 

1920. Em 1929, em seu Conceitos fundamentais da metafísica, Heidegger havia afirmado, por 

exemplo, que “o homem é a história, ou melhor”, ele se corrigia à frente, “a história é o homem” 

(voltaremos ao significado dessa correção mais à frente). O que está por trás dessa conclusão 

provisória de Heidegger é a ideia, fundamental em seu projeto filosófico, de que a única 

passagem entre o vazio e o acontecimento é o humano, precisamente por se tratar este do “foco 

primordial de sentido”. O mundo histórico – entendido como manifestação antropológica 

(humana) e universal do ser – antecederia o mundo da natureza, pois ainda que esse último 

“abarque todos os entes, e também o ser-aí”, a natureza só se manifestaria como possibilidade 

a partir das projeções e das capacidades humanas: “o mundo pertence ao ser-aí humano”420.  

Como definiu Georg Iggers, se a crítica heideggeriana afirma que “o homem não tem 

natureza, apenas história”, disso não decorre que a história possua, para Heidegger, uma 

“existência objetiva própria”, já que a expressão necessária da história é mesmo o homem 

social.421  A precedência ontológica da história sobre a natureza fundamentaria a proposta 

heideggeriana em termos daquela mesma separação cartesiana entre natureza e história – 

embora, em certo sentido, a intenção de Heidegger fosse completamente outra.  Esse era o 

argumento de Löwith, para quem 

 
[a divisão entre natureza e história] predomina ainda em Ser e Tempo, cuja 

crítica à ontologia de Descartes assenta igualmente na distinção entre duas 

formas inteiramente diferentes de existência: o Dasein humano, que existe, 

compreende a si mesmo e as demais existências, a existência de um tipo tal 

que é meramente dada. Além disso, apenas a existência humana é permeada 

por “historicidade”.422 

                                                 
419 Para Löwith, o projeto moderno de secularização, ao seguir a ideia de uma historicidade exclusivamente 

humana, manteria sua fidelidade essencial ao princípio redentor da tradição judaico-cristã, com sua fé num 

horizonte de futuro dotado de sentido e propósito histórico (já que esse propósito só pode ser atribuído pela razão 

humana). Por ser o mundo ocidental ainda um mundo ocidental cristão, sua consciência histórica seguiria, para 

ele, sendo escatológica. De “Isaiah a Marx, de Agostinho a Hegel, de Joachim a Schelling”, persistiria a ideia do 

futuro como único horizonte legítimo da história. Ibidem, p. 87. 
420 Heidegger apud VALENTIM, Marco Antonio. Extramundanidade e sobrenatureza: ensaios de ontologia 

infundamental. Florianópolis: Cultura e Barbárie, 2018, p. 287. 
421 IGGERS, Georg G. The German conception of history: The national tradition of historical thought from Herder 

to the present. Wesleyan University Press, 2012 [1983]. 
422 LÖWITH, K. “Op.cit., 1952, p. 80. Na versão alemã do texto, publicada um ano antes, inexiste a sentença final 

da citação sobre a exclusividade da existência humana “permeada por historicidade”. Nessa primeira versão, o 

mesmo parágrafo termina de forma menos assertiva, mas guardando um significado semelhante: “Somente a 

primeira [a existência humana] pode ser de fato compreendida, e somente a ela se pode colocar a questão do 

sentido”. É claro que, ao referir-se ao “humano”, Löwith tem em mente, ele também, a mesma ideia de um 
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Essa historicidade, grafada com aspas por Löwith, referia-se à relação geral que os entes 

mantêm com as distintas ordens do tempo. Para ele, o que ainda predominaria em Heidegger 

seria um antropocentrismo de raiz moderna, que concederia apenas aos entes humanos (o 

“Dasein humano”) a capacidade de se orientar e se situar em relação ao tempo e de, assim, 

produzir a historicidade. Na interpretação de Löwith, a natureza, incluída como predicado da 

historicidade humana, prosseguiria, em Heidegger, como entidade divorciada do ser 

propriamente histórico e mais fundamental. 

O problema central dessas discussões, tão centrais para a paisagem intelectual do século 

XX na Europa e além – a distância entre natureza e história como domínios apartados da 

realidade – decorre também de uma preocupação fundamentalmente metodológica. A divisão 

moderna entre ciências naturais (as relativas à natureza) e um outro ramo, chamado, a depender 

da tradição, de ciências da cultura, do espírito, sociais, históricas, humanas etc., aparece como 

efeito disciplinar da postura dualista indicada por Löwith. Em outras palavras, a história do erro 

dualista de Descartes é, em grande parte, como nos diz Sérgio da Mata, também “a história da 

alienação mútua entre ciências humanas e ciências naturais”423. Entre outros pensadores 

separados pelo tempo, de orientações filosóficas e políticas das mais dissimilares e divergentes, 

o divórcio do mundo cognoscível em duas esferas ontológicas apartadas uma da outra aparecerá 

como momento inequívoco do gesto epistemológico que viria a se seguir. Vejamos apenas mais 

alguns exemplos que nos auxiliem a visualizar melhor o problema no âmbito da história 

intelectual moderna, para depois retornarmos à tensão produzida pelos modos indígenas de 

experimentar o tempo.  

No trabalho de Ana Carolina Pereira, também é possível observar, na diferenciação entre 

um tempo físico e um tempo metafísico – diferenciação ilustrada pela autora a partir de uma 

breve discordância fruto de um encontro entre Albert Einstein e Henri Bergson em 1922 –, o 

reflexo de uma distância epistemológica em relação as especialidades de cada um dos campos 

que pertecem cada cientista: 

 
A querela entre ambos parecia decorrer de um hiato epistemológico a separar 

não apenas os dois autores, mas também as duas especialidades, ainda que a 

intenção de Bergson caminhasse em direção oposta, buscando uma 

“reconciliação” ou complementaridade entre “inteligência” e “intuição”. O 

que estava em discussão, portanto, era precisamente a “natureza” do tempo, e 

de sua percepção. [...] Concebido como dado da natureza, o tempo torna-se 

assunto de competência dos físicos porque exclui, por princípio, a necessidade 

                                                 
“existente universal” que incomoda Lefort em Husserl, mas resta aí, como veremos, também a possibilidade de 

revelar uma posicionalidade específica da cultura intelectual moderna. 
423  MATA, Sérgio da. Max Weber e as ciências naturais. Revista Ciência Hoje, n. 320, 2014, p. 37. 
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da relação com os indivíduos, uma vez que o foco são os “eventos 

propriamente ditos”: aqueles que são externos e independentes da consciência 

dos sujeitos.424 

 

 A historiadora parte, então, do problema ilustrado por tal querela, para, a partir daí, 

esboçar a hipótese de que persistiria, nas disputas disciplinares e filosóficas derivadas da 

revolução filosófica kantiana do século XVIII, as mesmas bases de sustentação das ideias 

modernas de tempo e história. Retomemos brevemente seu raciocínio. Pereira argumenta que 

podemos encontrar, como uma das raízes de nossos hábitos intelectuais modernos, o idealismo 

transcendental de Kant, responsável por deslocar, na filosofia, o sujeito para o centro do mundo, 

replicando, para a filosofia, a transferência realizada por Copérnico entre heliocentrismo e 

antropocentrismo. No idealismo kantiano, como sabemos, não é mais o sujeito que se regulará 

pela natureza do objeto, mas o próprio objeto que será regulado pela natureza do sujeito do 

conhecimento. Para a autora, um tal sistema filosófico, fiel às concepções newtonianas de 

espaço e tempo, mas, ao mesmo tempo, inseridas na particularidade “fenomênica” do projeto 

de Kant (a divisão entre a coisa em si e sua aparição como fenômeno), determinará também a 

duplicidade própria a tais grandezas, pois 

 
como só é possível trazer no espírito a medida do que realmente existe, tempo 

e espaço são, simultaneamente, grandezas ontológicas e transcendentais. Se a 

faculdade de ser afetado pelas coisas precede as intuições de todas elas, a 

forma de todos os fenômenos está dada (no espírito) antes de toda e qualquer 

percepção real. Por essa razão, as formas puras da intuição sensível – espaço 

e tempo – contêm, anteriormente a toda experiência, os princípios de suas 

relações.425 

 

A partir disso, Pereira encaminha uma detalhada reflexão sobre os sentidos da proposição 

kantiana para o desenvolvimento do pensamento histórico moderno (pontuando mesmo o 

universo crítico que gravitará positivamente ou negativamente as ideias de Kant, como em 

Herder, Hegel e Droysen), enfatizando sempre que o idealismo transcendental, juntamente aos 

princípios físicos de Newton, consististirá em um importante motor para a concepção de 

continuum temporal, fundamental para o desenvolvimento moderno da história enquanto 

disciplina, como ainda voltaremos a ver a frente. 

 De tais reflexões, podemos tirar a seguinte lição: parte considerável da sustentação 

teórica/epistemológica da historiografia moderna, como aponta Pereira, é de fato uma derivação 

(direta ou indireta) de determinados gestos intelectuais que remontam às sistematizações 

                                                 
424 PEREIRA, Ana Carolina Barbosa. Op. cit., 2019, p. 26-27. 
425 Ibidem, p. 32-33. 
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científicas, próximas daquilo que Charles Taylor chamava “naturalismo iluminista”426. Não se 

trata, é claro, de afirmar os parâmetros filosóficos da modernidade europeia como efeito único 

dessa disposição intelectual, representada como resultado da articulação de ideias e palavras de 

alguns representantes da história da filosofia alemã. Como bem sabemos, falar em 

modernidade, em termos de experiência política ou de história intelectual, é sempre falar 

também sobre multiplicidades, competições, projetos bem-sucedidos e outros fracassados (ao 

menos em torno de sua reprodução histórica e temporal). A seguir analisaremos, em outras 

expressões possíveis desse mesmo gesto, uma série de elementos da linguagem filosófica 

europeia e, mais especificamente, do universo fenomenológico alemão (em suas distâncias e 

proximidades com o cartesianismo moderno) que julgamos serem bons exemplos desse tipo de 

sistematização científica ou mesmo metafísica.  

Vale ressaltar, uma vez mais, que não é o caso de afirmar uma completa originalidade 

da expressão alemã ou francesa disso que chamamos genericamente de “pensamento moderno”. 

Outras tradições poderiam ser citadas, e mesmo a suposta centralidade do cartesianismo poderia 

ser relativizada, como uma série de investigações nas ciências humanas já vem apontando nas 

últimas décadas427; afasta-se, assim, de possíveis assunções homogeneizadoras que remeteriam 

a um único "programa ocidental da modernidade"428. O sociólogo israelense Shmuel Eisenstadt, 

por exemplo, foi um autor que chamou atenção para essa multiplicidade inerente aos projetos 

ocidentais de modernização: “a melhor forma de compreender o mundo contemporâneo – e de 

explicar a história da modernidade – é concebê-lo como história de constituição e reconstituição 

contínua de uma multiplicidade de programas culturais”429. Ainda assim, pensamos que, tal 

como as análises de Pereira em torno do projeto kantiano e em suas repercussões no corpus 

teórico de Koselleck e Rüsen, também faria sentido pensar aqui em certos dilemas expressos 

no desenvolvimento histórico da tradição fenomenológica alemã, observando tais dilemas como 

lugares onde a relação dessa tradição com as marcas estruturantes de um “projeto de 

modernidade” como aquele inscrito nas linhas e entrelinhas da filosofia cartesiana, como 

demonstrou Löwith. 

                                                 
426 TAYLOR, Charles. Radical Enlightenment. In: Sources of the self: The making of the modern identity. Harvard: 

Harvard University Press, 1989. 
427 Ver, por exemplo, além dos já citados trabalhos de Chakrabarty e Sanjay Seth: TAYLOR, Charles; LEE, 

Benjamin. Multiple Modernities Project. Modernity and Difference. (n.d.). Disponível em: 

www.sas.upenn.edu/transcult/promad.html; DUSSEL, Enrique.  Europa, modernidad  y eurocentrismo.  In:  

LANDER, Edgardo  (org.). La colonialidad  del  saber:  Eurocentrismo  y  Ciencias  Sociales  –  Perspectivas  

latino-americanas. Buenos Aires: Clacso, 2000; SCHMIDT, Volker H. Multiple modernities or varieties of 

modernity?. Current sociology, v. 54, n. 1, p. 77-97, 2006. 
428 EISENSTADT, S. N. Modernidades múltiplas. Sociologia, Problemas e Práticas, Oeiras, n. 35, 2001, p. 139-

140. 
429 Ibidem. 

http://www.sas.upenn.edu/transcult/promad.html
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* 

Edmund Husserl, o pai fundador da fenomenologia – cuja obra sabidamente influenciou 

os trabalhos tanto de Heidegger como de Löwith, tendo sido ambos seus alunos – apontava, em 

uma famosa conferência no final de sua vida, que o “parentesco espiritual” entre variadas 

expressões do humano (digamos grosseiramente: entre diferentes “culturas”) passava a exigir 

um reconhecimento dos “níveis de ingenuidade” do racionalismo cartesiano. Na conferência de 

1936, mais tarde publicada sob o título de A crise da humanidade europeia e a filosofia, Husserl 

apontava para o beco sem saída das “ciências do espírito”, que se encontrariam, para ele, 

limitadas por razões metodológicas internas. "O sentido autêntico da crise da humanidade 

europeia", dizia ele, só poderia vir à luz por meio de uma exploração especulativa sobre as 

"razões mais fundas do funesto naturalismo", ou seja, das bases do pensamento cartesiano.430 

A impossibilidade de uma prática universalista para as questões da “espiritualidade humana” – 

ao contrário das ciências naturais, que poderiam se dar ao luxo de construir uma aproximação 

exata e objetiva do real – se encontraria exatamente no fato de que as disposições subjetivas 

internas de cada instância individual resistiriam a ser reduzidas pelos métodos de uma “ciência 

universal”. As limitações das ciências humanas (o fato de elas não poderem oferecer, como as 

ciências naturais, uma imagem do mundo baseada na pura objetividade empírica) seriam, para 

ele, efeitos colaterais de um gesto dualista anterior: 

 
Se o mundo fosse, por assim dizer, construído a partir de duas esferas de 

realidade com direitos iguais, a Natureza e o Espírito, nenhuma delas 

privilegiada metódica ou substantivamente em relação à outra, então a 

situação seria diferente. Todavia, apenas a natureza pode ser tratada por si 

como um mundo fechado, só a Ciência Natural pode, com uma coerência sem 

quebras, abstrair de tudo o que é espiritual e investigar a natureza puramente 

como natureza. Por outro lado, uma tal abstração consequente da natureza por 

parte do investigador das ciências do espírito, interessado apenas no 

puramente espiritual, não conduz, vice-versa, a um “mundo” em si mesmo 

fechado, a um mundo de interconexão puramente espiritual que pudesse ser o 

tema de uma Ciência do Espírito, universal e pura, enquanto paralelo da 

ciência pura da natureza.431  

 

O raciocínio prossegue: a razão pela qual as ciências humanas não poderiam operar um 

tal corte no real seria justamente o fato de que a realidade das coisas humanas (históricas, 

                                                 
430 HUSSERL, Edmund. A Crise da Humanidade Europeia e a Filosofia. Lisboa: Centro de Filosofia/Universitas 

Olisiponensis, Phainomenon/Clássicos de Fenomenologia, 2006 [1936], p. 318. 
431 Ibidem, p. 316. 
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culturais etc.) estaria fundada na corporalidade, termo que Husserl emprega no sentido de uma 

relação com o mundo que ao mesmo tempo transpassa o meramente espiritual e que tampouco 

pode ser reduzida biologicamente através dos métodos naturalistas:  

 
A espiritualidade humana está, decerto, fundada na physis humana, toda e 

qualquer vida anímica humana individual está fundada na corporalidade e, por 

conseguinte, também toda e qualquer comunidade está fundada nos corpos 

dos indivíduos humanos que são membros dessa comunidade. 

