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FASCÍCULO
N.º 18

fascículo s.m. (1794)
1 pequeno feixe 2 quantidade de ervas  
ou varas que se consegue levar debaixo  
do braço 3 feixe de espigas; gavela  
4 anatomia pequeno feixe de fibras nervosas, 
tendinosas ou musculares 4.1 anatomia trato 
ou grupo de fibras nervosas que funcionam 
associadas em maior ou menor escala 5 edição 
bibliográfica cada um dos cadernos ou folhetos 
que integram uma obra maior e que vão sendo 
publicados por partes 6 edição de texto número 
('cada edição') 7 morfologia botânica qualquer 
conjunto de estruturas ou órgãos filamentosos  
8 morfologia botânica qualquer tipo de inflorescência 
em que os pedicelos das flores se inserem 
contraidamente no mesmo nó caulinar
etimologia lat. fascicŭlus,i 'molhinho, 
feixinho, fascículo'
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SUN RA

Sun Ra
Space is the place, 1973
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S U N  R A

James Bryant 
Estudo para capa de álbum, nunca usado, 1963
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Filósofo, alquimista, mágico, sacerdote, cultuador de símbolos, per-
former, compositor, músico, mensageiro do universo, visionário, 
dramaturgo, sonhador, artista profeta, poeta, homem, ser.

Certo dia o jovem Herman Poole Blount, nascido em 
1914, confessou que estava farto de tocar música da terra e que queria 
tocar música do espaço. Foi isso que ele fez.

Herman leu extensivamente sobre ocultismo e magia e 
mais tarde fez questão que os músicos que o acompanhavam fossem 
conhecedores e estivessem conscientes dos fundamentos contidos 
nessas correntes do saber. Os ensaios da sua orquestra eram muitas 
vezes transformados em palestras sobre conhecimento e sobre a sua 
visão pessoal da natureza e da realidade. Tratava-se de uma filosofia 
povoada não só de peculiaridades etimológicas como de exegeses 
bíblicas e de outros textos sagrados.

Logo no início da carreira Herman Poole desaparece defini-
tivamente, segundo o próprio, «Herman» era apenas uma persona-
gem imaginária que nunca tinha existido, e é então que se manifesta 
aquele que existe verdadeiramente: Sun Ra. Nesse momento come-
çou a revelação progressiva da sua doutrina cósmica através das 
composições, títulos dos temas, poesia, indumentária, performan-
ces multimédia e dos inovadores ensembles sempre em constante 
mutação e expansão. Sun Ra apresentou-se como um argonauta que 
veio dos confins do cosmos para nos levar a todos para o espaço. O 
seu Jazz experimental, assente numa mitologia e narrativa inter-
galáctica, navegava entre o antigo Egipto e o espaço sideral. O seu 
saber mistérico e sagrado compunha-se de uma mescla sincrética de 
esoterismo, astronomia, astrologia, ficção científica, psicadelismo, 
ocultismo e egiptologia. 

Ele é o piloto. Space is the Place.

A sua Arkestra era então apresentada como interpretando 
«music from tomorow’s world» ou «Magic Music of the spheres». 
Os ouvintes vinham até si atraídos por uma música provocadora, 
desconcertante mas ainda assim irresistivelmente apelativa. Era 
uma música que emanava das profundidades da tradição experi-

MISTÉRIO, MÚSICA E 
TRANSCENDÊNCIA

S U N  R A
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mental, tradição essa que coloca sempre questões e que se atreve a 
confrontar o desconhecido. 

De entre as inovações da Arkestra à data, destaca-se o uso 
do piano eléctrico, órgãos, sintetizador, baixo eléctrico, canto coral, 
adição de flauta, oboé, fagote e clarinete baixo à secção de saxo-
fones, harpa, tímpanos e uma miríade infinita de instrumentos de 
percussão com as quais se criavam avalanches rítmicas africanas e 
dilúvios efervescentes de polirritmos afro-cubanos. Os músicos eram 
incentivados a improvisar sem centro tonal predefinido, divagar 
em longas peças modais sem harmonia ou estrutura fixa, fazer uso 
de superimposições de acordes e tocar em várias tonalidades em 
simultâneo. 

