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RESUMO
Este trabalho é uma etnografia da licenciatura intercultural
indígena da UFG, curso que visa fornecer uma formação superior aos
professores e professoras indígenas que já atuam como tais em suas
aldeias. O seu principal foco foi a produção de um vídeo e uma série de
fotografias em conjunto com professores indígenas, e a partir dessa
experiência relaciono o vídeo etnográfico com o xamanismo, canibalismo
e feitiçaria. Para discutir essa relação insiro aqui dois conceitos básicos,
que ainda carecem de desenvolvimento, que são xamanismo imagético e
canibalismo imagético , estes foram construídos tendo como fio condutor
as informações colhidas durante o meu trabalho de campo e algumas
etnografias realizadas - por outros pesquisadores - junto a povos ind ígenas
que estão no Brasil . As minhas principais referências teóricas são a
antropologia visual, as teorias e conceitos do cinema documentário, bem
como alguns conceitos da etnologia indígena como o perspectivismo
ameríndio.
Palavras chave: Vídeo etnográfi co, xamanismo, canibalismo, feitiçaria.
ABSTRACT
This work is an ethnography of indigenous intercultural degree of
UFG, a course which aims to provide higher education for indigenous
teachers and teachers already working as such in their villages. Its main
focus was to produce a video and a series of photographs in conjunction
with indigenous teachers , and from this experience relate ethnographic
video with shamanism, witchcraft and cannibalism. To discuss this
relationship I insert here two basic concepts that still need development,
which are shamanism imagery and cannibalism imagery, these have been
built with thread as information obtained during m y field work and some
ethnographies conducted by other researchers -along-the indigenous
peoples who are in Brazil. M y main theoretical references are visual
anthropology, theories and concepts of documentary filmmaking, as well
as some concepts of ethnology as the Amerindian perspectivism .
Keywords: Video ethnography, shamanism, cannibalism and witchcraft.
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Introdução
A experiência etnográfica representa o que está fora de uma
opinião doutrinal e, ao mesmo tempo, a aversão a um pensamento
disciplinador, ou, conforme palavra de Castro (2006, sp) a Antropologia
e arte sempre foram vistas como as ciências da superstições, da crença,
da não-ciência, um pensamento indiscip linado. Elas são as disciplinas do
indisciplinado, sobre o indisciplinado, para o indisciplinado, o que de
certa forma justifica a a cusação constante e verídica de que elas possuem
armas de destruição em massa, ou melhor, armas de desconstrução em
massa.
Tendo como modelo o projeto “Vìdeos nas Aldeias” (ONG que
incentiva a produção audiovisual indígena no Brasil), realizei minha
pesquisa tendo como objetivo trabalhar o uso da linguagem audiovisual
como prática de auto-representação e reflexão que os povos indígenas
fazem dela. O trabalho foi desenvolvido de forma prática através de
oficinas de produção de vídeo documentário, oferecidas aos alunos da
licenciatura indígena da UFG. Os alunos foram orientados sobre o uso de
câmeras.
O Vídeo nas Aldeias (VNA) foi criado em 1987, sendo precursor
na área de produção audiovisual indígena no Brasil. O objetivo é
preparar os indígenas para utili zarem os recursos audiovisuais para a
produção de vídeos, visando instrumentalizar apoiar as lutas dos povos
indígenas para fortalecer suas identidades e seus patrimônios territoriais
e culturais.
Ao escolher trabalhar com os indígenas do curso de Licenci atura
intercultural indígena do núcleo Takinahaky da UFG, o objetivo era
realização de um vídeo com eles. Para tanto, recorri a uma série de
conceitos de teorias não só da antropologia visual, mas também da
etnologia, área ainda desconhecida para mim, embo ra eu tenha vindo das
ciências sociais. É necessário ressaltar que, apesar de ser formada por
onze povos de etnias diferentes, línguas diferentes e cosmogonias
diferentes, tomo a licenciatura como uma “aldeia” artificialmente
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construída, recortada em funçã o dos meus propósitos analíticos, porém
estendo a minha análise para outros povos que não fazem parte da
licenciatura.
Participei

de

quatro

etapas

como

pesquisador

no

curso

de

licenciatura durante os anos de 2009, 2010, 2011. Durante esse perío do,
tive

a

oportunidade

de

produzir

juntamente

com

os

indígenas,

aproximadamente, 4 mil fotografias e cerca de 10 horas de gravação. Um
filme etnográfico sempre estará incompleto, pois surgirão novas questões
em campo, sempre seremos cobrados por não dar tal trata mento a
determinadas questões. Assim, um vídeo etnográfico nasce no seio de
tensões complexas o que invariavelmente reflete no rumo da sua
produção.
Fui convidado várias vezes para ir à aldeia dos Tapirapé a fim de
gravar algumas atividades dos indígenas. Na primeira vez, os recursos
para ir aldeia saíram muito tarde, durante período de chuvas, quando
estavam

envolvidos

numa

disputa

territorial.

Deste

modo,

fui

aconselhado a não ir. Confesso que me sinto endividado com eles, pois
fui convidado várias vezes e também demonstrei muito interesse em ir,
pois a meu ver, ter a experiência de conhecer a aldeia deles seria um
importante movimento de imersão no cotidiano da sua cosmogonia.
Este texto de dissertação apresenta no primeiro capítulo
curso

de licenciatura intercultural

indígena.