 

 A ideia de corporalidade exigirá, para Husserl, uma movimentação da reflexão em 

direção contrária a uma “apreensão psicofísica do mundo”432. Em outras palavras, o corpo não 

como suposto anexo real do espírito, como entidade física que se estende em contraste com uma 

substância espiritual mais determinante, mas como sistema coerente de possibilidades que se 

insurge contra qualquer possibilidade de redução funcionalista – o corpo vivido como nó da 

experiência individual e coletiva e, assim, da experiência histórica.433 É curioso e sintomático 

que, para além do inegável impacto da saída husserliana para o problema do dualismo 

cartesiano na história da tradição filosófica moderna, uma tal reflexão apareça justamente como 

prelúdio de uma preocupação mais geral sobre o destino da “humanidade europeia”, como já 

indica o título da conferência. Assim, da abertura humana para além do espaço reservado à 

espécie pelo cartesianismo, interpõe-se a questão da diferença entre as múltiplas formas de 

apresentação do espírito (o problema da distinção entre os vários “tipos de humanidade”434).  

As inegáveis diferenças internas entre as nações no solo europeu não poderiam, para 

Husserl, ser igualadas em grau da radical distinção entre a Europa e sua filosofia daquelas 

praticadas em sociedades “estrangeiras”.435 Ao reconhecer que toda “imagem espiritual” do 

humano pertença essencialmente a um “espaço histórico universal” ou a uma “unidade 

particular do tempo histórico”, Husserl admite que essa alteridade, ao se organizar “segundo a 

coexistência e a sucessão”, “tem a sua história”436. No entanto, a história dos povos não-

europeus não é a mesma que a história da Europa, porque nessa, para ele, o destino (o telos) 

reside na infinitude, enquanto naquela o sentido está dado ou na repetição do mesmo ou na 

integração evolutiva à historicidade europeia. Assim, se na Índia (a figura da alteridade 

                                                 
432 Ibidem, p. 342 
433 Sobre isso, ver ZAHAVI, Dan. Husserl’s Phenomenology of the Body. Etudes phénoménologiques, vol. 10, n. 

19, 1994. 
434 HUSSERL, E. Op. cit., 2006, p. 319. 
435 Pois “por mais hostis que possam ser umas com as outras, as nações europeias têm, no entanto, um particular 

parentesco interior de espírito, que permeia todas elas, transcendendo as diferenças nacionais. Há algo como uma 

relação fraternal que dá a nós a consciência de estar em casa nesta esfera”. Ibidem. 
436 Ibidem. 
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escolhida por Husserl como exemplo) poderíamos observar uma tendência à “europeização”, o 

contrário seria impossível: “nós, se nos compreendemos corretamente, nunca quereremos, por 

exemplo, indianizar a nós mesmos”437. 

 É verdade que, como argumentam alguns comentadores, a ideia de Husserl de uma 

Europa como espiritualidade, mais do que como espaço geográfico, permite uma aproximação 

do problema que, a princípio, afastaria-se de um determinismo nacionalista. É a Europa, afinal, 

enquanto fenomenalização, que é filosófica, não a filosofia que é europeia.438. A Europa 

filosófica seria assim potência, o que não significa o mesmo que telos. Todavia, parece difícil 

escapar do fato de que a forma com que Husserl imagina possível abordar o problema é, 

novamente, demasiadamente identitária, no sentido em que busca não a possibilidade de uma 

abertura da filosofia à diferença, mas a repetição da fronteira entre o mundo europeu e o mundo 

fora da Europa, visto como uma expressão dissimilar ao espírito universal humano. A Europa, 

mesmo que não como cartografia política, mas como possibilidade de um ponto de vista 

universal, não deixa de aparecer, afinal, como expressão humana localizada de um advento 

racional que reside na infinitude. Husserl fala da “deveniência das formas europeias”, sua 

mundanização, que lhes confere “o sentido de um desenvolvimento para uma forma de vida e 

de ser ideias, como para um polo eterno”439. 

 Sabemos que conexões deliberadas entre o nacional e o universal, da Europa como uma 

contraposição espiritual a outras formas particulares de humanidade (os exemplos pouco 

variam: a China, a Índia, os selvagens do Novo Mundo, os canibais etc.), aparecem como 

operações bastante corriqueiras no decorrer do desenvolvimento moderno da filosofia e da 

história. O projeto da filosofia moderna pode ser descrito, assim, como, em grande parte, a 

tentativa de fundação de uma “língua oficial de um puro Estado”, nos termos de Deleuze.440 

Lembremos apenas de Hegel, que, em 1837, definia a África como “mera natureza”, em 

contraste com a historicidade própria do mundo europeu.441 A África, afinal, como concebia, 

“não exibe movimento ou desenvolvimento. O movimento histórico que se vê nela – na parte 

do norte – pertence ao mundo europeu ou ao asiático”442. De igual forma, Hegel afirmava que, 

                                                 
437 HUSSERL, E. Op. cit., 2006, p. 320. 
438 Segundo Pedro Alves, por exemplo, “a grandeza da Europa filosófica, o seu estatuto de ‘arconte’ da 

Humanidade, não se confunde com qualquer projeto de domínio protagonizado por um povo, mas com o modo 

como ela, na finitude das suas formas de cultura, é o fenómeno da ideia infinita de uma cultura racional que pode, 

sem limites, tornar-se a cultura de uma humanidade universal”. ALVES, Pedro. Introdução. In HUSSERL, E. Op. 

cit., 2006, p. 5-6. 
439 Ibidem, p. 320. 
440 DELEUZE, Gilles: PARNET, Claire. Diálogos. São Paulo: Escuta, 1998, p. 20. 
441 HEGEL, G.W. Philosophy of History. Batoche Books, 2001[1837], p. 96 
442 Ibidem, p. 117. Para outros exemplos, cf. p. 111; 120; 230; 353. 
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na Índia, “uma fantasia profunda, sem dúvida, mas inculta, rasteja no solo, incapaz de história, 

privada que está de um fim próprio à realidade assim com à liberdade substancial”443. Outro 

exemplo possível é o próprio Heidegger que, um século depois (e um ano depois da conferência 

de Husserl), em plena maré do nazismo alemão, esboçava um diagnóstico sobre o problema da 

“salvação da Europa” cujo primeiro ponto inescapável seria, para ele, a necessidade de 

possibilitar “a conservação dos povos europeus perante o asiático”.444  

Esses são exemplos demonstram a relação da tradição filosófica moderna entre a 

identidade e o que vem de fora, mas que também atestam a íntima ligação existente entre o 

projeto filosófico da modernidade e afirmação da “europeidade” como instância privilegiada 

de produção de sentido histórico. Há alguns pontos que podemos sublinhar a partir dessa breve 

exposição, antes de nos dirigirmos ao problema do tensionamento que a alteridade indígena 

pode produzir nos padrões disciplinares – problema em torno do qual, segundo 

compreendemos, os exemplos mobilizados na tese podem oferecer alguma saída.  

Primeiramente, os autores citados, apesar de parte de um universo intelectual bastante 

localizado geograficamente (a tradição filosófico/fenomenológica alemã), elaboram questões e 

propõem caminhos que dizem muito sobre a configuração intelectual daquilo que chamamos 

de “pensamento moderno”. Melhor dizendo, esses exemplos apresentam uma imagem 

aproximada das preocupações de uma tradição que, em maior ou menor grau, estava ela mesma 

inserida em uma herança continental específica, cujo universo conceitual estava fundado sob a 

tensão própria entre os fundamentos do mundo europeu moderno e os fundamentos mais gerais 

da sociedade aristocrática no século XVIII (tensão que, segundo o famoso argumento de 

Reinhart Koselleck, ajudaria a explicar o impulsionamento de uma nova forma de experimentar 

o tempo no Ocidente a partir de então).  

É nesse universo conceitual que se revelará então a forma particularmente moderna de 

temporalizar a história. Nela, três dimensões fenomenológicas do tempo (passado, presente e 

futuro) estão conectadas no interior de uma única visão histórica que as engloba de maneira 

total. Já vimos, em outros momentos, as consequências mais diretas de uma atribuição genérica 

dessa experiência temporal como única possível. Agora precisamos entender como as 

experiências plurais da temporalidade efetivamente tensionam o “projeto de simultaneidade” 

                                                 
443 Hegel apud LEFORT, Claude. Sociedades “sem história” e historicidade. In: LEFORT, Claude. As formas da 

História, Editora Brasiliense, 1990, p. 38. 
444 "Na medida em que voltamos a perguntar a pergunta fundamental da filosofia ocidental a partir de um início 

mais originário, estamos apenas ao serviço da tarefa que caracterizámos como a salvação do Ocidente”. 

HEIDEGGER, Martin. A Europa e a filosofia alemã. Conferência no Kaiser-Wilhelm-Institut. Biblioteca 

Hertziana, Roma, 8 abr. 1936. Traduzido por Alexandre Franco de Sá, 2006, p. 111; p. 121-122. 
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do Estado-nação, ou seja, como comunidades redesenham, por intermédio da luta política e a 

partir de seu repertório cosmológico, as linhas de continuidade/descontinuidade que conectam 

diferentes camadas do tempo e acabam, assim, por impactar potencialmente entendimentos 

mais universalistas da temporalidade.  

Em segundo lugar, apesar de suas diferenças internas e motivações políticas 

particulares, as reflexões filosóficas que vimos acima permanecem fundamentalmente atadas a 

uma percepção mais geral que concebe a história como um domínio monopolizado pela ação 

humana. Mesmo que por vezes haja um esforço no sentido de ver além da segregação humanista 

entre dois espaços autônomos do conhecimento, a discussão aparece sempre atada à crença 

coletiva, anterior e mais fundamental, de uma consciência própria ao sujeito humano que se 

contrasta com a existência de uma natureza apartada ontologicamente daquilo que é histórico 

(obra do humano). Mesmo Löwith, que se nega a reduzir a natureza, como mundo não-humano, 

a uma expressão da existência humana, não deixa de encontrar, nessa ambiguidade particular 

da espécie – nem exclusivamente natural, nem espiritual (sua "natureza ontológica dual"445) –, 

a base da constância antropológica universal da espécie humana. A história, para ele, aparece 

em última instância como fenômeno dependente de uma razão externa que imprima significado 

para os eventos, pois "o que simplesmente acontece em algum lugar e em algum momento ainda 

não é 'em si' um acontecimento histórico"446. 

Algo semelhante se passa com Heidegger quando a historicidade humana (a 

historicidade do Dasein) é definida por sua precedência ontológica em relação à natureza 

(definida por seu estatuto de não-humanidade). Do modo como recentemente formulado por 

Marco Antonio Valentim: “O que faz, para Heidegger, com que seja melhor [...] dizer que ‘o 

homem é história’, do que afirmar que ‘a história é o homem’, a não ser a necessidade de 

determinar o que é propriamente histórico a partir daquilo que separa, quanto ao ser, o humano 

do não-humano?”447. Valentim argumenta detidamente que essa predileção decorreria da 

atitude filosófica da modernidade em separar o domínio (humano) da linguagem dos entes “não-

dotados do modo de ser do ser-aí”, ou seja, aqueles para os quais “falta a linguagem”, o domínio 

                                                 
445 O termo está em sua tese de habilitação orientada por Heidegger, “Das Individuum in der Rolle des 

Mitmenschen, ein Beitrag zur anthropologischen Grundlegung der ethischen Problera”. Heidegger apud 

RIESTERER, Berthold P. Karl Löwith's View of History: A Critical Appraisal of Historicism. The Hague: Nijhoff, 

1969, p. 16-17. 
446 "For how should one experience and understand history, which is always only a history of man, by itself or 'an 

sich', without somehow being a part of it, i.e., without human consciousness and conduct, understanding and 

prejudice?". LOWITH, K. Die Dynamik der Geschichte und der Historismus. In: Eranos Jahrbuch. Zurich: 

Reinverlag, 1952, p. 220. Uma tradução italiana deste ensaio pode ser consultada em Rivista di Filosofia, XLV, 

1954, p. 131-148. 
447 VALENTIM, M. Op. cit., 2018, p. 38. 
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não-humano, o pobre-de-mundo (weltarm) ou sem-mundo (weltlos). A linguagem aparece aí 

como originariamente humana, não como “expressão de um vivente”, mas como essência 

histórico-ontológica anterior e própria da espécie. Eis o abismo ontológico entre o homem e os 

animais, as plantas e as pedras, por certo. No entanto, conforme Valentim argumenta, essa é 

também a lógica da expressão filosófica de outro abismo, aquele entre uma determinada 

expressão histórica do humano (a moderna, em que “o ente é pela primeira vez determinado 

como objeto de representar e a verdade como certeza do representar”448) e outra (“desprovida 

de historicidade”449) dos entes que experimentam essas mesmas circunstâncias (históricas) de 

modo totalmente distinto, sem se tornarem assim centro de referência (subjectum) de um mundo 

“que se tornou imagem”. 

Entre esses dois problemas (o da temporalidade e o da não-humanidade) brota uma série 

de outras questões possíveis de serem formuladas, se o objetivo for contrastar tais imperativos 

(crendo que ilustram de maneira adequada ainda que não a totalidade dos posicionamentos 

possíveis, ao menos os termos em que a discussão esteve encaminhada na história da filosofia 

do século XX) com a legitimidade existencial das outras “imagens de mundo” ou das outras 

“figuras espirituais” da humanidade, e suas historicidades, como tratadas ao longo da tese. 