Enquanto aterra calmamente uma cápsula lunar na necrópole 
de Gizé, o saxofone de Marshall Allen emite silvos e frases jaz-
zísticas sinuosas sob a luz crepuscular do fim de tarde.
Cluster de galáxias — os céus, os satélites, os teclados e o olho 
cósmico. 

A Música de Sun Ra deixa sempre espaço à imaginação e ao 
mistério inacessível, isto é, trata-se de um fenómeno que funciona 
como intermediário para revelar a realidade, os seres, o Universo e 
o Ser. Em clubes nocturnos, hotéis, caves obscuras e salas recôndi-
tas, envoltos em vestuário como capas e capacetes espaciais, jóias 
africanas, robes cintilantes e túnicas sacerdotais evocadoras de civi-
lizações perdidas, Sun Ra apresentava sob forma de música a sua 
metáfora. Era um filósofo e a música o seu meio e linguagem por 
excelência. 

A sua obra é não só interplanetária como também remete 
para o além, para a não-localidade habitada por anjos e demónios. O 
peso destas duas dimensões (cosmos e além) na sua filosofia podem 
ser analisadas em separado ou como um elemento só. Muita da 
criptografia de Sun Ra vem da astronomia porque os céus também 
representam os estados superiores do ser. Não esqueçamos que os 
primeiros sete céus da hierarquia celestial, dos nove que Dante nos 
apresenta na Divina Comédia, correspondem às sete esferas pla-
netárias da astronomia, ou seja, para que nos possamos elevar aos 
estados superiores do ser necessitamos de nos elevar através das 
esferas planetárias da astrologia que são nada mais nada menos que 
as hierarquias angélicas da Teologia. Por outro lado, Sun Ra sabia 
que, assim como explanado por Platão, o mundo sensível é apenas o 
reflexo do inteligível; os fenómenos da natureza e os acontecimentos 
da História têm todos valor simbólico porque são consequências 
que exprimem maior ou menor afastamento dos princípios de que 
dependem.
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Ao longe começa uma introdução de piano rag-time cubista 
enquanto toda a secção de metais se levanta para cantar — Eis 
que a Esfinge lança alguma luz sobre as trevas da ignorância 
humana ao mesmo tempo que se escutam suites tribais infusas.
Buracos negros e sintetizadores monofónicos envoltos em 
secções de sopros flamejantes são o combustível para peças 
infinitas de futurismo egípcio mágico-tribalista. A pulsação é 
orgânica mas também é electrónica, é tudo em simultâneo.
Eis a cidade mágica.

As viagens através dos mundos sobrenaturais efectuavam-se 
como iniciação tanto nos mistérios de Elêusis na Grécia como em 
Tebas no Egipto. Muitas vezes as respostas de Sun Ra às perguntas 
dos entrevistadores eram crípticas e impenetráveis porque na reali-
dade não é possível revelar os mistérios porque não existe verdadeiro 
mistério senão o inexprimível. Só a música, que não é linguagem 
objectiva, pode fazer intuir a verdade inominável.

Oriundo de uma outra dimensão, o mistério, por definição, 
não é inteligível nem passível de uma transcrição discursiva objec-
tiva, daí que nos reste a poesia ou a música como forma de nomeação 
intuitiva e simbólica do inominável. 

Mais do que uma realidade mantida secreta e oculta, o «mis-
tério» é uma realidade que, ordinariamente, não se revela por não 
pertencer à ordem do mundo sensível. É portanto intelectualmente 
inacessível. Nesse sentido, a iniciação aos mistérios define-se no 
sentido lato como uma mutação ontológica do regime existencial do 
indivíduo. Cada apresentação ou concerto da Arkestra estava assim 
revestido e funcionava operativamente como um rito de passagem 
que permitiria, tanto aos executantes como aos ouvintes, um acesso 
ao passado (origens — anamnese platónica — aprender é recordar), 
ao futuro (cidades do amanhã), como também a outros pontos do 
cosmos e outras dimensões (realidades que transcendem o próprio 
real).