No segundo

o

capítulo

apresento alguns comentários sobre os projetos de incentivo a produção
áudio visual indígena e posteriormente faço a relação entre vídeo e a
fotografia com o xamanismo, canibalismo e a feitiçaria. Proponho aqui
que o vídeo etnográfico é um exemplo d o xamanismo, pois o videasta
viaja para longe para encontrar o diferente e captar a imagem do outro ,
do diferente e, posteriormente, exibi-la para nós leigos. O outro ponto é
que a fotografia e o vídeo são um e xemplo de canibalismo, uma vez que
ao captar a imagem de alguém o videasta ou fotógrafo devora a alma e a
voz do outro, assim ele trava uma

relação de afinidade ou de

reciprocidade. O fotógrafo também se assemelha ao feiticeiro, que se
insere na lógica da anti-relação, pois este é roubador de alma assim com
o fotógrafo. Recorrerei a teoria da antropologia visual, da etnologia e
15

aos vídeos produzidos pelos indígenas que participam do Vídeos nas
aldeias.
No

terceiro

capítulo

apresento

o

meu

percurso

dentro

da

licenciatura e - como diria o método científico - as minhas tentativas e
erros para chegar a um resultado que é a produção de um vídeo e
fotografias juntamente com as professoras e professores indígenas.
Tentarei

mostrar

cosmologia

nas

indígena

páginas
e

as

que

suas

seguem

relações

uma
com

interpretação
outras

formas

da
de

conhecimento.
Observa-se que para os povos indígenas que participam da
licenciatura intercultural, a s pessoas mais velhas das aldeias, são
consideradas intelectuais. Em alguns momentos recorrerei ao conceito de
“intelectual” par a me referir aos professores e professoras indígenas,
sendo que se isso ocorrer estarei utilizando como referência Gramsci
(2006) que expande o conceito de intelectualidade.
Joanna Overing (1999), afirma que os Piaroa, povo da Amazônia
venezuelana, são considerados os intelectuais do rio Orinoco, devido a
sua preocupação em apenas plantar, caçar, pescar e refletir ela os
descreve como povos que tem “um pendor para o debate intelectual”
(1999; 81). A meu ver os professores e indígenas se assemelham aos
Piaroa

nesse

sentido,

uma

vez

que

eles

estão

se

dedicando

constantemente ao debate intelectual, independente de estarem na aldeia
ou não. A forma de pensar, dos xamãs e as pessoas mais velhas das
aldeias, não estão in seridas no “esquema de calculabilidade do mundo”
criado pelo ilumini smo (HORKHEIMER; ADORNO, 1983; 92). Para a
ciência, só podemos conhecer aquilo que pode passar pelos seus
instrumentos de observação e medidas.
Os povos indígenas demonstram que o Ocidente não tem o
monopólio dos recursos intelectuais. É através do contato com as outras
culturas e outros espíritos que os índios redesenham, transformam e
ressignificam o conhecimento que produzem.
O vídeo etnográfico nasce juntamente com as primeiras ima gens
cinematográficas. Desde que os irmãos Lumiere produziram os primeiros
registros de imagens, estava nascendo o cinema documentário e também
16

o cinema de ficção. Um dos precursores do cinema documentário foi
Robert Flahert y (1925) que produziu Nanook of the North (esquimós).
Posteriormente, temos Dziga Vertov que criou o filme Cine Olho , este
cineasta acreditava numa forma de fazer cinema sem interferência da
literatura ou de teatro, para ele, o cinema era uma arte independente e,
portanto não poderia sof rer de forma alguma de outras artes (TEIXEIRA,
2004).
Na década de 1940, surgiu Jean Rouch, diretor francês criador do
Cinema Verdade, com uma forma de fazer cinema inspirado na obra de
Dziga Vertov. O objetivo de Jean Rouch ao criar o Cinema Verdade era o
de mostrar a verdade sobre o cinema e não uma determinada “verdade”
como muitos acreditavam. Para Deleuze (2005) a finalidade do Cinema
Verdade ou do Cinema Direto não é atingir uma determinada verdade ou
tempo do jornalismo, que tem a pretensão de nos

transmitir as

informações em um tempo alucinante no mundo virtual. Mas sim, atingir
um antes e um depois, como se coexistisse com a imagem, tal como são
inseparáveis dela. Seria o sentido do cinema direto, ao ponto em que é
uma componente de qualquer cinem a: atingir a apresentação direta do
tempo.
Inicialmente, foi gerado um importante debate em torno do vídeo
etnográfico, pois alguns etnólogos afirmavam que o vídeo etnográfico
não poderia ser considerado etnografia. Segundo eles, o diretor ao
filmar, fazia um recorte de determinada realidade ou mesmo de um
ritual, a forma de posicionamento da câmera, ou a escolha do que filmar
ou como filmar e posteriormente no momento da edição do vídeo era
realizado um novo recorte (HENLEY, 1999).
A justificativa era d e que o vídeo etnográfico não retratava de
forma “fiel” a realidade devido a essas questões. No entanto, é
importante dizer que o etnólogo ao fazer a observação de determinada
sociedade ou ritual não deixa de fazer uma tradução ou interpretação
daquela sociedade observada. O observador não consegue apreender
totalmente a realidade e essa pretensa verdade ou distanciamento da
realidade é impossível, uma vez que a nossa concepção ideológica está
presente em nossos discursos (HENLEY, 1999).
17

Outro importante m omento na história do vídeo etnográfico foi a
criação do Vídeo nas Aldeias. Primeiramente, muitos não acreditavam na
capacidade intelectual dos povos indígenas para operarem câ meras
filmadoras, computadores, equipamentos e programa s de edição de vídeo,
perpetuando assim o pensamento eurocêntrico que construiu indígenas a
imagem de que eles são intelectualmente infe riores, incapazes de
dominar