Contrastar essas ideias com algumas das situações que vimos anteriormente significa dispô-las 

– as ideias e as situações – em um quadro comparativo a partir de uma legitimidade existencial 

e epistêmica simétrica, ou seja, a partir da convicção de que a alteridade pode ser mais do que 

uma forma diferente de nomear as mesmas coisas. 

Vejamos finalmente de que forma esse exercício de contraste pode ser produtivo, senão 

para reimaginar a fronteira entre história e natureza, dada a amplitude do empreendimento, ao 

menos para permitir um olhar renovado ao problema das historicidades próprias a grupos 

humanos cuja experiência temporal – exatamente por não instituírem, do mesmo modo que a 

nossa, uma tal fronteira –  não está necessariamente calcada por oposição ao tempo “exterior” 

da natureza. Da mesma forma, veremos como esses regimes de alteridade, por prescindirem da 

divisão humano/não-humano para explicar a sucessão temporal, acabam por instaurar um 

registro histórico povoado por uma multiplicidade de agentes potenciais, anulam assim a 

centralidade da espécie para conceber e experimentar o tempo.  

 

                                                 
448 Ibidem, p. 67. 
449 Ibidem. 
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5.2 O tempo em uma concha: metáfora espacial e contra-ontologia 

A afirmação Misak de um tempo que corre no sentido da concha espiralada dos caracóis 

desafia um importante elemento da paisagem intelectual da historiografia moderna. Ana 

Carolina Pereira demonstrou como esse elemento, o continuum temporal herdado da física 

newtoniana pela filosofia transcendental de Kant (a “crença na existência de uma unidade 

concreta ou totalidade orgânica das ações humanas, sintetizadas na concepção de um tempo 

contínuo e comum”450), permanece como orientação fundamental da ciência histórica em nosso 

tempo, implícita ou explicitamente. O argumento de Pereira subjaz uma compreensão do campo 

da teoria da história como empreendimento que, ao “esvaziar” o conteúdo das filosofias da 

história (ou seja, ao prescindir da tarefa de justificar qualquer teologia em particular) permanece 

ele mesmo imbuído de uma teleologia em particular, pois não se trata mais, para essa 

sistematização compreensiva da história e do tempo, de uma teleologia como a da razão 

iluminista, a crença moderna na revolução, a escatologia judaico-cristã etc. Seguindo o 

raciocínio de Pereira, a variabilidade aceita de predicados possíveis sobre o sentido temporal (a 

relativização da temporalidade que a teoria da história efetivamente reconhece) não significaria, 

dessa forma, uma necessária superação da forma teleológica do pensamento histórico, 

 
uma vez que pressupõe um processo de reconhecimento da realidade do tempo 

em si, efetuado em um determinado tempo presente. Disso decorre a 

manutenção da prerrogativa do continuum temporal, uma vez que reafirma um 

sentido para o devir histórico. Esta “teleologia formalista” consiste, portanto, 

na relação mimética que se pretende construir entre tempo natural e “tempo 

histórico” ou “consciência histórica”.451 

 

 O argumento demonstra, também em torno de uma certa expressão historiográfica dessa 

consciência (a partir dos sistemas teóricos de Koselleck e de Rüsen), que essa permanência 

teleológica da forma do “tempo histórico” ou da “consciência histórica” residiria na presunção 

de uma unidade originária entre as três dimensões temporais e , ao mesmo tempo, em uma 

compreensão diferenciante destas três dimensões, “como fruto do desenvolvimento da 

consciência do tempo em si mesmo”452. A implicação mais direta desse raciocínio seria, como 

postula a autora, que, ao ser confrontada com dinâmicas temporais alternativas, de sociedades 

que concebem o tempo no interior de sistemas próprios de significação, a prerrogativa do 

                                                 
450 PEREIRA, Ana Carolina Barbosa. Op. cit., 2019, p. 87. 
451 Ibidem, p. 86. 
452 Ibidem, p. 21. 
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continuum temporal da modernidade apareceria como “uma dentre outras formas de 

experiências do tempo”453.  

 Essa particularização do tempo moderno, por sua vez, parece sugerir que qualquer 

tentativa de interpretar a experiência temporal de sociedades não-modernas a partir dos 

pressupostos da linearidade, da continuidade e da interdependência temporal dependeria, assim, 

de uma crítica da parcialidade destes mesmos pressupostos, se o objetivo for atender de maneira 

de maneira satisfatória a certos pressupostos ético-políticos de abertura para a legitimidade 

dessas “alteridades temporais”. Contrastada com a concepção Misak do tempo caracol, por 

exemplo, poderíamos dizer que a experiência moderna está calcada em um sistema de 

representação que imagina o tempo a partir de uma linearidade irreversível, em que o passado 

é permanentemente perdido pela passagem de um tempo que se orienta em direção a um futuro 

imaginável. Certeau sugeriu, em sentido semelhante, que a historiografia moderna se originaria 

na diferenciação entre presente e passado: estabelecendo o “perecível” (le périssable) como seu 

objeto e o progresso como seu axioma.454 De toda forma, essa concepção do tempo como 

irreversibilidade marca fundamentalmente o modo como os historiadores estiveram 

acostumados a pensar sobre a questão do tempo. Como notaram Bevernage e Lorenz, durante 

muito tempo, a maior parte dos historiadores parecia entender o tempo de forma idêntica a sua 

expressão visível nos calendários e relógios. Assumiriam, assim, que: 

 
1. time is homogeneous – meaning every second, every minute and every day 

is identical; 2. time is discrete – meaning every moment in time can be 

conceived of as a point on a straight line; 3. time is therefore linear; and 4. 

time is directional – meaning that it flows without interruption from the 

future, through the present to the past; 5. time is absolute – meaning that time 

is not relative to space or to the person who is measuring it.455 

 

Por conta da parcialidade histórica dessas compreensões – parcialidade já devidamente 

apontada como prova da necessidade de historicizar também o tempo histórico e o tempo da 

historiografia –, deu-se origem a uma compreensão inerentemente teológica e espacializada 

do tempo, absolutizando a experiência temporal de uma porção de terras ao lado do Atlântico 

norte como telos, destino inescapável de todas as outras experiências possíveis. De acordo com 

                                                 
453 “[...] sem poder abrir mão em absoluto da teleologia, a teoria da história contemporânea ainda se orienta por 

um critério de interpretação histórica diretamente relacionado à concepção de um tempo contínuo e comum. Afinal, 

ainda que alheia a alguma finalidade reconhecida de antemão e apartada da concepção de história como teodiceia, 

a teoria da história permanece atrelada à Geschichte, na medida em que reconhece na dinâmica do ‘tempo 

histórico’, ou da ‘consciência histórica’, a contrapartida da consciência do tempo em si mesmo.” Ibidem, p. 65. 
454 CERTEAU, Michel de. A escrita da história. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1982, p. 16. 
455 LORENZ, Chris; BEVERNAGE, Berber (eds.). Breaking up time: negotiating the borders between present, 

past and future. Vandenhoeck & Ruprecht, 2013, p. 17. 
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a crítica pós-colonial, essa teleologia implícita não seria apenas uma pressuposição política da 

modernidade e da globalização, mas também da própria concepção ocidental, “historicista”, 

da história. De fato, como demonstrou Koselleck, até a metade do século XVIII inexistia, na 

Europa, o conceito de história no singular – falava-se sobre histórias, no plural. Essa história 

singular que, na modernidade, será concebida como expressão específica da história universal 

passa então a absorver todas as histórias plurais em uma única. Toda experiência humana 

poderia, a partir daí, ser situada ao redor de um único tempo, agora secularizado; e a 

secularização, por sua vez, pressupondo sempre um gesto de reafirmação daquela barreira 

entre mundo histórico e mundo natural. 

Conforme argumentou Chakrabarty, o historicismo é essa forma pela qual a 

imaginação secular moderna passa a conceber a história: uma única história humana que 

culmina em uma formação social específica e que, a partir disso concebida como o “sentido” 

primordial da história, passa a se autocompreender como lugar privilegiado para uma 

observação de si mesma e de outras formações sociais. Há, contudo, uma correlação entre o 

modo historicista de pensar e a formação da modernidade política no Ocidente, pois “o 

historicismo é o que fez a modernidade ou o capitalismo aparecerem não só como globais, mas 

como processos que se tornam globais com o tempo”456. Assim, essa conexão implícita entre 

tempo e espaço, dividindo o mundo em regiões que estão “à frente no tempo” e regiões que 

estão atrasadas, esperando para “recuperar o atraso”, definiria a “espacialização do tempo” 

como gesto fundamental da concepção ocidental moderna de história. 

 Entre os Misak, pelo contrário, falar da espacialidade do tempo determina uma coisa 

completamente diferente: a possibilidade de visualizar um tempo como um território temporal 

o qual se percorre “com os pés”. Tempo e espaço se confundem aí não como um processo 

orientado por um destino definido, porque a reversibilidade se impõe como potência. Em outros 

termos, sem uma concepção abstrata, vazia e absoluta de tempo e espaço, coisas e eventos, se 

possuem aspectos temporais, não “pertencem” a esses predicados, como se eles existissem 

como realidades absolutas. Com isso não queremos dizer que a concepção misak do tempo dê 

origem a suas próprias leis da física. Não se trata de um gesto que impõe à realidade as 

determinações de sua vontade, mas simplesmente de um outro esquema de concepção do tempo, 

que não toma a separabilidade radical entre três estratos do tempo como fato garantido para 

conceber a duração temporal. Vejamos com mais cuidado os sentidos e efeitos dessa diferença. 

                                                 
456 CHAKRABARTY, D. Op. cit., 2000, p. 7. 
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 Em outra passagem para nós particularmente esclarecedora, agora do próprio 

Koselleck457, vicejamos um argumento em favor da espacialidade do tempo como forma de 

conceitualizar a experiência, de nomeá-la teoricamente (por exemplo, sobre quando nos 

remetemos à termos espaciais para explicar as condições de sucessão temporal: o futuro como 

horizonte para o qual se caminha, o passado como sombra a qual é preciso se afastar etc.). É 

sugestivo como essa inevitável remissão do tempo moderno a termos espaciais parece remeter 

a algo parecido aquilo que nos dizem os historiadores misak acerca do sentido espacial da 

experiência temporal. Como diz Koselleck: 

 
Tem sentido se dizer que a experiência proveniente do passado é espacial, 

porque ela se aglomera para formar um todo em que muitos estratos de tempos 

anteriores estão simultaneamente presentes, sem que haja referência a um 

antes e um depois. Não existe uma experiência cronologicamente mensurável 

— embora possa ser datada conforme aquilo que lhe deu origem —, porque a 

cada momento ela é composta de tudo o que se pode recordar da própria vida 

ou da vida de outros.458 

 

Essa passagem está inserida em sua famosa explicação sobre o significado meta-

histórico das categorias de espaço de experiência e horizonte de expectativa, como ferramentas 

analíticas e figurativas para o mapeamento de distintos tempos históricos, definidos em suas 

particularidades pelo grau de distância mobilizado entre as duas categorias. Em outros termos, 

o tempo histórico como manifestação, na vida prática, das tensões processuais entre a 

experiência (o legado transmitido pelas gerações e instituições anteriores, a incorporação dos 

acontecimentos em um tempo passado, a lembrança) e a expectativa (o ainda não, o não 

experimentado, aquilo que apenas pode ser previsto, manifestado historicamente pela 

esperança, pelo desejo, pela vontade que se dirige ao futuro). Ao justificar o enquadramento 

espacial dos termos expectativa e experiência, como horizonte e como espaço, Koselleck 

assinala a impossibilidade prévia de “qualquer modo” de expressar o tempo “a não ser em 

metáforas espaciais”459, querendo dizer com isso que toda tentativa de nomear a duração 

depende da mobilização de imagens temporais na medida em que emergem através de 

“visualizações espaciais” [Anschauungen]. O tempo, nesse sentido, só pode ser visualizado pelo 

movimento em unidades específicas do espaço, como indicam os conceitos temporais como 

                                                 
457 Vale notar que Koselleck, tendo sido aluno de Löwith e Heidegger em Heidelberg nos anos 1940, contou com 

Löwith como um dos examinadores de sua tese de habilitação, Crítica e Crise. Foi Koselleck também quem 

traduziu ao inglês as notas de Löwith que dariam origem a Meaning in History. Cf. OLSEN, Niklas. History in the 

Plural: an introduction to the work of Reinhart Koselleck. Berghahn Books, 2012, p. 21-22; 26. 
458 KOSELLECK, Reinhart. Op.cit., 2006 [1979], p. 311. 
459 Ibidem, p. 310. 
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progresso e desenvolvimento: “[t]odo espaço histórico se constitui durante o tempo em que ele 

pode ser medido, tornando-se assim controlável política ou economicamente”. 

 Se podemos observar aí uma analogia possível entre a espacialidade das metáforas 

temporais modernas e a visualidade espacial do tempo caracol dos Misak – ambas como 

tematizações possíveis da temporalidade em figuras espaciais –, não é possível interpretá-las 

como disposições dotadas de pura simetria. Vimos brevemente, no capítulo anterior, a indicação 

dos membros do Comitê de História sobre a necessidade de entender o caracol não como 

metáfora do tempo (como “imagem do tempo”, no sentido de Koselleck), mas como conceito. 

Observemos com mais cuidado o que os autores do comitê nos dizem: 

 
el caracol no es, contra lo que ha planteado la mayor parte de los antropólogos, 

una metáfora, un objeto o elemento que reemplaza a otro por alguna suerte de 

relación asociativa entre ellos, sino un concepto; este no se expresa por un 

término abstracto, por una palabra, sino, en este caso, por la concha de un 

animal; es esa concha. Dicho desde nuestro punto de vista, el caracol, como 

el aroiris y muchos otros elementos materiales de la vida cotidiana, es el 

concepto; no se trata de que algo sea como el caracol, sino que es el caracol.460 

 

A diferenciação entre conceito e metáfora se dá, nesse caso, em torno de suas relações com o 

real. As formas de metaforização da realidade substituem o concreto pelo abstrato, condensam 

a realidade dos lugares, relação e pessoas em categorias analíticas do pensamento. Os conceitos, 

por sua vez, como aquilo que supõe um nível de forte identidade entre o que representa e o que 

é representado, “são concretos que se pensam através do concreto”, explicam os membros do 

comitê.461 Ao invés de representação simbólica de um elemento da realidade (o tempo), o 

caracol Misak visa manifestar a presença dessa mesma realidade. 