O palco é o templo.

No Antigo Egipto, para lá do mundo material em que vive-
mos que se encontra sempre num estado de equilíbrio frágil e deli-
cado, continuava a predominar o caos e a escuridão. Esta região que 
envolvia o mundo era o Num, o oceano primordial que se manifes-
tava de forma ambivalente. Apesar de ameaçar constantemente a 
criação, o caos era necessário para garantir o equilíbrio do mundo, 
uma vez que a regeneração cósmica só era possível no seio do Num. 
Sem improvisação livre, por vezes caótica, não é possível encontrar 
novas formas de beleza, novas manifestações harmónicas encanta-
tórias nem novos planos musicais para lá do conhecido. A regenera-



334 335 Fotografia estereoscópica, [n. d.], Colecção de Carlos Relvas
Cortesia Casa-Estúdio Carlos Relvas, Câmara Municipal da Golegã
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ção do mundo emana do «sítio» que contém, em potência, todas as 
possibilidades de criação. A exploração improvisativa é um mergulho 
exploratório sem fim nessa dimensão, nesse «sítio» em busca da 
beleza ainda não manifestada.

Por outro lado, aquilo que nos propõe a literatura funerá-
ria do Egipto dos Faraós é uma viagem ao interior de nós mesmos 
enquanto réplica do universo. A morte era entendida claramente 
como um acto de passagem de uma dimensão à outra, na verdade, 
para os egípcios viver significava viajar, ora os concertos da Arkestra 
também são viagens, viagens em busca de novas paisagens, de uma 
nova harmonia e do mundo novo por descobrir e realizar.

Sun Ra sabia que os egípcios tinham criado a mais antiga 
e avançada civilização africana e que nos oásis deste e dos outros 
universos deveriam resplandecer não só os templos de Karnak como 
sintetizadores analógicos, solos de contrabaixo e improvisações 
colectivas. 

Tanto os voos tangenciais junto a estrelas em colapso como 
as mudanças de trajectória melódica da orquestra e dos solistas sur-
gem nas composições com um risco elevadíssimo, o risco de experi-
mentar, de querer explorar um local onde as forças gravitacionais são 
de tal forma elevadas que podem triturar qualquer nave ou objecto 
que se aproxime. As tempestades de improvisação livre onde o 
tempo, o ritmo e a harmonia não estão predefinidos permitem, não 
obstante, um encantamento com o desconhecido assim como um 
contínuo fluir de energia entre os presentes.

Os teclados abstractos são um dos elementos distintivos que 
permitiam à música de Sun Ra divergir claramente das formações 
jazzísticas da época. Sob o ponto de vista puramente orquestral, a 
secção rítmica (piano, contrabaixo e bateria) e os sopros (saxofo-
nes, trompetes e trombones) apresentam-se como o mundo terreno 
(território conhecido), já os teclados e sintetizadores como o mundo 
celeste (território desconhecido). A Arkestra poderia dizer-se um 
enclave dos céus na terra, que possibilitava o contacto com as potên-
cias criativas e com as harmonias das esferas dimensionais fora do 
alcance humano, transportava as pessoas do mundo material/ima-
nente ao mundo imaterial/transcendente (mundo celeste). Condu-
zindo-as ao mundo cósmico através dos sons teria o efeito de fazer 
emergir o ouvinte da sua letargia, ignorância e sofrimento. Agora 
que pela audição se atingia um novo Universo, abria-se diante de nós 
um mundo superior e luminoso onde se situa a verdadeira realidade.  

Tudo é Um.

A exultação e a alegria que jorra das composições resulta 
desta adopção de uma perspectiva impessoal e cósmica, traduzida 



338 339 Sun Ra
Door of the Cosmos



340 Estela da família real
Provavelmente da 18.ª Dinastia de Amarna, reinado de Akhenaton, 1353-1336 a.C.
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num estado de comunhão com o Sol resultado da compreensão da 
criação como Unidade. 