determinadas

tecnologias

e

de

governar

suas

próprias

sociedades. (SHOHAT, STAM, 2006); (QUEIROZ, 1998).
Ao se apropriarem de equipamentos, máquinas que são fabricados
pelos brancos para fins comerciais esses povos subvertem os objetivos
para qual foram destinadas e criam uma nova função para elas, que é
servir. O cinema, a fotografia, o vídeo e o computador são exemplo s de
invenções criadas pelos não indígenas para fins comercias, mas que
foram apropriadas pelos povos indígenas. A reflexão que os cineastas
indígenas fazem sobre o uso desses instrumentos serve para pensarmos as
diversas formas de resistência e críticas que podemos fazer a cerca das
engrenagens do poder, pois assim como o xamã, o cineasta indígena se
subtrai da vinculação teórica ocidental e constrói o seu próprio discurso
e a sua versão sobre o mundo. Utilizando para isso a cultura dos brancos,
fazendo uma tradução da nossa cultura para a deles, apresentando-a em
forma de vídeo.
O interesse desse tipo de produção cinematográfica reside na
colisão de perspectivas, demonstrando a necessidade de novas imagens e
desdobrando numa crise de categorias e imagética. Essa crise de
categoria refere-se a consolidação da produção de suas próprias imagens,
imagens políticas, por parte dos povos subalternos. Vemos aqui a
relevância de continuarmos a confrontar as estruturas coloniais, cujos
efeitos

ainda

são

sentidos

penos amente

no

plano

político

e

epistemológico. Isso nos leva a nos unir em torno de idéias que vão na
contra

corrente

das

idéias

dominantes

do

pensamento

moderno

contemporâneo.
O uso das imagens cinematográficas por esses povos provoca a
emergência de novas c ríticas sobre o fazer e a utilização das imagens,

18

interrogando a produção de imagens, a forma como são veiculadas e
quem são as pessoas que as produzem.
Nessas relações, os indígenas ampliam o seu campo de visão
recuperando as suas práticas discursivas e o seu lugar de enunciação.
Essa estratégia de luta pelo lugar de enunciação coloca em evidência as
reivindicações desses povos. Essas ações não se configuram, de modo
algum, como elemento secundário, mas como fator crucial na plataforma
de luta e reivindicações.
Uma das estratégias do discurso colonial é apagar a posição de
quem fala, através de uma falsa noção de transparência. O embate entre o
discurso

colonial

que

aqui

podemos

chamar

de

científico

e

o

conhecimento do colonizado nos dá uma noção útil de como a ciência e o
discurso colonial se impõem como detentores de um saber universal. Se
refletirmos como a ciência constrói o seu texto , veremos o apagamento
das vozes subalternas. Assim, Spivak (2003) propõe articular a atividade
ideológica dentro objeto de investigação, ou seja, deixar bem claro qual
é o lugar de onde se fala. Para est a autora (2003), as teorias estão
contaminadas pelo discurso colonialista, o lugar da teoria é um lugar
masculino. Continuando, Spivak (2003, p.358) faz a seguinte indagaçã o
como o “subalterno pode falar nessas condições?”. Para a autora o
subalterno pode até falar, mas, quem vai ouvi -lo? Não é que o subalterno
não possa falar. Na verdade, ele fala, mas o que importa é, quem esta
ouvindo o que ele fala? E como? Esta pergunta nos direciona também
para outra discussão que é a irelação entre sujeito e objeto, ou seja, o
subalterno não pode falar, pois tem quem fala por ele.
O discurso colonial representa os colonizados como inativos
politicamente, e esse discurso está tão entr anhado no nosso cotidiano,
que quando alguém faz uma afirmação de cunho racista ou eurocentrista
surge a seguinte afirmação : “ele disse s em maldade”. Isso significa que
internalizamos esse discurso de tal forma que mal podemos perceber a
sua presença. O eurocentrismo surgiu inicialmente como um discurso de
justificação do colonialismo, quando as potências européias e americana
atingiram

posições

hegemônicas

em

grande

parte

do

mundo.

O

eurocentrismo é uma forma de pensar que permeia e estrutura práticas e
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representações contemporâneas, é um discurso complexo e contraditório
ao mesmo tempo (SHOAT, STAM, 2006).
A “investigação antropológica nasce junto com a necessidade do
artista

e

dos

fotógrafos

documentarem

o

mundo

desconhecido”

(CANEVACC I, 1990, p5 2). E c omo bem ressaltou Castro (2008, p. 5), o
“Ocidente é um acidente antropológico”. Trazendo isso para o universo
da produção imagética, observamos que entre quem filma e quem é
filmado se estabelece uma relação de poder. Entre quem olha e quem é
olhado, se estabelece uma relação dicotômica e hierárquica informal
ligada

ao

momento

de

observação.

Este

conhecimento

exige

o

reconhecimento do outro e por parte do outro, ao mesmo tempo, a
relação que se procura estabelecer no vídeo etnográfico.
Vemos o surgimento de uma atuante e significativa esfera pública
indígena e o objetivo desses povos é se apropriar do conhecimento dos
brancos e utilizá -lo ao seu favor. A educação dos brancos é um
conhecimento que muitos povos consideram essencial para a defesa dos
seus territórios e reivindicação dos seus direitos para

garantir a

sobrevivência. Bruce Albert (2002) afirma que, como estratégia, os
Yanomami apropriaram -se do termo “terras indìgenas” como mecanismo
essencial na formação das “etnias” da Amazônia e de organização
política. Aqui vemos que a ação empreendida pelos povos indígenas pela
captura de novas formas de saber e conceitos é uma espécie de guerra de
guerrilha seja no plano da cosmogonia ou no plano do concreto.
A economia da filosofia indígena é composta de v árias formas de
agências (uso essa categoria como significado de agir e fazer agir).
Recorro a “antropologia polìtica” de Clastres (2003),

citado por

Sztutman (2009), pensando no agir ou no poder político não no sentido
de exercer de forma legítima a violê ncia, mas no sentido que uma
determinada sociedade se organiza de forma que todos detenham o poder,
exercendo uma ação contra o monopólio legitimo da violência, é a
Sociedade contra o Estado (2003) .
Os povos ameríndios, portanto, constroem as suas próp rias agências,
ou melhor, os seus modos de agir, seja diante do Estado, seja diante da
sociedade