Entre a ideia de uma metaforização do tempo através de termos espaciais e a proposição 

misak encontra-se uma diferença fundamental. No exemplo de Koselleck, temos, afinal, uma 

ontologia de fundo que supõe um grau natural de distância entre o indivíduo (histórico) como 

sujeito, e o tempo como condição (natural) que o antecede. Essa “naturalidade” se converte 

teoricamente em um impulso de ver no tempo um “fora”, uma exterioridade cósmica que se 

impõe à interioridade histórica dos sujeitos humanos. O que acontece é que, em sociedades que 

não se concebem como ontologicamente apartadas da “exterioridade” da natureza, o sentido se 

inverte: o tempo não é alocado de fora para dentro (o “tempo natural” modulado pela narrativa 

humana sobre ele, transformado em cronologia, “temporalizado” como “tempo histórico”), mas 

                                                 
460 HURTADO; ARANDA; URIBE. Op. cit, 2015 [1998], p. 60, grifo nosso. 
461 Ibidem, p. 61. 
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de dentro para fora (o tempo como algo que depende de um espaço relacional não limitado pela 

subjetivação humana sobre ele).462 

A investigação de mestrado da linguista misak Barbara Muelas, de 1993, mencionada 

no capítulo anterior, que é visivelmente utilizada como referência nos trabalhos posteriores do 

comitê, demonstra com extrema clareza o sentido da experiência temporal dos Misak. Se 

propondo realizar uma reflexão em torno da relação entre tempo e espaço no “pensamento 

guambiano”, a autora desenvolve uma rica estruturação textual e visual dos cruzamentos 

conceituais do tempo e do espaço em Guambia. Muelas sublinha a existência, no idioma misak, 

de um marcador aumentativo (sro), que, quando utilizado como sufixo, intensifica o valor do 

termo correspondente "para marcar a infinidade do tempo e do espaço"463. Por exemplo, nos 

termos passado (metrap sro) e futuro (wento sro), o sufixo assinala essa ampliação espacial da 

temporalidade. Daí a possibilidade de uma mediação linguística do tempo que é também uma 

mediação linguística do espaço: mover-se entre as camadas do tempo é enrolar (kitrop 

mentokun) e desenrolar (pichip mentokun) um fio que liga o presente (moy-sro) à origem. O 

espaço é visto como algo que se projeta temporalmente, e o tempo é lido como extensão 

espacial: 

 
como entretejer o como cabalgar entre dos mundos: hacia arriba (wa sro) y 

hacia abajo (walli sro), hacia adentro (umpu wan sro) y hacia afuera (wampik 

wan sro), del naciente (ampo purak) hasta el poniente (ipurap), de norte 

(puno) a sur (pantro), por entre pasado (metrap sro), el presente (moy sro) y 

el futuro (wento sro), desde siempre (mana kutre) y para siempre (mana 

katik).464 

                                                 
462 Ao mesmo tempo, as próprias noções personificantes de território, características das sociedades indígenas dos 

Andes e da Amazônia, parecem impedir uma apreciação puramente metafórica da espacialidade como “imagem 

do tempo”. 
463 HURTADO, Bárbara Muelas. Op. cit., 1993, p. 26 
464 Ibidem, p. 21 
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Figura 30 - Esquema do tempo-espaço Misak, elaborado no estudo de Barbara Muelas.465 

 

No esquema ilustrado do trabalho de Barbara Muelas é possível observar melhor essa 

interrelação não-metafórica entre tempo e espaço. Nele, o sujeito misak do presente articula sua 

relação com o tempo a partir da espacialidade. O “passado que está à frente” é descrito como a 

história, aquilo que está visível porque foi vivido, espaço recorrido, “enrolado”, conhecido e 

recuperável, e o “não passado” (o “futuro que está atrás”), como o espaço invisível, o não 

vivido, o incerto, a potência a ser “desenrolada”. Já vimos que esse entrelaçamento entre 

dimensões é também efeito da conversão misak entre a permanência do “ser” para a 

transitoriedade do “estar”. Essa imanência da temporalidade, como algo que não acontece 

externa e independemente dos sujeitos, estabelece-se, na prática, como condição 

espacial/territorial – o que, por sua vez, se relaciona com aquela mesma possibilidade, entre os 

Ashaninka, de conceber a paisagem como memória.  

Não se trata, obviamente, da possibilidade de se transportar fisicamente para o tempo 

que se quer, mas de organizá-lo subjetivamente através de um princípio outro que a linearidade 

ou a circularidade. A manutenção de uma divisão tripartite do tempo (ao menos em sentido 

genérico, como no esquema acima) não determina o direcionamento no sentido moderno de 

uma “flecha do tempo” porque a linearidade não é, nesse caso, uma necessidade, mas uma 

possibilidade entre outras de mobilização conceitual do tempo. A forma espiral, o caracol, é o 

que permite essa maleabilidade conceitual e articulação de diferentes estruturas temporais 

                                                 
465 HURTADO, Bárbara Muelas. Op. cit., 1993, p. 37. 
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interpretativas não exclusivas. Em seus comentários sobre o conceito de personitude fractal das 

sociedades ameríndias, Ana Carolina Pereira expõe uma observação semelhante acerca da 

inexistência de vínculo genético (a priori) entre passado, presente e futuro, que determinaria 

assim também a não necessidade de diferenciá-los “por meio do desenvolvimento da 

‘consciência histórica’”: 

 
a história efetiva (ou “de fato”) é [nessas sociedades] a própria 

despotencialização da história (potencial), cujo processo resulta na 

diferenciação intencional daquilo que é dado universalmente como diferença 

(entre passado, presente e futuro, simultaneamente). Neste caso, o tempo é que 

precisa ser fabricado, dada a simultaneidade das três dimensões temporais que 

é a própria história potencial.466 

 

No caso dos Misak, a simultaneidade entre as dimensões temporais é marcada pela disposição 

destas em um plano espacialmente percorrível. A imagem de uma relação temporal como um 

fio a ser enrolado e desenrolado poderia mesmo ser vista como espacialização da percepção 

moderna de contração/expansão do tempo histórico em dois sentidos contrários, como se ela 

traduzisse conceitualmente, para a experiência Misak, o impulso simbólico de ver, no 

transcurso do tempo, o movimento sobre o território ancestral (nupirau).  

Essa íntima relação – talvez mesmo inseparabilidade – entre tempo e espaço deve ser 

entendida sob o fundo contra-ontológico do pensamento Misak – aquilo que diferenciará mais 

profundamente o caracol do tempo das estruturas de interpretação temporal ocidentais. “Nuestra 

existencia no se piensa en forma abstracta como ser en el tiempo”; isto é, o ser, como abstração 

inexistente em seu idioma, não é tido como fundamento da existência, não podendo assim ser 

pensado exclusivamente em seu sentido temporal: “Siempre somos en una posición dada en el 

espacio: parados, sentados, acostados, colgados, viviendo en algún lugar, etc.”467 “Contra-

ontológico”, portanto, pois recusa de antemão a centralidade relacional de um ontos universal 

que deriva de uma consciência individual; não porque elimina o ser da história (e do tempo), 

mas porque o substitui por uma ambiguidade existencial que é imanente ao espaço.  

Eis o motivo do porquê incorreríamos em erro se quiséssemos analisar o tempo misak 

como disposição específica daquela verdade antropológica de Koselleck sobre a distância entre 

expectativa e experiência como generalidade humana (mudando apenas, de cultura para cultura, 

como de tempos em tempos, os graus dessa distância e as condições de interação entre um polo 

e outro). A conceitualização misak do tempo não pode ser contrastada com a metafísica da 

                                                 
466 PEREIRA, Ana Carolina Barbosa. Op. cit., 2019, p. 152. 
467 HURTADO; ARANDA; URIBE. Op. cit, 2015 [1998], p. 59. 
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história ocidental como se entre elas não tivéssemos mais que substituições formais entre 

termos que dizem coisas diferentes sobre uma entidade idêntica (o tempo, a história, o ser etc.). 

Antes, é possível falar de uma distância entre termos que reflete uma diferença mais profunda, 

já que estamos diante de uma discordância que não é meramente formal, ou seja, a alteridade 

em questão não é uma particularização possível de um elemento transcendental. O que esse 

ponto de vista põe em questão, se levado a sério, é o próprio direcionamento universalista de 

certos conceitos de nossa tradição intelectual. 

No mesmo sentido, a conceitualização do tempo caracol não deve ser lida como 

particularização de um tempo universal, como se o caracol fosse apenas a disposição 

especificamente misak de uma categoria dotada de valor antropológico (no sentido de ser 

genericamente humana). Não se trata, afinal, de um problema que requer uma medicina da 

linguagem, no sentido em que basta, para “superar as distâncias”, pluralizar os significados 

semânticos do tempo. O que essas diferenças instauram é uma situação em que o próprio 

significado do que significa "tempo" é posto em questão. Todavia, antes de nos dirigirmos aos 

efeitos do desentendimento instituído pela alteridade da temporalidade ameríndia, em contraste 

com a configuração teórica do pensamento histórico – visando pensar em como, afinal, esboçar 

um encaminhamento possível de enquadramento dessa alteridade em termos menos absolutistas 

–, direcionemos a análise para outro eixo do problema. 

 Se, como pudemos observar até aqui, o que efetivamente diferencia sistemas do tempo 

não é apenas o entendimento sobre como o tempo flui, mas também como se concebe a 

ocorrência da mudança, então uma melhor compreensão dessa diferença em cada sociedade 

deve se focar em como se distribuem, nelas, o poder de agir no tempo, pois questões sobre quem 

pode produzir mudança, ou quem pode ser considerado um agente histórico, são questões cuja 

respostas transformam a própria natureza do que se concebe como tempo. Esses são problemas 

para os quais a tradição filosófica da modernidade parece oferecer poucas respostas. Sua crença 

de fundo em uma separação ontológica entre natureza e história – mais ou menos intensa a 

depender dos autores e das tradições específicas, mas sempre estruturante do debate mais geral 

– determinando o entendimento da primeira como esfera do não-humano, e da segunda como 

esfera do humano.  

 No debate da tradição que perpassa os trabalhos de Husserl, Löwith, Heidegger ou 

Koselleck, sobrevive, afinal, ainda que de maneiras mais ou menos intensas, a compreensão de 

uma estrutura temporal como fruto de uma “humanidade historicamente consciente”468. Ou 

                                                 
468 GUMBRECHT, Hans Ulrich. Nosso amplo presente. São Paulo: UNESP, 2015, p. 14. 
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seja, ao tempo histórico como lugar onde agentes humanos auto-reflexivos, dotados de 

intencionalidade, produzem mudanças progressivas, contrasta-se um tempo da natureza como 

movimento incessante, mudança sem alteração. Chakrabarty foi pioneiro em chamar atenção 

para o englobamento dessa consciência histórica moderna em termos daquilo que Max Weber 

já havia descrito como fundamento da modernidade: o desencantamento. Monopolizado pela 

ação humana, o tempo histórico, interesse dos historiadores, só pode ser concebido em termos 

de uma razão que lhe dê sentido, isto é – no caso da modernidade – a partir de uma racionalidade 

secular centrada no humano. Nessa história secularizada, o não-humano (não só o animal, mas 

o inorgânico e também o sobrenatural: os deuses, os espíritos etc.) nunca pode ser considerado 

um agente de fato. A história, enquanto expressão metodológica e enquanto consciência 

cultural, baseia-se nessa lógica organizadora do humano/não-humano e a reproduz, binarismo 

que, por sua vez, é o que oferece a possibilidade de uma escala temporal unificada e dotada de 

universalidade. Na sequência, observaremos o tensionamento que a presença histórica de 

agentes não-humanos, tendo como exemplo a história recente dos Ashaninka, pode produzir 

quando contrastada com essas determinações disciplinares de fundo.  

 

5.3 Agências invisíveis e a historicidade dos não-humanos 

 

Escrever sobre a presença de deuses e espíritos na linguagem 

secular da história ou da sociologia seria [...] traduzir para uma 

linguagem universal aquilo que pertence a um campo de 

diferenças. 

Dipesh Chakrabarty469 

 

Nos mundos indígenas da Amazônia, a associação entre a atividade humana e a influência 

de espíritos decorre de uma matriz filosófica própria, focada na natureza relacional dos seres e 

na composição múltipla do cosmos. Quando os Ashaninka atribuem ações no passado ao poder 

espiritual dos demônios kamari, o que eles têm mente é um mundo onde o corpo não se institui 

como instância inerte determinada pela intencionalidade do espírito, mas como produtor de 

pontos de vista. Dissemos anteriormente que essa inversão amazônica engendra socialmente 

efeitos semióticos, i.e., que relaciona as capacidades perceptivas individuais (interespécies) 

com formas corporais definidas. Assim, diferentes seres possuem diferentes corpos, com afetos, 

capacidades e inclinações que lhes são próprios. Já aquilo que conhecemos pelo rótulo de alma 

ou espírito (como substancialidade interna não-corpórea) aparece nesses mundos como 

                                                 
469 CHAKRABARTY, D. Provincializing Europe, op. cit., 2000, p. 76 
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constância entre humanos e não-humanos: animais, plantas, espíritos e humanos compartilham 

uma interioridade idêntica, materializável em corpos que são distintos. Na ontologia moderna, 

pelo contrário, o corpo é o comum (o natural), o universal, aquilo que conecta os humanos com 

outros organismos, enquanto a alma (o cultural), como dimensão interna dos indivíduos, é o 

particular, aquilo que os separa e os distingue das outras espécies, assim como os distingue 

entre si, pela expressão de formas específicas do “espírito”: aquilo que chamamos de 

“culturas”.470 

 No modo de ver da modernidade, o que distingue humanos de não-humanos é essa 

presença da alma, da subjetividade, da linguagem, da consciência moral etc. A asserção dualista 

moderna reforça aquela partição categórica do mundo, tão cara para a tradição filosófica, entre 

uma dimensão natural e uma histórica; da realidade como um reino dividido entre a natureza 

universal da corporalidade e a particularidade cultural do espírito. Oswald de Andrade (1975 

[1929]) definiu essa distinção a partir de uma perspectiva semelhante.471 Para ele, a marca da 

metafísica moderna de tipo Ocidental não teria sido capaz de pasteurizar a cultura indígena, de 

integrá-la de maneira completa na nova ordem que chegava do além-mar porque “o índio não 

tinha o verbo ser”. O verbo ser como a marca “absolutista” da metafísica moderna, segundo 

Oswald (“através do existencialismo, da axiologia, da fenomenologia e mesmo do marxismo-

leninismo”), anularia a existência daqueles que não compartilhavam a universalidade da lógica 

binária entre ser e não ser, problema imortalizado na famosa sentença tupi or not tupi.472A única 

forma possível de universalizar essa metafísica seria, como havia proposto Descartes, através 

da divisão da existência entre corpo e alma, o primeiro – o corpo ignorante de si mesmo – sendo 

apenas o invólucro vazio e limitante do segundo – o espírito do conhecimento dotado de 

potência para a universalidade.  