Unity.

Estamos então submersos num processo de restabeleci-
mento do contacto entre os binómios vivos/mortos, humanos/
Deuses, seres humanos/seres de outros planetas, passado/futuro 
(localizações espaço-temporais e não-localidade). Nesta perspec-
tiva o concerto transforma as dimensões do espaço e do tempo que 
regem a realidade tentando criar a ligação entre os mundos outrora 
representada pelas duas margens do Nilo.  

Para Sun Ra não era só a forma das composições que era 
livre, o estilo o era também: swing, rock’n roll, Chicago blues, ragtime, 
funk, minimalismo, electrónica abstracta, fusão, R&B, atonalismo, 
música africana e música de câmara retrofuturista, são alguns dos 
estilos evocados numa corrente indistinta e infinita que materiali-
zava novas línguas e novos estilos musicais insondáveis. A orquestra 
tocava desde composições da orquestra de Fletcher Henderson a 
temas bebop e avant-garde. O objectivo era simples: criar música para 
um mundo melhor neste e nos outros planetas.

Era sem sombra de dúvidas uma música exploratória e os 
músicos eram incitados a interpretá-la numa perspectiva de 360 
graus em relação à composição original. Os músicos deveriam entrar 
na própria música e transformar-se nela. Existia um caminho que 
permitiria esse acesso para dentro e para fora, sendo que no culminar 
do despertar proposto por Sun Ra, não existe nem dentro nem fora.

 «We work on the other side of time». 

Galáxias amigáveis e noites em Plutão;
Algumas ninfas recostam-se com languidez e sensualidade nas 
acrópoles de Atlantis,
A viagem na nave solar —  A viagem do disco solar, 
Só o amor pode iluminar a imensa escuridão do cosmos

Dançarinas entram em palco, a orquestra tocava, dançava 
e cantava submersa em parafernália sci-fi enquanto a audiência se 
deleitava com todo o espectáculo até ao mais ínfimo dos pormenores. 
Os mitos, magia, imagens e música apresentados no concerto fazem 
parte de um ideograma único, não são assuntos separados mas uma 
nova síntese. O aspecto da performance é central mas não se trata de 
um aspecto meramente visual, acima de tudo é uma linguagem, uma 
linguagem enquanto entidade una que transmite uma mensagem. 
Esta linguagem multimédia elevava-se acima dos gases ameaçado-
res das fumarolas de saturno para consertar e afinar o cosmos através 
de feedback celestial.  
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Música meditativa, xamanismo, frequências curativas, 
magia, swing e ocultismo eram cozinhados naquele laboratório este-
lar que era a própria Arkestra. A formação funcionava como uma 
escola sapiental do oculto que ensinava e difundia conhecimento, 
disciplina, humor, amor e criatividade. 

Um verdadeiro ataque aos sentidos. Uma abdução da cons-
ciência.

Ao longo de toda a história humana centenas de culturas 
primitivas ancestrais concentraram os seus esforços para mapear 
o trajecto do Sol, da Lua e dos outros objectos cósmicos. Previram 
as estações do ano, calcularam e registaram-se calendários com 
eclipses, equinócios, solstícios, passagem de asteróides e todo o 
tipo de fenómenos astronómicos. Algumas estruturas físicas, como 
as pirâmides e os zigurates Maias, representam, com uma acuidade 
absolutamente desarmante, os alinhamentos cosmológicos. 

Na terra das pirâmides, no antigo Egipto, Ra era o deus Sol. 
Simbolicamente, o Sol, ao contrário da Lua que revela um outro 
modo de existência, não muda de forma e, como tal, ainda que sem-
pre em movimento parece não participar do devir. O Sol permanece 
imutável, a sua forma é sempre a mesma. A manifestação do sagrado 
através do Sol traduz os valores da autonomia, da força, da soberania, 
da vida, da inteligência e do amor e é por isso que em certas culturas 
se assiste a um processo de solarização de seres supremos. Sun Ra 
apresenta-se assim em palco como aquele que dirige e sustenta a 
peça musical sacralizada (a própria vida) e o criador das condições 
para o despertar do que está oculto na nossa psique, necessárias à 
nossa bem-aventurança colectiva e à completa integração cósmica 
do ser humano. 