envolvente

que

se

caracteriza

aqui

como,

fazendeiros,
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garimpeiros, missionário e pesquisadores. São nas relações que eles
travam entre eles mesmos e com os out ros seres cosmológicos e com os
elementos

citados

anteriormente

que

eles

estabelecem

os

seus

agenciamentos.
Penso que se partirmos para as narrativas míticas, observaremos
que estas constituem importantes elementos para que possamos adentrar
e compreender o universo cosmológico dos povos ameríndios. O
xamanismo e a relação de parentesco são elementos essenciais que
compõe o universo cosmológico desses povos. O xamã é um intelectual e
um artista, bem como o artista Karajá ou Krahó e o caçador que versa
sobre o cotidiano entre os Tapirapé. O processo de fazer artístico é o
momento de refletir sobre esse fazer e o momento de fazer é também o
de abstrair sobre o que está fazendo. A busca pelo conhecimento torna -se
essencial para esses povos, consequentemente é preciso recorrer a todos
os instrumentos e saberes dos quais dispõe o branco, mesmo que isso
acarrete mudanças na sua cultura.
O xamã vê muito além da mera metafísica kantiana ou do que a
filosofia cartesiana pode conceber, pois, para a filosofia indígen a, os
animais também atuam no plano da cultura, possuindo alma e xamãs aos
quais podem consultar. A estrutura do pensamento xamanístico é algo
que poderíamos chamar de contra corrente ou a descontinuidade do
pensamento sociológico e antropológico.
Estabelece-se entre xamanismo e vídeo etnográfico uma relação de
afinidade. O que me leva a fazer tal afirmação é o caráter ilógico de
ambos diante da estrutura das narrativas estabelecidas pelo pensamento
linear positivista. O xamã não se deixa intimidar pela lin ha divisória
entre o pensamento científico e o pensamento tradicional. O ponto de
partida do seu pensamento é a experiência intelectual advinda de
diversas viagens para outros contextos geográficos ou cosmológicos. O
vídeo etnográfico e o xamanismo pensam como Riobaldo “o tudo que eu
conto, é porque acho que é sério preciso” (...), pois para o jagunço "o
real não está na saída nem na chegada: ele se dispõe para a gente é no
meio da travessia." (ROSA, 2000, p 114).
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Portanto, como está pressuposto, apresento a hipótese de que
existe algo comum ou geral entre a arte xamanica e o vídeo, por trás de
uma expoente artística e cosmológica, há algo em movimento entre essas
duas artes. O vídeo etnográfico e o xamanismo apontam para si mesmo
como

um

tipo

contrário

aqu ilo

que

denominamos

de

informação

imparcial, ou um traço assistemático. O que corresponde à idéia de que
essas artes desafiam qualquer tentativa de previsibilidade.
A comunicação empreendida pelo vídeo e pelo xamã se diferencia
do jornalismo hardware, uma vez que aqueles não têm necessidade de
transmitir

uma

“verdade”.

Outra

importante

caracterìstica

que

os

diferencia é a obsessão do jornalismo de veicular as informações de
forma imediata, enquanto que o vídeo etnográfico pode durar décadas
para ser filmado , editado e por final exibido. Parafraseando Godard
(1986), o vídeo etnográfico não tem função de informar, quem quer se
manter “informado” que leia a revista Veja ou assista o Jornal nacional.
Gostaria de convidar o leitor a adentrar neste labirinto bor giano,
ou melhor, no mundo da cosmogonia indígena. Porém, devo alertá -los de
que não tenho mapa e nem sequer sei qual é o caminho que devo seguir,
mas relembro aqui do que diz o meu ancestral totêmico Guimarães Rosa
(1978, p 110)
Si m. Ma s, e a s a v es, e o s gr ilo s? O s p o mb o s d a arrib ad a,
tr a n sp o nd o re g iõ e s e st ra n ha s, e o s p ato s -d o - mat o , d e la go a e m
la go a, e ao s mac ho s e fê mea s d e u ma p o rção d e a mo ro so s,
so l it ár io s b ic hi n ho s, to d o s se o r ie n ta nd o tão b e m, s e m ma p a s,
q ua nd o e st ão e m s eca e p rec i sa m d e ir mé ca? .. . O i n st i nto .
P o sso e xp eri me nt ar. P o s so . Vo u e xp er i me n tar. Ir. Se m to ma r
d ir eç ão , se m s ab er d o c a mi n ho . P é p o r p é, p é p o r s i. De i xare i
q ue o ca mi n h o me e sco l ha. V a mo s !

Vamos aos índios!
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Capítulo I
Donos de si: Apresentando os demiurgos produtores
de imagens

Foto 3 Cinegrafista Tapirapé
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Donos de si: os intelectuais indígenas como autores, atores e
des-atores na construção de uma nova narrativa para a
educação.
Neste capítulo apresento o curso de Licenciatura Intercu ltural da
Universidade