 Uma famosa anedota de Lévi-Strauss já apontava para os níveis dessa diferenciação em 

termos de uma contrariedade do foco primordial de sentido em cada um dos mundos que se 

chocaram nas Antilhas do século XVI: 

 
enquanto os espanhóis enviavam comissões de investigação para pesquisar se 

os indígenas tinham ou não uma alma, estes últimos dedicavam-se a imergir 

                                                 
470 DESCOLA, Philippe. Op. cit., 2015, p. 21. 
471 ANDRADE, Oswald de. Revista de Antropofagia: 1ª e 2ª dentições. (fac-símile). São Paulo: Abril, Metal Leve, 

1975. 
472 O “descobrimento” do continente americano no século XVI foi, assim, racionalizado como “descobrimento” 

de uma natureza disposta aos interesses históricos do homem europeu, de modo que o encontro entre dois mundos 

foi, na verdade, concebido como a universalização de um mundo só. Para os europeus, o valor fundamental a ser 

mantido era a identidade, mas para os indígenas o valor fundamental era outro. 
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brancos prisioneiros, a fim de verificar, após uma vigília prolongada, se seu 

cadáver estava sujeito ou não à putrefação.473 

Em um instigante comentário de Viveiros de Castro sobre essa passagem, vislumbra-se a raiz 

da hipótese perspectivista sobre o pensamento ameríndio em torno de uma inversão das funções 

perceptivas atribuídas ao corpo e à alma: 

 
Para os espanhóis do incidente das Antilhas, a dimensão marcada era a alma; 

para os índios, era o corpo. Por outras palavras, os europeus nunca duvidaram 

de que os índios tivessem corpo (os animais também os têm); e os índios nunca 

duvidaram de que os europeus tivessem alma (os animais e os espectros dos 

mortos também os têm). O etnocentrismo dos europeus consistia em duvidar 

que os corpos dos outros contivessem uma alma formalmente semelhante às 

que habitavam seus próprios corpos; o etnocentrismo ameríndio, ao contrário, 

consistia em duvidar que outras almas ou espíritos fossem dotadas de um 

corpo materialmente semelhante aos corpos indígenas.474 

 

Como centro de diferenciação entre humanos e não-humanos, Viveiros de Castro argumenta 

que o corpo (e não a alma) é o que, para os indígenas da Amazônia, caracteriza-se como lugar 

da multiplicidade: “[A alma], formalmente idêntica através das espécies, só enxerga a mesma 

coisa em toda parte; a diferença deve se dar então pela especificidade dos corpos”475. A unidade 

da alma e a multiplicidade dos corpos levariam não ao multiculturalismo moderno-ocidental, 

mas a um multinaturalismo ameríndio: a cultura como fundo comum de uma multiplicidade de 

naturezas que se desdobram a partir dos distintos corpos.476 

 Sob o ponto de vista dos Ashaninka, por exemplo, a instabilidade corporal (a 

possibilidade sempre aberta de um corpo vir a se transformar em outro corpo e, assim, a 

redefinir suas próprias capacidades perceptivas) instaura uma ordem temporal na qual 

coexistem agentes em potencial, nunca exclusivamente humanos. O tempo, nesse sentido, é 

composto por relações atravessadas por diferentes subjetividades. O fato de seres diferentes 

possuírem corpos diferentes, e com isso também afetos, inclinações e capacidades diferentes, 

explica, por sua vez, justamente a diferença de perspectivas quando esses seres se encontram. 

                                                 
473 LÉVI-STRAUSS, C. Raça e História. In: Antropologia Estrutural II. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1993 

[1952], p. 334. Se em 1952, na primeira vez em que contava tal anedota, Lévi-Strauss se contentava em perceber 

aí a recorrência de uma estrutura simetricamente etnocêntrica em ambos os casos (“a negação de sua 

generalidade”), poucos anos depois, em Tristes Trópicos (1955), a mesma situação acompanha outra interessante 

distinção: enquanto os europeus usavam métodos das ciências humanas para averiguar os indígenas (ou seja, em 

termos do incorpóreo), esses se apossavam de uma espécie de empirismo do corpo, aproximando-se do método 

típico das ciências naturais, e que “enquanto os primeiros se perguntavam se os índios não seriam meros animais, 

os segundos se contentavam em suspeitar que os europeus pudessem ser deuses”. 
474 CASTRO, E Viveiros de. Metafísicas canibais.Op. cit., 2016, p. 37. 
475 Ibidem, p. 65. 
476 “Multinaturalism is therefore not so much a theory that postulates ‘a variety of natures’ but rather one that 

considers ‘variation as nature’”. LAGROU, Els. Copernicus in the Amazon: ontological turnings from the 

perspective of Amerindian ethnologies. Sociologia & Antropologia, vol. 8, n. 1,  Rio de Janeiro, 2018, p. 143. 
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Com a multiplicação dos corpos, multiplicam-se os possíveis pontos de vista. Foi a essa 

qualidade das cosmologias amazônicas que Tania Stolze Lima e Viveiros de Castro 

denominaram de “perspectivismo”: a ideia referente ao modo como humanos, animais e 

espíritos (seres dotados de alma) reconhecem a si mesmos como humanos, mas são percebidos 

por outros seres na forma de animais, espíritos ou outras modalidades de não-humanos, a 

depender de sua condição corporal. 

 O exemplo clássico disso é aquele do encontro na floresta entre o indígena e o jaguar 

devorando sua presa. O que o primeiro vê como sangue, o segundo vê como cerveja de milho 

(cauim). O jaguar se vê a si mesmo como humano, e pratica assim os rituais associados à 

humanidade: ele vive em uma casa, alimenta-se de comida cozida e bebe a mesma bebida dos 

humanos. Todo ser considerado humano realiza atividades tipicamente humanas (ou seja, 

possui a mesma "cultura" que os humanos indígenas), a diferença entre eles surge do fato de 

que todo tipo de ser vê as coisas de uma maneira particular de acordo com seu corpo. Assim, 

nas cosmologias amazônicas, a condição compartilhada por humanos e animais não é a 

animalidade (como para a ciência moderna, segundo a qual os humanos pertencem ao reino 

animal, ou seja, como “animais humanos”), mas a humanidade, pois todo ser que é capaz de 

ocupar um ponto de vista se vê, a si mesmo, como humano. 

 Essa característica de uma humanidade comum interespecífica é também evidente na 

figura do mito ameríndio, que apresenta a imagem de um tempo em que os diferentes seres se 

comunicavam e se reconheciam como reciprocamente humanos. A mulher que se casa com uma 

onça, a cobra que se transfigura em um homem,  o urubu que era gente são exemplos possíveis 

de aparições míticas onde podemos constatar a raiz mito-histórico do parentesco amazônico, 

cuja ancestralidade está marcada pela antropomorfização do animal.477 Essa personificação do 

não-humano é produção de sentido para a identidade comum do grupo. Entre os coletivos 

indígenas da América do Sul generaliza-se esse tipo de proposição cosmológica acerca de um 

estágio originário de indiferenciação entre humanos e animais durante a criação do mundo. O 

mito guarani da criação do cosmos, como outro exemplo, evoca a palavra dos animais para 

descrever uma ancestralidade dialógica comum entre humanos e não-humanos. Na descrição 

que fez Kurt Nimuendajú sobre a mitologia dos Apapocúva de São Paulo, o jaguar aparece 

como predador-parente, com o qual se estabeleceram relações de inimizade e vingança no 

                                                 
477 GOW, Peter. Op. cit., 1997, p. 43; PEREIRA, Ana Carolina Barbosa. Op. cit., 2019, p. 139; MINDLIN, Betty. 

O fogo e as chamas dos mitos. Estudos avançados. São Paulo, v. 16, n. 44, p. 149-169, 2002. 



220 

 

surgimento do mundo e que são fundamentais para entender a dinâmica relacional dos seres 

contemporâneos.478  

 No Ocidente moderno, acreditamos que somos “ex-animais” que, uma vez diferenciados 

da animalidade primitiva pelo processo de civilização, tornamo-nos “animais humanos”. Nas 

filosofias animistas da América do Sul, o contrário é verdade: os animais (e, em certa medida, 

muitos outros não-humanos) são ex-humanos (ainda que sigam se percebendo como humanos). 

Para vermos um último exemplo, Davi Kopenawa assim expressa o fundamento da cosmologia 

yanomami que articula a ideia dos animais-ancestrais: 

 
Há muito e muito tempo, quando a floresta ainda era jovem, nossos 

antepassados, que eram humanos com nomes animais, se metamorfosearam 

em caça. Humanos-queixada viraram queixadas; humanos-veado viraram 

veados; humanos-cutia viraram cutias. Foram suas peles que se tornaram as 

das queixadas, veados e cutias que moram na floresta.479 

 

 Os mitos amazônicos falam de acontecimentos originários que incorrem na especiação 

dos seres, que passam a não mais ostentarem a corporalidade humanidade, ainda que sigam se 

percebendo como humanos. 

 
Ponto de fuga universal do perspectivismo cosmológico, o mito fala de um 

estado do ser onde os corpos e os nomes, as almas e as afecções, o eu e o outro 

se interpenetram, mergulhados em um mesmo meio pré-subjetivo e pré-

objetivo – meio cujo fim, justamente, a mitologia se propõe a contar.480 

 

 A humanidade é, dessa forma, condição reflexiva de um sujeito sobre si, enquanto a 

animalidade (ou a não-humanidade) é condição de um corpo percebido através de um ponto de 

vista outro. Como lembra Pereira: “o que irá definir os lugares assumidos por animais, humanos 

e espíritos no campo relacional é a dinâmica da predação, já que todos são humanos em seu 

próprio universo e potencialmente animais e espíritos para outrem”481. Essa “dinâmica da 

predação” (a “relação de dependência” entre o ponto de vista e “os estatutos relacionais de 

‘predador’ e ‘presa’, sempre sujeitos à atualização pelo corpo que é o próprio abrigo da 

perspectiva”482) figura, portanto, tanto como “ponto de fuga” cosmológico (através das 

narrativas míticas) quanto forma de ver e estar no mundo. Como os Ashaninka endemonizados 

                                                 
478 NIMUENDAJÚ, Curt. As lendas da criação e destruição do mundo como fundamentos da religião dos 

Apapocúva-Guaraní. Editora Hucitec, 1987, p. 120-121 
479 KOPENAWA; ALBERT. Op. cit., 2016, p. 117. 
480 VIVEIROS DE Castro, E. “Os pronomes cosmológicos e o perspectivismo ameríndio”. op. cit., 1996.p. 135. 
481 PEREIRA, Ana Carolina Barbosa. Na transversal do Tempo. op. cit., 2019, p. 105-106. 

482 Idem. 
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que, devido às transformações causadas no seu corpo pelo encontro com um espírito maligno 

ou pela ingestão de substâncias consideradas mágicas, passavam a ver seus parentes como 

inimigos ou presas. 

 Se voltarmos aos apontamentos de Gerald Weiss veremos também como a referência do 

mundo ashaninka como um mundo atravessado por poderes relativos aos corpos é a enunciação 

de uma alteridade corporal que se traduz, na prática, em semelhança espiritual. Entre eles, o 

mundo é um mundo de “aparências relativas”, de personificação de sujeitos que, para os 

ocidentais, não podem ser mais que objetos ou, no máximo, sujeitos desprovidos de 

subjetividade. Em um trecho central para o desenvolvimento posterior da hipótese 

perspectivista, por exemplo, Weiss apontava que, na Amazônia peruana,  

 
diferentes tipos de seres veem as mesmas coisas de maneiras diferentes; os 

olhos dos humanos normalmente podem ver bons espíritos apenas na forma 

de relâmpagos ou pássaros, enquanto eles se veem em sua verdadeira forma 

humana, e da mesma forma aos olhos das onças os seres humanos se parecem 

com queixadas para serem caçadas.483 

 

Da mesma forma, o universo é habitado não apenas por formas vivas visíveis, mas também por 

seres que são normalmente invisíveis aos olhos humanos que só podem ser vistos pelos olhos 

treinados dos xamãs ou por outros em situações extraordinárias. Os espíritos malignos fazem 

parte desse grupo, e sua invisibilidade não determina que não sejam capazes de ocupar corpos 

humanos visíveis. O espírito é um outro, e um encontro com espíritos malignos, como os 

kamari, é a situação ideal para a realização perigosa de uma transformação corporal: ser 

percebido como humano por um não-humano é o momento que antecede a transmutação 

corporal: 

 
A situação sobrenatural típica no mundo ameríndio é o encontro, na floresta, 

entre um humano – sempre sozinho – e um ser que, visto primeiramente como 

um mero animal ou uma pessoa, revela-se como um espírito ou como um 

morto, e fala com o homem. Esses encontros costumam ser letais para o 

interlocutor, que, subjugado pela subjetividade não-humana, passa para o seu 

lado, transformando-se em um ser da mesma espécie que o locutor: morto, 

espírito ou animal.484 

 

A ação de espíritos e espectros acontece no trânsito possível entre o que nós chamamos 

de cultura (a humanidade) e o que chamamos de natureza (a não-humanidade). Como expressão 

temporal da cultura, a historicidade pode ser entendida, nesse mundo, não como uma província 

                                                 
483 WEISS, Gerald. "Campa Cosmology". Ethnology (Pittsburgh), vol. 11, no. 2, 1972, p. 170. 

484 VIVEIROS DE CASTRO, E. A inconstância da alma selvagem, op. cit., 2016, p. 396. 
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ontológica radicalmente distinta da natureza, mas como lugar onde o intercâmbio relacional de 

perspectivas se faz possível. A presença ambígua dos espíritos altera radicalmente a experiência 

histórica dessa mesma humanidade, e essa ambiguidade (o fato de que, no fim, os espíritos 

nunca estão completamente presentes nem completamente ausentes, e, por isso, aparecem como 

fora de qualquer sincronia imaginável) desafia o impulso epistemológico de localiza-los em 

uma linha temporal definida ou em um domínio ontológico específico.  

 Essa dinâmica sobrenatural (ou seja, que está além da natureza) mobiliza um conceito 

de pessoa que é “anterior e logicamente superior ao conceito de humano”485: a humanidade é 

uma posição relativa ao corpo que se ocupa. A própria noção de sobrenatureza, aliás, calcada 

ela mesma na lógica de mundo que concebe a humanidade como força apartada 

ontologicamente da natureza, é insuficiente ou ineficaz para a explicar a dinâmica 

sociohistórica dos povos indígenas da Amazônia. Afinal, nestes mundos, a natureza não é uma 

esfera objetiva externa que se impõe aos sujeitos, mas efeito de um ponto de vista subjetivo. 