Sob um ponto de vista metafísico, as notas musicais e toda 
a dramaturgia associada à performance dos concertos da Arkestra 
actuam sobre os constituintes supra-sensíveis do ser humano para 
desencadear a sua mutação cognitiva na perspectiva de uma nova 
sabedoria.  

Sem luz não existe vida.  

O ritual e a invocação decorrem para todo o sempre.
Ao longe uma cacofonia colectiva ecoa pelas planícies de Tebas, 
Existem robes cintilantes, chapéus, fios eléctricos e adereços 
psicadélicos espalhados pelo chão;
Nesse preciso momento o comandante coloca a nave em órbita 
da nova Lua recém-descoberta;
O olho abstracto observa

Surgem então melodias do pós-fim do mundo, ecos longín-
quos de mundos heliocêntricos.
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A Astro-Infinity Arkestra vagueia pelo éter, visita planetas, 
agradece ao Criador, aos deuses míticos e fala-nos da cidade mágica, 
será a nova Jerusalém?

A cidade é o universo.

Muito depois da Era das big bands de jazz ter termi-
nado, Sun Ra manteve a sua orquestra durante décadas, orquestra 
essa que ainda hoje existe, postumamente dirigida pelo mestre do 
alto Marshall Allen. 

O sol nunca morre.

As escalas colapsam-se em estados de não-tempo e alguns 
riffs da secção de metais são pontes estreitas sobre abismos que nem 
todos podem conceber. O percurso discográfico é não-linear, delibe-
radamente obscuro, como que um espelho da realidade, ela própria 
uma incógnita. A obra e a vida não se revelam na totalidade. A cada 
novo tema, a data exacta do regresso não se encontra determinada.

Muito para lá do seu tempo útil de vida no universo material, 
o trabalho singular de Sun Ra ainda carece de muita audição, frui-
ção, pesquisa e análise para que possa ser extensamente conhecido, 
entendido e apreciado. As suas ideias e conceitos ecoam pelo espaço 
ontem, hoje e amanhã.

Em concerto, a Arkestra era uma centelha em movimento, 
uma partícula quântica ilocalizável que à imagem da Eneida, era 
também uma alegoria metafísico-esotérica que esconde e expõe ao 
mesmo tempo as fases sucessivas pelas quais passa a consciência do 
ser humano para alcançar a imortalidade. 

Para todos os efeitos Sun Ra nunca esteve aqui, ele esteve 
sempre no futuro e sempre estará. 



344 Sun Ra
Atlantis, 1969
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ANTES, O MUNDO NÃO EXISTIA
AILTON KRENAK

Os intelectuais da cultura ocidental escrevem livros, 
fazem filmes, dão conferências, dão aulas nas univer-
sidades. Um intelectual, na tradição indígena, não 
tem tantas responsabilidades institucionais, assim 
tão diversas, mas ele tem uma responsabilidade per-
manente que é estar no meio do seu povo, narrando 
a sua história, com seu grupo, suas famílias, os clãs, 
o sentido permanente dessa herança cultural.