Federal

de

Goiás,

descrevendo

sua

estrutura,

suas

propostas.
Pode-se dizer que a educação escolar indígena tem início na
década de 1970. Nos anos de 1980, havia entre os Tikuna, povo indígena
do Alto Rio Solimões no estado do Amazona s, um curso de formação de
professores indígenas. Atualmente existem escolas bilíngües , trinlíngües
e monolíngüe (pode ser somente o português ou a língua falada na
aldeia) e há povos que têm o português como a primeira língua, mas que
agora tentam a língu a de seus antepassados como, por exemplo, os
Karajás de Aruanã.
Mas, de uma forma geral, as instituições de educação escolar
indígena adotaram a opção pelo bilingüismo, neste caso as línguas
ensinadas são o português e a língua falada pelo povo indígena e m que
está sediada a escola. Segundo o sítio do Instituto Sociambiental (ISA)
atualmente, existem mais 233 povos indígenas falando mais 180 línguas,
esses dados quantitativos nos colocam entre os países de maior
diversidade lingüística e cultural do mundo.
Um professor Karajá afirmou q ue existe um grande número de
professores brancos atuando nas escolas das aldeias, e grande parte deles
não possuem conhecimento sobre a língua, a cultura ou a cosmogonia dos
povos com quem atuam, e segundo ele , um dos objetivos da maioria dos
professores indígenas Karaja é substituir os professores brancos por
indígenas.
Durante um intervalo das aulas na licenciatura, três professores
aceitaram participar de uma roda de conversa, o plano era enquanto eles
discutiam sobre o tema proposto -educação escolar indígena - eu iria
gravar. Iniciei com a seguinte pergunta “o que vocês pensam sobre
ensinar um canto numa escola de educação indìgena?” um deles
respondeu “educação indìgena não precisa de uma escola para ser
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ensinada, pois a criança aprende isso no dia a dia”. Essa resposta dada
por um deles, primeiramente demonstra um erro gravíssimo de minha
parte, e por outro lado demonstra a preocupação que eles têm com o
ensino da educação escolar e também com a valorização do conheciment o
indígena.
Podemos considerar a micropolítica existente dentro de uma escola
de educação escolar indígena, como um conjunto de relações que
estabelecem entre si os vários atores organizacionais, formando assim,
uma rede complexa, móvel e mutante, mas com estabilidade suficiente
para constituir uma nova realidade educacional dentro da aldeia. Há uma
política indígena para a educação, nela há um direcionamento que deve
ser cultivado, p ois este é o que a faz afirmar a sua diferença. Ela não é
fechada em si mesma, mas faz uma série de conexões com outros saberes.
Isso é essencial, pois permite que ela crie as suas próprias condições de
experiência que atravessa o corpo e o pensamento.
Cada povo tem uma forma de conceber a presença de professores
não indígenas em suas aldeias. Nas escolas Kaxinawá, por exemplo, não
há professores não indígenas, pois decidiu -se que a única língua falada
nas escolas dever ser língua materna, o Kaxinawá. Essa é, sem dúvida,
uma estratégia para a manutenção da língua e element os da cosmogonia
Kaxinawá. Contudo, existem povos que têm o interesse de que as
crianças também estudem com professores brancos, uma vez que eles têm
o interesse que as crianças também aprendam a língua portuguesa, outros
optam por estudar as duas línguas. Cada povo define o formato de escola
que eles desejam que exista entre eles. O que observamos aqui é uma
espécie de “guerra dos alfabetos” descrita por Franchetto (2008, p. 31).
En tr e a s e xp er iê n cia s m ai s marc a nte s d a hi s tó ri a d o en co ntro
en tr e p o p ul açõ e s i nd íg e na s e co lo n izad o r es e stão a
d esco b er t a, a e ntr ad a, a aq u i siç ão e o i mp ac to d a escr it a, co m
se u s i ne v it á ve is co ro l ário s: a l fab e ti zaç ão , l etra me n to e
esco lar iza ção . I n s tr u me nto s d el icad o s e ao me s mo te mp o
p o d er o so s n as mão s d o s a g e nt es “c i vi li zad o re s ”, e s sa s
exp er i ê nci as o p era m m ud a n ça s si g n i fi cat i va s n as so c ied ad e s
ind í ge n as .
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Como pode ser observado através da fala do professor indígena
sobre o dilema de ensinar os conhecimentos indìgenas na escola: “o mito
quando ensinado no cotidiano da aldeia el e é um mito, mas quando passa
a ser ensinado na escola ele vira lenda”. A preocupação que esse
professor expressa é que o mito a o ser ensinado na escola sofre um
deslocamento e passa a ser ensinado em outro lugar onde ele terá outra
interpretação, uma vez que este lugar tem outra estrutura de ensino
baseada numa lógica do pensamen to ocidental. As escolas existentes nas
aldeias, embora tenham a intenção assumir a perspectiva do pensamento
indígena, elas não deixam de inserir novas performances entre esses
povos, como exemplo cito a lógica temporal e a organização em forma de
filas.
Assim, não é estranho que, atualmente, as duas principais pautas
de reivindicação dos povos indígenas brasileiros sejam a luta pelo
território e pela educação. Nesta última, além da educação escolar se
insere a educação superior. Há ainda uma movimentação por parte dos
desses indígenas em direção às universidades na tentativa de ocupar as
vagas

que

lhes

são

de

direito.

É

necessário

considerar

que

a

possibilidade de frequentar uma escola ou universidade não é algo
oferecido espontaneamente pelo Estado ou pela sociedade envolvente,
mas causa eficiente da luta por reconhecimento desses povos.
Essa luta é acompanhada por uma constante reflexão por parte
desses povos indígenas

sobre o que é a educação, a escola, a

universidade, sobre o porquê desejam ocupar esses espaços e como
querem estar nesses lugares.
Um dos resultados dessas lutas além da reserva de vagas para
povos nas universidades públicas é a existência, em 13 universidades, do
curso de formação superior indígena: Universidade Federal da Bahia,
Universidade

Federal

de

Minas

Gerais,

Universidade

Federal

de

Roraima, Universidade Federal do Amazonas, Universidade Federal do
Mato Grosso, Universidade Federal da Grande Dourados, Un iversidade
de Campina Grande, Universidade Estadual da Bahia, Universidade
Federal do Ceará, Universidade Estadual do Amazonas, Universidade de
São Paulo, Universidade do Mato Grosso do Sul, Universidade Estadual
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do Mato Grosso. Esses cursos são financiado s pelo PROLIND (Programa
de formação de professores Indígenas e professores de formação básica)
e