Neles, existe mundo para quem possui uma perspectiva e, assim, tudo que existe emerge para 

alguém. Não existe realidade independentemente de um sujeito que ocupe um ponto de vista, e 

tudo que puder ocupar um ponto de vista é “humano”, ou seja, um sujeito capaz de enunciar e 

de estabelecer relações sociais no tempo; de agir, portanto.486 

 Em seu estudo sobre percepções locais da história em contextos pós-conflito, Bevernage 

também argumentou que a remissão da discussão política e histórica em termos espectrais, ou 

seja, a partir de metáforas de assombração, fantasmas e espíritos, produzem fissuras nas noções 

mais tradicionais de tempo histórico (como as utilizadas pelas iniciativas governamentais de 

transição). A presença do passado, sob a forma espectral, ao pôr em cheque a noção de passado 

como dimensão temporal “mortal”, irreversível ou irreparável, desafiaria assim as retóricas 

oficiais sobre o tempo como um caminho linear onde o passado é inevitavelmente 

compreendido como distância.487 Por um lado, se a cosmologia ashaninka e suas formas de 

corporalidade demonstram também, como vimos no capítulo 2, a existência de uma concepção 

temporal baseada no cruzamento descontínuo entre tempos (corpos que são transformados e 

                                                 
485 VIVEIROS DE CASTRO, E. Metafísicas canibais. Op.cit, 2016, p. 47. 

486 “Todo ser a que se atribui um ponto de vista será assim sujeito, espírito; ou melhor, ali onde estiver o ponto de 

vista, também estará a posição de sujeito. Enquanto nossa cosmologia construcionista pode ser resumida na 

fórmula saussureana: o ponto de vista cria o objeto — o sujeito sendo a condição originária fixa de onde emana o 

ponto de vista —, o perspectivismo ameríndio procede segundo o princípio de que o ponto de vista cria o sujeito; 

será sujeito quem se encontrar ativado ou ‘agenciado’ pelo ponto de vista”. In: VIVEIROS DE CASTRO, E. Os 

pronomes cosmológicos e o perspectivismo ameríndio. Mana, vol. 2, n. 2, 1996, p. 126. 

487 BEVERNAGE, Berber. History, memory, and state-sponsored violence: Time and justice. Routledge, 2012. 



223 

 

retransformados através da história), por outro, a espectralidade interna de seu modo de 

conceber o tempo e a história não podem ser reduzidas a meras figuras de linguagem. A 

presença dos espíritos, mais que metáfora de permanência ou alteração, é uma modalidade 

ontológica, referente a sua própria condição no mundo. 

 

5.4 Da tradução intercultural à diferença ontológica? 

Enquanto estruturação temporal da experiência, a temporalidade está sustentada sobre 

entendimentos coletivos acerca de como a mudança ocorre e de quem (ou do que) pode ser 

considerado um agente em potencial na sociedade. Assim, não é possível escapar de uma 

impressão primeira: a de que a reflexão sobre a existência plural da temporalidade no interior 

de uma linguagem disciplinar definida – uma cuja fundamentação teórica está inevitavelmente 

conectada com a especificidade de uma outra experiência temporal, como vimos – parece ser 

uma tarefa labiríntica. Da mesma forma, sendo a temporalidade elemento constituidor dos 

modos de devir, das historicidades, o mesmo deve valer para o caso das reflexões focadas na 

dinâmica histórica das sociedades não-modernas; como se a pluralidade de experimentações 

possíveis do tempo constituísse uma espécie de barreira ontológica para a efetivação de 

perspectivas epistêmicas que pretendem esgotar, pela via da representação, o sentido dos fatos. 

Seguindo o argumento de Chakrabaty e de Sanjay Seth, a representação de outros mundos 

através do “código” da história disciplinar só pode se efetivar através de um processo de 

tradução que envolve uma consequente perda de status e de significação para o objeto traduzido 

(a temporalidade própria desses mundos outros).488 

Efeito de uma concepção naturalizante do tempo histórico, como entidade 

potencialmente universalizável para uma compreensão da história da espécie, esse movimento 

derivaria na crença filosófica e histórica de que absolutamente tudo pode ser historicizado. 

Dessa maneira, ainda que, como vimos em Husserl, por exemplo, reconheça-se a 

particularidade da consciência histórica do Ocidente (em contraste com distintas formas de 

memórias ou entendimentos específicos da historicidade), ainda assim a aplicabilidade 

universal do método histórico implicaria sempre a existência de uma suposição adicional: a de 

que “sempre será possível atribuir pessoas, lugares e objetos a um fluxo contínuo e naturalmente 

existente do tempo histórico”489. De acordo com Chakrabarty, aquilo que se perde durante esse 

                                                 
488 SETH, Sanjay. Changing the subject: Western knowledge and the question of difference. Comparative Studies 

in Society and History, vol 49, n. 3, 2007. 

489 CHAKRABARTY, D. Op.cit, 2000, p. 74. 
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exercício de tradução – quando o código disciplinar inevitavelmente reduz o conteúdo dessas 

histórias em termos externos às percepções não-seculares de seus agentes – é a variedade 

possível de formas de narrar e de experimentar o tempo e a história, pois se toda historicidade 

é potencialmente redutível ao secularismo inescapável do tempo histórico moderno, como 

imaginar um exercício de tradução capaz de manter o passado aberto a outras inflexões 

subjetivas acerca do fluxo temporal e da agência no tempo? 

 
se a história deve se transformar em um lugar onde as pluralidades se 

enfrentarão, precisamos desenvolver uma ética e uma política da escrita que 

mostrem a história, essa dádiva da modernidade para muitos povos, como algo 

constitutivamente marcado por essa brecha [a da “heterotemporalidade entre 

mundos”].490  

 

Assim, nos exemplos do tempo-caracol Misak e da corporalidade Ashaninka como modalidade 

temporal e ontológica, vemos traços dessa “brecha”, dessas lacunas que parecem ser mais que 

puramente epistemológicas.  

 Talvez uma boa forma de definir essas distâncias seja através de uma ideia que apareceu, 

ao longo da tese, de maneira esparsa: o desentendimento que a diferença instaura; uma 

disjunção comunicativa que esconde uma diferença mais profunda, incapaz de ser esgotada pelo 

exercício da mera tradução epistemológica: “[o] desentendimento não é o conflito entre aquele 

que diz branco e aquele que diz preto”, mas sim, afirmou Rancière, “o conflito entre aquele que 

diz branco e aquele que diz branco mas não entende a mesma coisa, ou não entende de modo 

nenhum que o outro diz a mesma coisa com o nome de brancura”491. As estruturas de 

desentendimento remeteriam não aos termos em que a discussão é enquadrada, mas ao “litígio” 

acerca do próprio objeto da discussão, “e sobre a condição daqueles que o constituem como 

objeto”492. Esses “mundos litigiosos”, como diz o filósofo francês, seriam a expressão 

paradoxal de uma pluralidade que se recusa a ser esgotada pelo poder persuasivo do discurso, 

da palavra. Se um tal desentendimento certamente produz um equívoco conceitual entre 

mundos – que, por sua vez, talvez pudesse ser entendido como expressão de um equívoco 

“ontológico” mais profundo –, outros autores têm apontado que dele também poderia brotar 

uma espécie de comunicação potencial pela diferença. 

 Para Viveiros de Castro, por exemplo, pensando em como a antropologia poderia 

enfrentar esse problema da disjunção entre mundos, não se trata de desfazer “o equívoco” entre 

                                                 
490 Ibidem, p. 95. 

491 RANCIÈRE, Jacques. Op. cit., 1996, p. 11-12. 

492 Ibidem, 1996, p. 13. 
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mundos, “uma vez que isso seria supor que ele [e equívoco] nunca existiu em primeiro lugar)”, 

mas de enfatizá-lo, de “abrir e ampliar o espaço que se imagina não existir entre as linguagens 

conceituais em contato”493. O equívoco apareceria então como modo de comunicação que evita 

o aplanamento da diferença em um terreno de simetrias, gesto efetivado pela presunção de que 

diferentes interlocutores dizem a mesma coisa com palavras distintas. A antropóloga peruana 

Marisol de la Cadena também tem demonstrado de que modo um entendimento da diferença 

que reconheça a “disjuntura comunicativa” entre os mundos poderia ser capaz de produzir uma 

interação comunicativa que evita reduzir a diferença à identidade (o que parece ser o principal 

limite instituído pela tradição disciplinar, segundo vimos). Em um trabalho colaborativo recente 

com o yachaq (o “pensador”) Mariano Turpo e seu filho Nazario nos Andes peruanos, a autora 

demonstra a existência de equívocos conceituais, da não-coincidência e da impossibilidade 

última de tradução entre o significado de certos termos e conceitos para cada um dos mundos 

em jogo: 

 
quando perguntei a Nazario porque ele achava que eu estava trabalhando com 

eles - ou melhor, fazendo-os trabalhar comigo - ele respondeu: Nuqa pensani 

huqta historia ruwananpaq (que eu traduzo para o inglês como "acho que 

outra história será feita [escrita]"). E ele concluiu, Yachanmanmi chay 

apukuna munaqtin (na minha tradução: "pode-se conhecê-la se os apus [os 

seres-terra mais elevados] quiserem").494 

 

Em vez de uma representação materializada de um evento passado, o conceito de 

história de Mariano é dependente, para ser conhecido, da disposição de entidades e seres não-

humanos, como os apu. No interior do uso do termo história por Nazario estaria o willakuy, 

palavra quéchua que significa o ato de contar ou narrar um acontecimento do passado, 

acontecimento que por vezes produziu marcas no território: lagoas, penhascos, ou formações 

rochosas. Essas marcas produzem um efeito de presença para os acontecimentos descritos, mas, 

como nota a autora, “não são evidências, ao menos não da maneira que o sentido histórico 

moderno do termo exigiria”495. Ao contrário da noção de história que particiona um evento em 

fato e evidência, entre o acontecimento e aquilo que lhe fornece verificabilidade, os eventos 

referidos via willakuy acontecem no interior do processo de narração: “sua incidência não 

necessita ser provada, e o willakuy performa a evidência”. 

                                                 
493 VIVEIROS DE CASTRO, E. Perspectival anthropology and the method of controlled equivocation. Tipití: 

Journal of the Society for the Anthropology of Lowland South America, vol. 2, n. 1, 2004, p. 10. 

494 DE LA CADENA, M. Earth beings: Ecologies of practice across Andean worlds. Duke University Press, 2015, 

p. 29. 

495 Ibidem. 
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 A atitude tradicional do pensamento histórico moderno tenderia a localizar esse tipo de 

evento – que não cumpre os requerimentos indiciários do método – como mitos e, assim, como 

eventos “fora da história”. No entanto, enquanto os willakuys não são históricos, no sentido de 

não cumprirem os requisitos disciplinares, o que eles narram aconteceu. Não há aí distância 

segura entre as palavras e as coisas, porque nos willakuys as palavras (as narrativas) são as 

coisas (os eventos). A menção a Foucault não é fortuita. Como aquilo que o filósofo francês 

havia descrito como a prosa do mundo renascentista – quando a linguagem se assemelhava 

imediatamente às coisas que nomeava –, o willakuy não diferencia entre o fato verificável e sua 

inscrição material; pelo contrário, ele “pronuncia o mundo com suas palavras: as coisas sobre 

as quais ele fala e as palavras com as quais faz isso se entrelaçam através de suas semelhanças 

para criar o mundo que ele narra”496. 

Tal como na disjunção produzida pelos exemplos tratados ao longo da tese – seja quando 

a prática historiográfica não cumpre totalmente os requisitos disciplinares, ou quando a forma 

de conceber a história não deriva de estruturas temporais contínuas, ou mesmo quando a 

mobilização política dos mitos suspende o sentido ordinário dos termos em debate – as lacunas 

conceituais surgem enquanto efeitos de uma distância que não diz respeito, ao menos não 

necessariamente, a visões distintas sobre um mesmo problema. Inversamente, é frequente que 

o sentido dessa distância se articule em questões que dizem respeito a própria substância daquilo 

que se está debatendo. O mesmo vale para a aparente distância ontológica entre a história e a 

natureza, entre o terreno da experiência humana e a exterioridade permanente de um “mundo 

natural”. 

Por último, talvez seja preciso enfrentar, desde já, os problemas que surgem a partir de 

uma proposição histórica orientada a uma tal “pluralidade ontológica”, uma pluralidade que 

diria respeito às próprias condições da existência, e não aos termos, símbolos ou signos que 

representam essas mesmas condições. Na antropologia, as discussões de Viveiros de Castro e 

Marisol de la Cadena estão inseridas naquilo que se convencionou chamar de “giro ontológico”. 

Em contraste com uma antropologia afogada pela “crise da representação” e, portanto, 

demasiadamente preocupada em superar a diferenciação existente entre sujeito do 

conhecimento e objeto do conhecimento, um outro projeto intelectual, que levasse a sério o 

foco em questões ontológicas, poderia liberar um espaço intelectual capaz de afirmar essa 

diferenciação de maneira não hierárquica e não assimétrica. No lugar de uma antropologia 

                                                 
496 “It speaks the world with its words: the things it tells about and the words with which it does so intertwine 

through their likenesses to bring about the world it narrates” Ibidem. 
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representacionalista, que trataria culturas como sistemas de crenças e conceitos que informam 

diferentes perspectivas de um mundo único, o projeto ontológico de simetrização afirmaria a 

necessidade de reconhecer a pluralidade mesma de mundos, numa espécie de retorno disciplinar 

às preocupações especulativas pré-kantianas, em sentido semelhante ao que já observamos em 

Stengers, e que também guarda muitos paralelos com o projeto intelectual de Bruno Latour.497 

 David Graeber, em uma já famosa polêmica com Viveiros de Castro, defendeu que a 

abordagem ontológica na antropologia correria o risco de se transformar em uma espécie de 

“realismo ingênuo”. Ele aponta para a maneira como a compreensão da ontologia como um 

sinônimo de “ser” ou de “modo de existir” seria, em princípio, inexata. Graeber afirma que 

ontologia foi sempre tomada como um discurso (logos) sobre a natureza do ser (onto). Assim, 

a ontologia enquanto conceito deveria preservar, para ele, exatamente aquilo que, na 

interpretação de Marisol de la Cadena, o willakuy negaria: a diferença entre as coisas e o que 

se diz sobre elas. No argumento de Graeber, um apego terminológico à “ontologia” como 

sinônimo de ser correria o risco de anular completamente a diferenciação entre ideia e coisa, 

asseverando assim uma relação de determinação direta entre uma e outra. Assim, querendo 

abandonar o projeto de uma ontologia no singular, a perspectiva das ontologias plurais no fundo 

correria o perigo de reafirmar uma forte identidade com o clássico idealismo filosófico: ideias 

como produções de realidades.498 

Para nós historiadores, essa advertência é certamente valiosa. Se toda enunciação de um 

interlocutor “outro” é tomada como uma verdade auto evidente e incontestável sobre esse 

mundo (uma “verdade ontológica”), estariam os antropólogos (e por consequência os 

historiadores) condenados ao papel passivo de espectadores de uma verdade que está sempre 

no além de um mundo outro?499 Nossa impressão é a de que, se de fato o espaço existente entre 

o passado e a historiografia é um espaço ontológico, no sentido de que o esforço epistemológico 

jamais será capaz de cruzá-lo inteiramente, não decorre disso a necessidade de abandonar 

completamente as práticas de representação, ou a potência das traduções interculturais 

                                                 
497 Ver principalmente: LATOUR, Bruno. Perspectivism: “Type”or “bomb”?”. Anthropology today, v. 25, n. 2, p. 

1-2, 2009; LATOUR, Bruno. An inquiry into modes of existence. Harvard University Press, 2013; LATOUR, 

Bruno. Op. cit., 1994. 