Aqui nesta região do mundo, que a memória 
mais recente instituiu que se chama América, aqui 
nesta parte mais restrita, que nós chamamos de 
Brasil, muito antes de ser «América» e muito antes 
de ter um carimbo de fronteiras que separa países 
vizinhos e distantes, nossas famílias grandes já viviam 
aqui. Essas nossas famílias grandes, que já viviam aqui, 
são essa gente que hoje é reconhecida como tribos. 
As nossas tribos. Muito mais do que somos hoje, 
porque nós tínhamos muitas etnias, muitos grupos 
com culturas diversas, com territórios distintos. Esses 
territórios se confrontavam, ou às vezes tinham vas-
tas extensões onde nenhuma tribo estava localizada, 
e aquilo se constituía em grandes áreas livres, sem 
domínio cultural ou político. Nos lugares onde cada 
povo tinha sua marca cultural, seus domínios, nesses 
lugares, na tradição da maioria das nossas tribos, de 
cada um de nossos povos, é que está fundado um 
registro, uma memória da criação do mundo. Nessa 
antiguidade desses lugares a nossa narrativa brota, 
e recupera os feitos dos nossos heróis fundadores. 
Ali onde estão os rios, as montanhas, está a formação 
das paisagens, com nomes, com humor, com signi-
ficado direto, ligado com a nossa vida, e com todos 
os relatos da antiguidade que marcam a criação de 
cada um desses seres que suportam nossa passagem 
no mundo. Nesse lugar, que hoje o cientista, talvez o 
ecologista, chama de hábitat, não está um sítio, não 
está uma cidade nem um país. É um lugar onde a 
alma de cada povo, o espírito de um povo, encontra 
a sua resposta, resposta verdadeira. De onde sai 
e volta, atualizando tudo, o sentido da tradição, o 
suporte da vida mesma. O sentido da vida corporal, 
da indumentária, da coreografia das danças, dos 
cantos. A fonte que alimenta os sonhos, os sonhos 
grandes, o sonho que não é somente a experiência 
de estar tendo impressões enquanto você dorme, 
mas o sonho como casa da sabedoria.

Vocês têm uma instituição que se chama uni-
versidade, escola, e têm a instituição também que se 
chama educação. Todas estas instituições: educação, 
escola, universidade, elas estão no sonho, na casa 
do conhecimento. Esse sonho, tem um aprendizado 
para o sonho. E, quando nós sonhamos, nós estamos 
entrando num outro plano de conhecimento, onde 
nós trocamos impressões com os nossos ancestrais, 
não só no sentido de nossos antigos, meus avós, meu 
bisavô, gerações anteriores, mas com os fundadores 

do mundo. Tomara que a palavra hábitat tenha esse 
sentido que estou pensando, que ela não seja só um 
sítio, uma cidade, ou lugar só na geografia, que ela 
tenha também espírito, porque, se ela tiver espírito, 
então eu consigo expressar uma idéia que aproxima, 
para você, o lugar de onde estou tentando contar 
um pouco da memória que nós temos de criação do 
mundo, quando o tempo não existia.

Quando eu vejo narrativas, mesmo as nar-
rativas antigas, do Ocidente, as mais antigas, elas 
sempre são datadas. Nas narrativas tradicionais 
do nosso povo, das nossas tribos, não tem data, é 
quando foi criado o fogo, é quando foi criada a Lua, 
quando nasceram as estrelas, quando nasceram as 
montanhas, quando nasceram os rios. Antes, antes, 
já existe uma memória puxando o sentido das coisas, 
relacionando o sentido dessa fundação do mundo com 
a vida, com o comportamento nosso, com aquilo que 
pode ser entendido como o jeito de viver. Esse jeito de 
viver informa a nossa arquitetura, nossa medicina, a 
nossa arte, as nossas músicas, nossos cantos.

Nós não temos uma moda, porque nós não 
podemos inventar modas. Nós temos tradição, e ela 
está fincada em uma memória da antiguidade do 
mundo, quando nós nos fazemos parentes, irmãos, 
primos, cunhados, da montanha que forma o vale 
onde estão as nossas moradias, nossas vidas, nosso 
território. Aí, onde os igarapés, as cachoeiras, são 
nossos parentes, ele está ligado a um clã, está ligado 
a outro, ele está relacionado com seres que são aquilo 
que chamaria de fauna, está ligado com os seres 
da água, do vento, do ar, do céu, que liga cada um 
dos nossos clãs, e de cada uma das nossas grandes 
famílias no sentido universal da criação.