SECAD

(Secretaria

de

educação

continuada

e

alfabetização

e

diversidade).
A licenciatura intercultural da UFG é um curso destinado à
formação superior de profe ssores e professoras indígenas que se iniciou
no ano de 2007 na e que atualmente, conta com 190 estudantes
pertencentes a doze povos, Tapirapé, Karajá, Javaé, Krahô, Xerente,
Apinajé, Gavião, Krikati, Guarani, Guajajara , Canela e Tapuia (para
saber mais in formações sobre cada um dos povos, favor consultar o
subcapítulo

Notas

sobre

os

demiurgos

produtores

das

imagens

cinematográficas e xamanicas no apêndice pg. 108). O curso está
inserido no Núcleo Takinahak ỹ de formação superior de professores
indígenas licenciatura intercultural - UFG. A forma de ingresso no curso é
através de um vestibular, especialmente elaborado para os povos
indígenas, que é realizado anualmente .
Na licenciatura trabalha -se a partir de temas contextuais, como
Corpo e Saúde, Cosmogonia e Visões religiosas, e estudo complementar,
como Português Intercultural, Informática, Inglês, e não a partir da
noção de disciplinas. Isso implica em uma possibil idade mais efetiva de
diálogo entre os diversos campos do conhecimento e entre os diverso s
saberes,

uma

vez

que

a

idéia

de

temática

traz

uma

proposta

interdisciplinar. Isso possibilita que variadas formas de produção de
saberes

sej am

abordadas

totalitarismo epistemológico

horizontalme nte,

o

que

(MIGNOLO, 2004).

vai

contra

ao

Para o autor a

racionalidade científica é um conhecimento totalitário por negar todas as
formas de conhecimento que difere de si. Assim, uma das idéias centrais
presentes nos textos de Mignolo é de a “modernidade” está diretamente
relacionada com a colonialidade, ou melhor, ambas são faces da mesma
moeda. Entretanto, as construções discursivas que perpassam pela
modernidade

acabam

por

escamotear

a

colonialidade,

são

essas

estratégias que permitem a construção de saber que se julga universal,
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mesmo que esteja centrado num “totalitarismo epstémico” e se “localize
no tempo espaço”.
As aulas na licenciatura ocorrem durante o mês de janeiro e julho e
durante os meses de maio e outubro os professores da universidade vão
às aldeias com objetivo de acompanhar os trabalhos que os professores
indígenas estão desenvolvendo junto aos moradores. Esse trabalho junto
à comunidade faz parte do processo educacional que se procura promover
para integrar ex periências e processos comunitários dos povos indígenas
envolvidos no curso.
Os temas do curso são trabalhados com os alunos/professores
indígenas de forma dialógica, parte -se do pensamento cosmológico
desses estudantes para discutir os temas apresentad os por eles. Alguns
dos temas trabalhados com os alunos são as línguas faladas por cada
povo, projeto de pesquisa I, II e III, português, Inglês, informática,
matemática, cultura e sistemas comerciais, religião e cosmogonias
ameríndias.

A educação é conce bida como garantia de proteção

territorial e reconhecimento de seus saberes. O curso tem como objetivo
ainda, incentivar o s trabalhos comunitários, contribuindo assim para
melhoria

na

qualidade

de

vida

das

comunidades.

As

atividades

desenvolvidas nas aldei as pelos estudantes indígenas fazem parte do
estágio supervisionado.
Resumidamente, projeto de pesquisa desenvolvido com e pelos
indígenas visa a fundamentação teórica do trabalho intelectual, pesquisa
bibliográfica, leituras de documentos e normalização do trabalho de
campo. O programa também visa a definição do objeto de pesquisa e a
sua delimitação, problematização do tema e revisão da literatura,
métodos e técnicas de pesquisa. Durante as etapas do curso os alunos
devem tomar conhecimento de problemas teóricos e práticos relativos à
elaboração de projetos de pesquisa, escolher um tema, o seu objeto, a
justificativa, metodologia, cronograma e a bibliografia.

Ao final do

curso de elaboração de projeto de pesquisa, que tem carga horária de 50
horas, o aluno e aluna devem entregar um projeto de pesquisa que
pretende desenvolver sob a orientação de um professor doutor durante
todo o curso que tem a duração de quatro anos.
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Foto 4 professora Tapirapé com sua filha no laboratório de informática
Em julho do ano passado foi produzido o primeiro exemplar do
jornal TAKINAHAKỸ, nesta primeira edição foram publicados alguns
textos dos professores que ministram aula no curso, mas a grande
maioria