498 GRAEBER, David. Radical alterity is just another way of saying reality: A reply to Eduardo Viveiros de Castro. 

HAU: Journal of Ethnographic Theory, vol. 5, n. 2, 2015. 

499 Para um inovador enfrentamento dessas questões de um ponto de vista historiográfico, ver: ANDERSON, Greg. 

Retrieving the lost worlds of the past: The case for an ontological turn. The American Historical Review , vol. 120, 

n. 3, 2015; ANDERSON, Gre. The Realness of Things Past: Ancient Greece and Ontological History. Oxford; 

New York: Oxford University Press, 2018. 
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(epistemológicas).500 Representar o passado, ou representar as mudanças no tempo, são modos 

fundamentais de produzir sentido e de se engajar conceitualmente com a diferença. Repensar a 

relação de nossa tradição intelectual com as historicidades não-modernas e suas distintas formas 

de temporalização passa menos pela exclusão integral das categorias analíticas de interpretação 

e representação, e mais pela inclusão de questões referentes às condições ontológico-

existenciais das historicidades que tensionam a rigidez dessas mesmas categorias. 

No mesmo sentido, o valor de categorias analíticas como história/natureza, ou 

humano/não-humano não deve simplesmente ser eliminado, crendo que abandonando a 

categoria magicamente eliminaremos também as condições que ela descreve. O fato de que 

esses binarismos estejam ausentes da realidade empírica não determina necessariamente que 

devemos abdicar integralmente de sua pretensão analítica, pois os cruzamentos, físicos e 

metafísicos, entre natureza e história, não garantem o abandono das distinções analíticas entre 

os termos e a validade metodológica não desmente o universo da realidade empírica, lugar onde 

essas distinções são por certo muito menos radicais, como Löwith já apontara. Como em um 

oportuno comentário de Helen Kponina sobre a dicotomia cultura (humanos) e natureza (não-

humanos), ainda que não gostemos de dicotomias analíticas, que denunciemos sua parcialidade 

e seus usos e abusos políticos, sua utilidade não pode ser subestimada, inclusive porque é a 

partir delas que se torna possível endereçar um entendimento crítico entre termos, o que 

permitiria, por sua vez, a imaginação de uma outra forma possível de organização das relações 

que as dicotomias descrevem: 

 
Falando de maneira prática e ética elas [as dicotomias] podem ser necessárias, 

particularmente onde discriminações flagrantes contra não-humanos 

continuam. [...] Ao desconstruir a dicotomia entre humanos e não-humanos, 

podemos estar simultaneamente apagando a questão do chauvinismo humano 

e do especismo.501 

 

Aqui, a dicotomia, antes identificada como ferramenta de normalização das relações desiguais 

entre dois diferentes termos, dá lugar a um entendimento estratégico acerca da potência 

conjuntural que as distinções abrem e o espaço que os equívocos fissuram. O problema das 

dicotomias, como dispositivos retóricos, está em quando elas falham em considerar esses 

espaços práticos de tensão e cruzamento entre termos. 

                                                 
500 HORNBORG, A. The political economy of technofetishism: Agency, Amazonian ontologies, and global magic. 

HAU: Journal of Ethnographic Theory, vol. 5, n. 1, p. 35-57, 2015. 
501 Kopnina, Helen. Nobody likes dichotomies (but sometimes you need them). Anthropological forum, vol. 26. n. 

4, Routledge, 2016, p. 417. 
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Afirmarmos a validade analítica de tais divisões não é o mesmo que aceitá-la do modo 

como ela se estabeleceu ao longo de nossa tradição disciplinar. Pelo contrário, ao longo da tese 

procuramos demonstrar que o efeito da rigidez metodológica de tais binarismos certamente 

propiciou a edificação de visões de mundo pouco afeitas ao diálogo com filosofias e modos 

alternativos de conceber as fronteiras e cruzamentos entre os termos. Essa atitude disciplinar 

nos legou um conceito de agência um tanto quanto arrogante e antropocêntrico, definindo como 

seres produtores de ação apenas aqueles colocados em um lado da balança, a humanidade-

sujeito sendo o foco primordial e privilegiado da ação no mundo, contra uma natureza-objeto 

inerte, paisagística e gratuitamente disposta aos propósitos da ação humana.  

No momento em que a disciplina se adequou de maneira confortável a esse dualismo e, 

assim, enquadrou como seu interesse apenas os fenômenos centrados no humano, deixou de 

lado não só os “não-humanos”, como também todos os “humanos-que-não-nós”. Com isso, 

queremos dizer que o ato de delimitar a história como espaço reservado ao conhecimento 

humano, instituindo desde o começo o que era entendido propriamente como “humano”, acabou 

por instaurar também o seu contrário. Enquanto definia o seu objeto a partir da linguagem (e, 

portanto, definia a si mesma), a disciplina acabou por deliberar também aquilo que não era, ou 

que se recusava a ser. 

Ainda assim, banir tal dualismo sob o argumento único de que seu passado está 

manchado de sangue é banir também a perspectiva de sua superação dentro de um quadro 

intelectual adequado para seu entendimento. É, por fim, banir a própria possibilidade de 

readequar a compreensão epistemológica do passado sob condições menos absolutistas, pois 

distinção analítica não é nunca necessariamente sinônimo de dualismo ontológico. Evitar o 

último significa reconhecer que as múltiplas dimensões existentes entre cada lado de uma 

dicotomia ou de um dualismo se organizam de maneira não-causal e não-determinista. Assim, 

as distâncias e fronteiras entre o humano e o não-humano, ou entre a natureza e a história, são 

sempre dependentes dos modos de vida que os organizam na prática, materialmente ou 

simbolicamente. Uma forma de evitar a universalização generalista do dualismo ontológico 

passa exatamente por sua rearticulação possível de um ponto de vista analítico que saiba 

reconhecer o pluralismo implícito na existência de múltiplos tempos e temporalidades, de 

múltiplas histórias e múltiplas historicidades. 

Em outras palavras: uma forma de suspender a ilusão moderna de que a história e a 

natureza são domínios inteiramente distintos passa pela reconfiguração das divisões analíticas 

que sustentam essa ilusão, mas não em vista de dissolvê-las completamente como se isso 
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garantisse, por si só, sua superação.502 O que nos parece necessário, ao tomar como objeto essas 

diferentes contribuições da história intelectual da modernidade e dos modos de vidas 

ameríndios, é um engajamento intelectual que seja capaz de reavaliar as qualidades de 

substância natural daquilo que chamamos natureza, bem como reavaliar os limites 

demasiadamente antropocêntricos em torno da concepção de uma “história humana” 

completamente alheia aos mundos que escapam sua definição. Mais uma vez, é preciso fazer 

com que essa distinção funcione como um dispositivo metodológico baseado na mútua abertura 

entre esses domínios, e não em seus fechamentos. 

 

Conclusão 

O efeito colateral mais profundo da compreensão da racionalidade moderna como marca 

espiritual dotada de universalidade pode ser observado na continuidade duradoura da crise do 

pensamento histórico que afeta tão diretamente a imaginação filosófica de nossa disciplina, 

como afetou as preocupações centrais de autores como Heidegger, Husserl, Löwith e Koselleck. 

O exercício analítico que propomos ao longo do capítulo aponta para a necessidade de liberação 

de um espaço que torne possível um tipo de engajamento intelectual menos colonialista com 

formas particulares de conceber e de experimentar o mundo, o corpo e o tempo. O que podemos 

aprender com essa diferença mais substancial entre formas dissimilares de experimentar a 

realidade (o tempo, o corpo, a materialidade política) vistas no decorrer do capítulo a partir 

tanto de nossas hipóteses desenvolvidas ao longo da tese, como através da interlocução com 

investigações da antropologia, da história indígena e da teoria da história, talvez resida na 

possibilidade de uma orientação analítica híbrida na qual o encontro entre a tradição e a 

alteridade implique, para a primeira, em um movimento de abertura em direção ao 

reconhecimento da legitimidade existencial da segunda. A tradição intelectual que informa 

nossa prática disciplinar, enraizada em uma forma de uninaturalismo pluralista, reconhecedor 

da variedade possível de expressões do humano, é contrastada com a mensagem cosmopolítica 

transmitida pelos coletivos indígenas da América do Sul, na qual corpos múltiplos e 

espacializações temporais frequentemente aludem à existência de uma forma profundamente 

outra de conceber problemas que se assemelham com os de nossa tradição. 

                                                 
502 A mera dissolução dos dualismos, justificada seja por uma moralidade suspeita de seu passado seja por sua 

parcialidade etnocêntrica, parece correr o risco de reproduzir a ideia de uma epistemologia fixa e “mais adequada” 

para responder às encruzilhadas do presente. Assim, o que antes se pretende como teoria acaba por se transformar 

em meta-teoria, apenas definindo novos tipos de classificações válidas e inválidas. Fugir desse círculo significa 

garantir que o ponto de partida da investigação seja distinto de seu ponto de chegada, ou seja, que, como dispositivo 

de fazer perguntas, a investigação ainda seja capaz de, no fim, distinguir tais perguntas das respostas provenientes 

do exercício interpretativo. 
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Hoje em dia, os limites de asserções filosóficas cuja força reside em separações 

absolutas entre natureza e história, humanidade e não-humanidade, objeto e sujeito e que se 

blindam aos tensionamentos externos a linguagem disciplinar ficam mais claros do que nunca.  

O impacto antropogênico na biosfera parece apontar também para o esgotamento da divisão 

humanista entre história humana e história natural503, a partir do momento em que torna visível 

as múltiplas e diversas inferências entre uma e outra. Quando forças não-humanas se fazem 

presentes e se tornam “menos invisíveis”, como nas mudanças climáticas e em catástrofes 

ambientais ou em pandemias virais, no desenvolvimento da biotecnologia e da inteligência 

artificial etc., automaticamente parecem se desestabilizar uma série de pretensões intelectuais 

que estão no núcleo das modernas ciências humanas.504 Essas transformações reforçam a 

urgência de uma mudança de percepção, menos antropocêntrica, para pensar não só o futuro, 

mas também o presente e o passado de outras sociedades, “extramodernas”505, em outras chaves 

interpretativas. 

Por fim, se necessitamos rapidamente de uma abertura do pensamento que nos permita 

avaliar as maneiras pelas quais os processos históricos não necessariamente adquirem 

significado, enquanto historicidades, exclusivamente através dos humanos (mas é mediado pela 

interação desses com outros modos de vida), urge também uma reimaginação epistemológica 

que admita a formação de distinções analíticas que rejeitem as oposições binárias definitivas e 

intransponíveis. Abrem-se, com isso, os espaços intelectuais aos fluxos desiguais gerados pelos 

intercâmbios entre esses domínios, e que não privilegie apenas um caminho de determinação. 

O discurso histórico também precisa ser considerado de maneira menos fechada, como um 

discurso que, para existir, não dependa exclusivamente das garantias do bem comum humano, 

mas também dos outros não-humanos. Não bastará, para isso, transformar o “humano” em letra 

morta pois, como escreveu Tim Ingold, “algo deve estar errado em algum lugar se a única 

maneira de entender nosso próprio envolvimento criativo com o mundo é excluindo-nos 

dele”506.  

 

 

                                                 
503 Ver CHAKRABARTY, Dipesh. The climate of history: Four theses. Critical inquiry, vol. 35, n. 2, 2009. 
504 Ver também SIMON, Zoltán Boldizsár. History manifested: making sense of unprecedented change. European 

Review of History: Revue européenne d'histoire, v. 22, n. 5, p. 819-834, 2015; DOMANSKA, Ewa. Beyond 

anthropocentrism in historical studies. Historein, v. 10, p. 118-130, 2010. 
505 VIVEIROS DE CASTRO, E. Sobre os modos de existência dos coletivos extramodernos. Projeto de pesquisa. 

Disponível em: <https://www.academia.edu/21559561/Sobre_o_modo_de_existencia_dos_coletivos 

_extramodernos>. 
506 INGOLD, Tim. Op. cit., 2000, p. 58. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Através da pergunta sobre o que as histórias ameríndias poderiam nos dizer sobre a 

forma como pensamos, historicamente, o tempo e a história, percorremos momentos das 

historicidades Misak e Ashaninka nos quais a ação política e a produção cosmológica iluminam 

o sentido de suas formas endógenas de relação com o mundo. Não se trata de afirmar com isso 

que essas comunidades sejam representantes integrais de uma forma ameríndia genérica de 

construir essas relações, como se elas esgotassem o próprio caráter heterogêneo e múltiplos das 

práticas existente nesses mundos. Concebemos as situações históricas e políticas – os encontros 

e relações entre esses mundos e sujeitos com outros mundos e outros sujeitos – a partir do modo 

como manifestaram a existência dessas multiplicidades: diferentes formas de agenciar a 

memória mítica, outras possibilidades de imaginar relações com o mundo ao redor das 

comunidades, entendimentos particulares sobre a constituição e a condição ontológica dos 

seres, construção de conceitos de tempo e apropriação politicamente referenciadas dos saberes 

externos. A eficácia política das cosmologias míticas – como lugares através do qual o tempo 

é colocado em perspectiva, como produção de sentido para a alteridade, ou como ferramenta 

discursiva para agir pragmaticamente – foi assim descrita no interior de situações históricas 

marcadas por equívocos conceituais e existenciais, pela divergência própria ao conflito entre 

mundos. 