Algumas danças nossas, que algumas pes-
soas não entendem, talvez achem que a gente esteja 
pulando, somente reagindo a um ritmo da música, 
porque não sabem que todos esses gestos estão 
fundados num sentido imemorial, sagrado. Alguns 
desses movimentos, coreografias, se você prestar 
atenção, ele é o movimento que o peixe faz na pira-
cema, ele é o movimento que um bando de araras 
faz, organizando o vôo, o movimento que o vento 
faz no espelho da água, girando e espalhando, ele 
é o movimento que o sol faz no céu, marcando sua 
jornada no firmamento e é também o caminho das 
estrelas, em cada uma das suas estações. Por isso 
que eu falei a você de um lugar que a nossa memória 
busca a fundação do mundo, informa nossa arte, a 
nossa arquitetura, o nosso conhecimento universal.

 Alguns anos atrás, quando eu vi o quanto a 
ciência dos brancos estava desenvolvida, com seus 
aviões, máquinas, computadores, mísseis, eu fiquei 
um pouco assustado. Eu comecei a duvidar que a 
tradição do meu povo, que a memória ancestral do 
meu povo, pudesse subsistir num mundo dominado 
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têm da criação do mundo, e que consigam dar uma 
medida para sua história, para sua história que está 
guardada, registrada nos livros, nos museus, nas 
datas, porque, se essa sociedade se reportar a uma 
memória, nós podemos ter alguma chance. Senão, nós 
vamos assistir à contagem regressiva dessa memó-
ria no planeta, até que só reste a história. E, entre a 
história e a memória, eu quero ficar com a memória.
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pela tecnologia pesada, concreta. E que talvez a gente 
fosse um povo como a folha que cai. E que a nossa 
cultura, os nossos valores, fossem muito frágeis para 
subsistirem num mundo preciso, prático: onde os 
homens organizam seu poder e submetem a natureza, 
derrubam as montanhas. Onde um homem olha uma 
montanha e calcula quantos milhões de toneladas de 
cassiterita, bauxita, ouro ali pode ter. Enquanto meu 
pai, meu avô, meus primos, olham aquela montanha 
e vêem o humor da montanha e vêem se ela está 
triste, feliz ou ameaçadora, e fazem cerimônia para a 
montanha, cantam para ela, cantam para o rio..., mas 
o cientista olha o rio e calcula quantos megawatts 
ele vai produzir construindo uma hidrelétrica, uma 
barragem.

 Nós acampamos no mato, e ficamos espe-
rando o vento nas folhas das árvores, para ver se 
ele ensina uma cantiga nova, um canto cerimonial 
novo, se ele ensina, e você ouve, você repete muitas 
vezes esse canto, até você aprender. E depois você 
mostra esse canto para os seus parentes, para ver 
se ele é reconhecido, se ele é verdadeiro. Se ele é 
verdadeiro ele passa a fazer parte do acervo dos 
nossos cantos. Mas um engenheiro florestal olha a 
floresta e calcula quantos milhares de metros cúbicos 
de madeira ele pode ter. Ali não tem música, a mon-
tanha não tem humor, e o rio não tem nome. É tudo 
coisa. Essa mesma cultura, essa mesma tradição, que 
transforma a natureza em coisa, ela transforma os 
eventos em datas, tem antes e depois. Data tudo, tem 
velho e tem novo. Velho geralmente é algo que você 
joga fora, descarta, o novo é algo que você explora, 
usa. Não há reverência, não existe o sentido das coisas 
sagradas. Eu fiquei com medo. Eu fiquei pensando: e 
agora?

 Parecia que eu estava vendo um grande 
granito parado na minha frente. Eu não podia olhar. 
Fiquei muitos dias sem graça até que eu ganhei um 
sonho. Ganhei um sonho desses que eu falei com 
vocês que não é só uma impressão de estar vendo 
coisas dormindo. Mas para nós o sonho é um sonho 
de verdade, um sonho verdadeiro, e tem sonho, sonho 
de verdade é quando você sente, comunica, recupera 
a memória da criação do mundo onde o fundamento 
da vida e o sentido do caminho do homem no mundo 
é contado para você. Você toma, aprende como se 
estivesse dentro de um rio. Este rio, você fica olhando 
ele, depois você volta, aí você olha. Não é o mesmo 
rio que você está vendo, mas é o mesmo. Porque se 
você fica olhando o rio, a alma dele está correndo, 
passando, passando... mas o rio está ali. Então ele é 
sempre, ele não foi, é sempre. Não existiu uma criação 
do mundo e acabou! Todo instante, todo momento, 
o tempo todo é a criação do mundo. Por isso que no 
sonho a gente entra dentro dele, aprende, alimenta 
o espírito. Esse sonho veio me mostrar que aquela 
caricatura de poder que os homens estavam inven-
tando aqui na terra é só uma simulação, porque eu 
pude encontrar, andar junto com os meus parentes, 
meu irmão mais velho, que na nossa língua original 
se chama Kiãnkumakiã. Este irmão mais velho que 