dos

textos

foram

produzidos

pelos

próprios

professores

indígenas da licenciatura. Eles produziram textos sobre a invasão
lingüística

que

os

Karajá

sofrem

neste

momento,

também

foram

publicados poemas, análise sobre as festas realizadas nas aldeias, mit os,
ervas medicinais. Vale ressaltar que alguns textos foram publicados tanto
em português quanto na língua do autor, ou apenas na língua do autor.
Em julho de 2010 foi publicado a uma segunda edição do jornal, com o
mesmo formato do anterior. Segundo André Marques, editor do jornal e
professor da Licenciatura, o jornal terá uma edição anual publicado todo
mês de julho.
Um dos trabalhos avaliativos mais solicitados aos estudantes
indígenas é a produção da escrita que pode ser feita tanto em língua
materna, quanto em português. E na grande maioria das vezes ela é feita
em português por escolha dos próprios estudantes. A escrita, em língua
portuguesa, é sem dúvida a atividade que exige mais esforço dos
indígenas, pois trata -se de escrever em uma língua em que o sujeito não
foi alfabetizado. Contudo, há entre os estudantes o des ejo profundo de
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dominar esse código, pois o indígena encontra -se num impasse, uma vez
que se ele quer escrever ou falar tem que o fazer na língua do
colonizador, caso contrário, não será ouvido.
A relação que esses povos constroem entre si e com o s brancos
envolvem mais do que uma disputa territorial. Há uma troca de bens
simbólicos e é claro a captura, por parte desses povos, de informações e
bens que consideram importantes e essenciais para a sua sobrevivência e
sua cultura. Para melhor ilustrar o que foi afirmado aqui, citarei dois
povos, os Juruna e os Kadiéw, que não fazem parte da Licenciatura
Intercultural, mas que possuem como característica comum a o utros
povos indígenas, busca de conhecimentos, e elementos da cosmogonia de
outros povos.
Os Juruna, povo do parque indígena do Xingu, estabelecem uma
relação de troca e transformação, deixando serem Juruna quando em
território citadino e convertendo -se novamente em Juruna quando de
volta ao seu território. Quando estão na cidade eles encontram-se num
território que não é o deles, onde estabelecem relaçõ es com os brancos, e
embora se transformem em branco quando estão na cidade, eles evitam se
casarem com os brancos. Para Aparecida Villaça (2000), essa mudança de
identidade se confunde com o xamanismo, poi s o xamã ao transpor
mundo para se relacionar com outros seres ele se transforma em outros
seres. O xamã é um ser múltiplo, uma vez que ele possui vários corpos,
assim ao entrar na floresta ele pode simplesmente tira aquela roupagem
que o identifica como h umano e se transforma num jaguar. Essas
diferenças se definem em assumir a perspectiva do outro, o que permite
estabelecer uma série de relações com seres seja Juruna, seja branco,
seja humano ou não humano.
Já os Kadiweus, situados na fronteira do estado de Mato Grosso do
Sul com Paraguai, a grande maioria dos elementos da sua cosmogonia –
são advindos da relação com outros povos. Pechincha (1994) afirma que
a cultura do povo Kadiwel é um “imenso plágio”, ressaltando que o
empréstimo de elementos de outras cosmogonias é justificado pela
própria estrutura mitológica e cosmológica deste povo . É claro que essas
relações não se dão sem conflitos, uma vez que estamos falando de
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relações entre povos e cosmogonias diferentes. Observamos aqui um
exemplo de Dádiva. Mauss (2003), mostra que a dádiva é o oposto do
intercâmbio mercantil, ou o caráter universal de dar e receber, assim ele
diferencia as trocas de bens entre as sociedades “primitivas” das trocas
utilitaristas na sociedade capitalista. O que de certa forma Mauss quer
demonstrar é que nem tudo pode ser classificado como compra e venda
(SABOUR IN, 2007).
O que levam esses professores e professoras a se deslocarem de
suas aldeias e cidades durante duas vezes ao ano para pas sarem 30 dias
em Goiânia e superar a nostalgia de estar longe de seus parentes é
aprender a língua e o conhecimento do branco, adquirir o s seus
conhecimentos tecnológicos com o objetivo de proteger a sua própria
cultura e o seu próprio território , assim esse curso trás solidão mas
também ele desdobra-se na imagem da esperança de mudanças, por
menores que elas sejam.
O eterno dilema que alguns pesquisadores têm de que ensinar na
língua portuguesa em vez de incentivar o uso da língua nativa, não vai
provocar a perda da língua desses povos, esse dilema já está já há muito
tempo resolvido para esses povos. No entanto , é importante ressaltar que
o aprendizado da língua portuguesa promove transformações substanciais
na vida desses povos, uma vez que o aprendizado da língua é um
importante instrument o de luta.
Alguns povos só admitem a possibilidade de uma educação escolar
se esta se der apenas através do uso e da valorização de sua língua
materna. Outros optam por uma educação bilíngüe. Há, todavia os que
fazem questão de que a língua predominante s eja a portuguesa, pois esta
é um instrumento de luta para se defenderem nos conflitos travados
diariamente contra a política desenvolvimentista do estado brasileiro e
das grandes em presas. Por isso, os povos que freqüentam a licenciatura
intercultural querem aprender o que é denominado de norma culta padrão
da língua portuguesa e não outra variedade. Eles querem ter o domínio
do código escrito desta língua.
O modo de socialidade indígena é uma espécie de democracia , ela
abrange não apenas o plano cosmológi co terrestre, mas também o
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universo cosmológico e dos espíritos dos que já morreram. Uma
distinção importante para que possamos pensar os povos indígenas e a
sociedade envolvente é o processo de tomada de decisão do cacique, pois
ele não toma uma decisão d e imediato, primeiramente ele dorme,
descansa, sonha é neste sonho que ela vai receber as devidas orientações
que os espíritos tem a dar para ele, depois ele volta apresenta a decisão
ao grupo, mas essa decisão pode mudar se ele voltar a sonhar, ou seja,
tomar uma decisão final sobre algo leva dias.
Numa discussão na sala de aula a professora estava dando a
explicação cientí fica que afirma que o ser humano chegou à América
através do estreito de Bering e posteriormente foi descendo até chegar na
Terra

do

Fogo

(Argentina).

Os

professores

indígenas

ouviram

atentamente a explicação da professora e quando ela terminou de falar
um professor Karajá dirigiu a palavra a ela e disse da seguinte forma
“Professora, a história que você acabou de contar , meus pais não
acreditam nela, segundo eles nós viemos da água” . Momento algum o
professor indígena tentou universalizar a forma de existência do ser
humano, mas pelo contrário ele reafirmou as diferenças. A preocupação
em manter vivo o mito do surgimento do povo Karaj á, me parece
ultrapassar a preocupação de manter viva a “cultura” , mas ela se
desdobra no processo de formação corporal da pessoa o que por sua vez
também, está fundamentada na realidade da noção de alma do povo
Karajá.
No filme Baniwa (Stella Oswaldo Cruz Penido, 2005), André
Fernando, índio Baniwa, narra o mito d e surgimento do povo Baniwa,
segundo esse mito um índio mata uma cobra grande que era amante de
sua mulher, assim ao matar essa cobra de dentro del a sai um monte de
vermes. S egundo André Fernando, esses vermes são os "brancos que
nunca vão gostar de nós [...] a briga nunca vai acabar".