Entre os Ashaninka, vimos, por exemplo, como os entendimentos sobre o corpo humano 

como fabricação social, no interior de um cosmos perspectivo (que muda a depender do ponto 

de vista sobre ele), impactam diretamente as formas de lidar com o passado no presente. Ao 

mesmo tempo demonstramos de que maneira sua prática política contemporânea é repleta de 

momentos onde os saberes tradicionais e a histórias míticas adentram o terreno da 

institucionalidade estatal, tecendo, a partir desse movimento, novas linhas de conexão entre sua 

ancestralidade relacional (os ancestrais míticos da paisagem topográfica ou os ancestrais 

humanos de um passado imaginado) e a ação política. Nesse sentido, no ethos de sociabilidade 

ashaninka, o kametsa asaiki, vimos um código de conexão entre tempos, um meio para ativar a 

memória enquanto reivindicação política de não-repetição do passado e de garantia de 

reprodução do parentesco no futuro. 

Em sentido semelhante, as tensões dialéticas entre “dentro” e “fora”, entre a afirmação 

do “próprio” e a recepção das formas exógenas foram descritas como centrais para entendermos 

a imaginação política recente no resguardo de Guambia. Como no exercício historiográfico que 

resulta do movimento simultâneo entre a reapropriação criativa das evidências históricas 
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escritas e a declaração de um outro sentido temporal, visualizado na forma da concha dos 

caracóis. Vimos, porém, como essas tensões entre o externo e o interno foram catalisadas ao 

longo de outros momentos da história política recente do cabildo Misak, como na apropriação 

simbólica nativa de restos arqueológicos, marcada por uma abordagem particular sobre o 

sentido do passado material: não apenas evidências que comprovam a correspondência factual 

da verdade do passado, mas marcas temporais valorizadas como ferramentas de justificação 

política no presente. Ainda, no caso Derecho Mayor, há uma “objeção cultural” em que uma 

semelhante inversão de sentido acontece: o conceito estatal de desenvolvimento – “progresso 

linear” e “crescimento indefinido”, na precisa definição de Liliana Muelas – como negação de 

sua forma político-jurídica, orientada no sentido de uma fluidez entre o caminhar e a 

permanência, entre o “enrolar” e o “desenrolar”,  que, acima de tudo, sob a forma da lei 

ancestral, define diferentemente quem é um sujeito de direitos e que formas de vida contam 

como vida. 

Para além de suas particularidades, o sentido comum dessas experiências amazônicas e 

andinas – aquilo que nos permite enquadrá-las em um mesmo exercício de contraposição 

conceitual com o “pensamento moderno” – reside tanto em suas semelhanças contextuais 

(enquanto grupos cuja marca da violência se estende entre os primeiros encontros com os 

espanhóis e os conflitos armados da história recente de seus países) quanto por se apresentarem 

como coletivos que disputam a hegemonia política, simbólica e epistêmica das sociedades 

nacionais e de suas instituições. Aquilo que essa disputa ilumina, do ponto de vista da análise 

historiográfica, é essa qualidade que, ao longo da tese, chamamos diferença, alteridade, 

distância. Essas qualidades, no entanto, não devem ser entendidas como “coisas que os 

indígenas têm”, para citar uma ideia de Marisol de la Cadena, ou seja, a alteridade não como 

uma propriedade fixa, ou “fria”, de uma indigeneidade isolada do mundo. Antes, a diferença 

deve ser localizada no interior da relação com o outro, a “alteridade radical” ou a “diferença 

histórica” como condição que emerge através (e não antes) das conexões e relações tecidas com 

instituições externas: disciplinas, governos ou ideias.507  

Assim, pensar a história disciplinar em contato com a pluralidades das experiências 

ameríndias de mundo nos permitiu visualizar problemas e lacunas que emergem no exercício 

da tradução intercultural. Na esteira e em diálogo com recentes desenvolvimentos na teoria da 

                                                 
507 DE LA CADENA, M. Op. cit., 2015. “[...] as práticas culturais, instituições e políticas indígenas se tornam 

indígenas em articulação com o que não é considerado indígena dentro da formação social específica em que 

existem”. DE LA CADENA, M; STARN, Orin. Indigeneidades contemporáneas: cultura, política y globalización. 

Lima: Institut français d’études andines, 2010. 
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história e na antropologia dos povos ameríndios, argumentamos que os modos pelos quais 

comunidades indígenas da América do Sul representam e experimentam a história e o tempo 

resistem às tentativas de enquadrá-los no interior de uma linguagem historiográfica altamente 

situada, epistêmica e politicamente. Mostramos que certos elementos dessa linguagem, desse 

código disciplinar, como seu secularismo de fundo, sua autocompreensão demasiadamente 

universalista, seu antropocentrismo fundante, terminariam por cancelar ou anular modos 

alternativos de pensar o mundo e de agir no mundo. Quando os historiadores traduzem o mito 

como expressão religiosa (contra a experiência secular da história humana), ou quando veem, 

em concepções alternativas dos sentidos temporais, desvios localizados de um padrão temporal 

universal, linear e progressivo, o que acontece é que se cancelam os entendimentos que os 

próprios atores têm desses fenômenos. Assim, toda diferença aparece como expressão particular 

de entidades universais, seja o tempo ou a história. 

Ao invés de cancelar a diferença, submetendo seus fenômenos ao padrão explicativo 

que definiria seu modo de viver no interior das hierarquias conceituais do pensamento moderno 

(o mito de Pakitzapango dos Ashaninka como antítese “religiosa” da história política nacional; 

a qualidade transformacional dos corpos como ilusões míticas “pré-políticas”; a suspensão do 

continuum temporal misak como variação marginal do tempo linear e progressivo da história 

humana etc.), experimentamos concebê-la  (a diferença) como irredutível a esses mesmos 

padrões. Próximos a uma formulação de Federico Navarrete, temos a impressão esse exercício 

ajudou a evidenciar uma quase impossibilidade de estabelecer claras distinções “entre o que 

consideramos realidade material e objetiva, seres naturais e ações efetivas, e o que definimos, 

em contraste, como crenças religiosas e práticas rituais”508.  

Da mesma forma que as noções que a história disciplinar mantém como base de sua 

operação discursiva são noções marcadamente políticas, propusemos uma leitura das noções de 

história que atravessam as cosmologias indígenas a partir de suas mobilizações na prática. 

Assim também, argumentamos que se toda concepção de tempo está sempre próxima de 

pressuposições sobre quem pode agir no tempo, então a relação entre tempo e agência poderia 

ser também analisada de um ponto de vista de seus efeitos políticos. Pensar as cosmologias do 

tempo e da história como entidades políticas, assim, funciona como forma de reconhecer a 

                                                 
508 A citação é de Federico Navarrete, complementando que, para o caso dos estudos sobre cosmovisão, mito e 

história nas áreas culturais da Mesoamérica e dos Andes, “[p]reguntas parecidas podrían plantearse respecto al 

complejo bélico-sacrificial-antropofágico de los pueblos mesoamericanos. ¿Acaso este complejo sistema de 

intercambio de cuerpos y sustancias vitales, recursos materiales y relaciones políticas, construcciones identitarias 

y relaciones de parentesco se puede explicar de manera exclusiva, o siquiera principal, por su función “religiosa”, 

es decir, como un intercambio de ofrendas con las divinidades?” NAVARRETE LINARES, Federico. Op.cit,, 2018, 

p. 16. 
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relacionalidade implícita às mútuas aberturas entre domínios. Melhor dizendo, propõe-se 

pensar as relações – as conexões interpessoais possibilitadas pela especificidade dos conceitos 

– e os próprios exercícios comparativos (“interculturais”) menos em termos de hierarquia do 

que em termos de simetria: usar as relações para revelar as relações, como diria Marilyn 

Strathern.509  

O deslocamento caracterícisto dessas historicidades outras, portanto, como forma de 

abrir a reflexão histórica para a legitimidade de outros enunciados sobre o devir no tempo. Ao 

mesmo tempo, vimos como esses próprios “outros enunciados” também se deslocam no interior 

dos processos políticos de afirmação da identidade, quando os efeitos do contato intensivo com 

estruturas ocidentais (sob a forma da lei, do discurso científico ou do desenvolvimento 

econômico) são seguidos pelo estabelecimento de trocas criativas entre distintas formas de 

conhecimento, de mobilizações política dos mitos ou de inversões conceituais como modo de 

afirmação da autonomia. Esse deslocamento duplo da historicidade aparece, para nós, como 

oportunidade de imaginar afiliações possíveis entre historicidades no plural. Quando passamos 

a liberar algum espaço intelectual para a alteridade indígena ser imaginada a partir de seus 

próprios termos, novas possibilidades de relação e comparação são descortinadas – já que agora 

o valor epistemológico do que eles nos dizem e de suas formas de vida não é reduzido a uma 

concepção culturalmente determinada (simbólica, mas não verdadeira) da realidade externa (do 

mundo exterior, do tempo universal, da natureza etc.). Com isso, as concepções temporais 

mobilizadas nas historicidades ameríndias deixam de ser definidas como qualitativamente 

distintas do conhecimento histórico científico ou de outros discursos referenciais, não mais os 

únicos capazes de acessar “verdadeiramente” o mundo exterior. Vimos, aliás, que a própria 

“exterioridade” do mundo – seja a transcendência de um tempo natural ou a natureza como 

recurso a ser incorporado pelo processo histórico (a “pura dilapidação” de Bataille510) – é 

incapaz de descrever a dimensão interna dessas historicidades outras. 

Nos mundos ameríndios, a proliferação de relações com o ambiente compostas por 

formas expansivas de associação entre humanos, animais, espíritos, desfiladeiros, rios e jazidas 

de sal são momentos de uma práxis cosmológica que enxerga, naquilo que para os ocidentais 

são recursos e mercadorias, coisas outras: pessoas, passados ou parentes. Assim também, o 

entendimento hegemônico do tempo como domínio da agência humana limita o número de 

entidades que podem ser consideradas como agentes históricos em potencial, além de apresentar 

                                                 
509 STRATHERN, Marilyn. Kinship, Law and the Unexpected: Relatives Are Always a Surprise. Cambridge 

University Press: Cambridge, 2005, p. vii, 9-14. 
510 BATAILLE, Georges. La parte maldita. Barcelona: Editorial ICARIA, 1987, p. 59. 
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aspectos contingentes da experiência moderna como se fossem universais. Afinal, múltiplas 

temporalidades não existem só a partir de exemplos do passado, mas coexistem no presente em 

estado de tensão ou de alianças potenciais.  

Como quer que seja, o diagnóstico de Baschet parece correto quando afirma a 

necessidade de romper simultaneamente com três traços característicos do que chama de 

“ontologia da modernidade capitalista”: “a ideia de uma natureza (pré-ou extrassocial) do 

homem, a preeminência do indivíduo sobre a sociedade e, enfim, a distinção entre natureza e 

cultura”511. Essa é, aliás, também a percepção de Ana Carolina Pereira, como vimos 

anteriormente, pois (e aqui vale recuperar uma última vez seu argumento) a necessidade do 

pensamento moderno em rever a validade e a pretensão universalista da oposição binária entre 

natureza e cultura radica-se no escopo de uma comunicação multicultural em potencial que não 

se oriente “pelo princípio da ‘história universal da identidade’, mas por uma ‘história 

multiversal da diferença”512. 

Recentemente, Ailton Krenak lembrou também que a possibilidade de “contar outras 

histórias”, de considerar a pluralidade de formas de estar no mundo, talvez seja uma forma 

privilegiada de lidar com um mundo onde a pobreza de experiência parece se intensificar na 

mesma medida em que se intensifica a “pura dilapidação” do mundo. Contar outras histórias, 

portanto, como ponto focal de uma orientação ética no presente, cientes de que, “se pudermos 

fazer isso, estaremos adiando o fim”. Igualmente, confrontar a figura emergente de um mundo 

irrecuperavelmente marcado pela presença humana significaria uma oportunidade para pensar 

alternativas. Se confiar na exterioridade do mundo natural significou, durante muito tempo, a 

consideração de que quaisquer efeitos da natureza na história humana seriam intrusões de um 

"fora", o tempo do chamado Antropoceno mostra, de uma vez por todas, que esse "fora" não 

existe. Para Ailton Krenak, o que está em jogo quando outras histórias são contadas é essa 

mesma “abstração de unidade” do antropocentrismo, que define o momento quando “saímos 

por aí atropelando tudo, num convencimento geral até que todos aceitem que existe uma 

humanidade com a qual se identificam”. Outras humanidades existem, ou outras quase-

humanidades, ele insiste: “os quase-humanos são milhares de pessoas que insistem em ficar 

fora dessa dança civilizada, da técnica, do controle do planeta. E por dançar uma coreografia 

estranha são tirados de cena, por epidemias, pobreza, fome, violência dirigida”.513 

                                                 
511 BASCHET, Jérôme. Adieux au capitalisme. Autonomie, société du bien vivre et multiplicité des mondes. 

Éditions La Découverte, Paris, 2014, p. 145. 
512 PEREIRA, Ana Carolina Barbosa. Op. cit., 2019, p. 208. 
513 KRENAK, Ailton. Ideias para adiar o fim do mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2019, p. 35. 
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Em meio ao desacordo entre seu modo de vida e outro, que se quer impor sobre o seu, 

a insistência dos Ashaninka e dos Misak por uma compreensão viva da paisagem, pela 

efetivação de uma relação com o tempo baseada em uma ancestralidade orientada para o futuro, 

por uma relação entre espécies sustentada por lógicas outras do que a hierarquia, são exemplos 

dessas coreografias de que fala o pensador krenak. As situações que descrevemos ao longo da 

tese – processos de criação e tradução de conceitos, de agenciamento político das identidades, 

de apropriação criativa dos saberes “exógenos”, de afirmação ontológica das cosmologias – são 

expressões, “estranhas coreografias”, de mundos nos quais emergem um modo de existir que, 

sendo outro, ao mesmo tempo coexiste contemporaneamente ao que chamamos de nosso. Para 

nós, historiadores, estender o campo das diferenças significaria deslocar diferentes 

historicidades de um sistema gravitacional centrípeto em direção à potência centrífuga que seria 

capaz de fazer coexistir contemporaneamente sistemas múltiplos de pensamento e formas 

infinitas de existir, para falar do modo como Clastres se dirigiu ao problema quase meio século 

atrás.514 Quanto a isso, o desafio de oferecer um terreno comum à incerteza que a diferença 

produz, possibilitando a formação de um campo interpretativo aberto às tensões produzidas de 

fora, de formas não imanentes ao discurso histórico, continuará como urgência do presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
514 CLASTRES, Pierre. A sociedade contra o estado - pesquisas de antropologia política. São Paulo: Cosac & 

Naify, 2012 [1977], p. 44. 
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