estava com a gente sempre, desde a fundação do 
mundo, só que não é Deus. E nós vimos os meninos, os 
rapazes andando num campo bonito, vasto. Uma relva 
baixinha e os rapazes traziam na mão esquerda feixes 
de varas, daquelas varas sem gomo, lisas, taboca de 
fazer flecha, mas na ponta não tinha lâmina, na ponta 
tinha pendão assim igual ao trigo florando. Um grupo 
grande, incontável de rapazes e um guerreiro mais 
maduro, que estava de lado, só mostrando uma parte 
do rosto, a vista apontando para o leste. Quando 
olhei assim eu vi um grande lago, saindo quase da 
mesma altura da terra firme. Aí aqueles moços foram 
andando para lá e, num gesto, eles se transportavam 
para outro lugar firme, para a outra margem de um 
lago muito grande, que liga tudo, numa canoa grande 
de luz, como se fosse de luzes assim... com gesto de 
vontade, só com a vontade. Não tem foguete, míssil 
que faz isso, tecnologia que se inventa. E todo esse 
«futuro» já aconteceu na fundação do mundo. Os 
meus irmãos mais velhos já conhecem tudo isso. 
Então, de sonho é isso. É um caminho que só pode-
mos fazer dentro da tradição e aprender que além 
do nosso conhecimento restrito sobre uma ou outra 
coisa avançada para uma percepção que é integral, 
tudo está ligado, as coisas que têm existência física, 
elas foram todas fundadas a partir da palavra que 
foi ordenando a criação do mundo, que quando nós 
narramos as histórias antigas nós criamos o mundo 
de novo, limpamos o mundo. 

 Então, antes do mundo, existia não só a his-
tória dos espíritos, dos elementos, mas a história de 
todos os nossos povos antigos que conseguiram, ao 
longo dos tempos, manter esta memória da criação 
do mundo. 

 Existem milhões de toneladas de livros, 
arquivos, acervos, museus guardando uma chamada 
memória da humanidade. E que humanidade é essa 
que precisa depositar sua memória nos museus, nos 
caixotes? Ela não sabe sonhar mais. Então ela precisa 
guardar depressa as anotações dessa memória. Como 
estas duas memórias se juntam, ou não se juntam? É 
muito importante para os nossos povos tradicionais 
que ainda guardam esta memória, herdeiros dessa 
tradição, cada vez mais restrita no planeta, ilhados em 
alguns cantinhos do Pacífico, da Ásia, da África, aqui 
da América, num mundo cada vez mais mudado pelo 
homem, onde o dia e a noite já não têm mais fronteira, 
porque inventaram artifícios para ele rodar direto – 
dia-noite-dia. Quando o homem rompe a separação 
entre o dia e a noite, como ele vai sonhar? Quando os 
homens trabalham de dia, de noite, de dia, de noite, 
a qualquer hora, eles estão se parecendo muito com 
a criação dos homens mesmo, que são as máquinas, 
mas muito pouco parecido com o criador do homem 
que é o espírito.

 Para estes pequeninos grupos humanos, 
nossas tribos, que ainda guardam esta herança de 
antiguidade, esta maneira de estar no mundo, é muito 
importante que essa humanidade que está cada vez 
mais ocidental, civilizada e tecnológica, lembre, ela 
também, dessa memória comum que os humanos 
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