Essa questão

pode ser mais bem compreendida se conhecermos um pouco mais sobre a
história de cada um desses povos e o processo de exclusão a qual foram
submetidos du rante o período colonizatório e agora com a política
desenvolvimentista.
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Para alguns antropólogos, o processo vivido durante a licenciatura
intercultural gera um deslocamento na cultura do povo indígena, pois os
elementos da cultura são ensinados fora do s eu contexto. Porém, como
afirma Joana Plaza (2009), é preferível que esses elementos sejam
estudados em um espaço escolar/acadêmico do que em algum lugar e que
serão esquecidos.
Esse olhar preconceituoso lançado sobre os povos indígenas é uma
das principais contradições a serem superadas em qualquer processo
educativo que ser pretenda desenvolver c om eles. Uma situação fatídica
que pude presenciar foi quando solicitei o auditório de uma determinada
faculdade da UFG para exibir o filme Corumbiara (2009) aos professores
indìgenas e recebi a seguinte resposta: “olha não é preconceito, mas
esses ìndios não vão quebrar tudo ao chegarem aqui?”. Na ocasião,
respondi, ironicamente, que eles eram bem comportados e que apenas
assistiriam

ao

fil me

e

sairiam.

Não

obtiv e

resposta

imediata.

Posteriormente, fui informado que não seria possível utilizar o auditório,
pois ele estaria ocupado.
Percebe-se que não houve mudança na forma de olhar as diferenças
e os costumes, isso as vezes espanta, mas infelizmente é aceito. O
confinamento no interior de outra comunidade étnica os obriga a capturar
um novo território cosmológico e linguístico, o que certo modo impõe
um certo silêncio a muitos deles. Vejo que o tempo os professores
indígenas passam aqui é uma espécie de ficção, on de eles estão
constantemente inventando e transpondo o seu mundo para este e vice versa a fim de nos seduzir com suas narrativas míticas seja através da
escrita, dos cantos, da pintura e da oralidade , pois são essas são as
únicas narrativas que dão conta d esses deslocamentos .
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Foto 5 professora Krahô na biblioteca da UFG
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Capítulo II
Ficção e realismo na produção de um vídeo em
conjunto com demiurgos indígenas

Foto 15 Cinegrafista Tapirapé, Áudio Karajá
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Reflexão sobre a produção de um vídeo em conjunto
com demiurgos indígenas

Foto 16 cinegrafista Karajá
Desde o princípio da minha pesquisa sempre concebi a experiência
etnográfica não como uma análise de fatos c ientificamente válidos, ou
segundo as regras da pesquisa social empírica, que se molda sob um
ponto de vista técnico. Mas sim como uma espécie de escrita que serve
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para organizar o percurso pelos imensos labirintos que se encontra em
campo.
Sigo adiante, vivenciando novos olhares e novas experiências no
decorrer das minhas observações e participações. O fotógrafo, assim
como o antropólogo, tem como função olhar e escrever sobre o invisível
e o indizível.

E se toda etnografia é a tradução de cultura para o utra

cultura (GEERTZ, 1989) tem que fazer parte da sociedade observada se
inserindo em campo, sem que seja necessário, para tanto, converter -se
em nativo, porque o que é possível, na verdade, é a negociação dos
sentidos com os sujeitos da pesquisa. Viveiro s de Castro (2002) afirma
que toda tradução é uma traição, convidando, assim, o pesquisador a trair
sua própria cultura e a adotar uma postura que recusa a vantagem
epistemológica sobre o nativo.
O objetivo deste trabalho, portanto, é abordar o olhar ind ígena
sobre o processo de produção imagética produzida pelos estudantes da
licenciatura

intercultural

através

de

um

diálogo

entre

a

teoria

cinematográfica e teoria antropológica, uma vez que, historicamente, as
imagens produzidas sobre os povos indígenas s ão, geralmente, lidas por
um viés antropológico, funcionando, muitas vezes, apenas como um
atestado

ou

complemento

do

trabalho

de

campo

do

etnógrafo,

desconsiderando-se, dessa forma, que constantemente os corpos que
aparecem nessas imagens são parte de uma cena política, são corpos
políticos que entram em cena (COMOLLI, 2008).
Malinowski (1998, p. 36) descreve a seguinte cena: “imagine -se,
de repente, deixado com todo o equipamento à volta, sozinho numa praia
tropical, próximo a uma aldeia nativa, enqu anto uma lancha ou bote que
o trouxe se distancia para além da sua visão”. O autor apresenta nesta
descrição a figura do pesquisador solitário da qual esse trabalho busca,
de certa forma, se distanciar, pois, embora trabalhe a partir produção de
filme

com

povos

indígenas,

não

pretende

reproduzir

a

cena

cinematográfica do momento em que o pesquisador é deixado sozinho na
ilha para viver no meio dos nativos, que seriam observados pelo
pesquisador.
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Assim, a fim de participar efetivamente do cotidiano acadêmic o
dos indígenas na licenciatura intercultural, não só entreguei as câmeras
fotográficas e filmadoras para que fotografassem e filmassem as coisas
pelas quais se interessassem dentro da universidade, como também
participei das aulas com as alunas e alunos n as seguintes disciplinas:
Cosmogonias e Visões Religiosas ministrada pela professora Mônica
Pechincha e Projeto de Pesquisa I, II e III ministrada pela professora
Mônica Veloso.
Na

primeira

disciplina

foram

discutidos

os

princípios

e

classificação como fu ndamento das cosmogonias, as representações
coletivas, sistemas religiosos e xamanismo. Nas últimas etapas, por sua
vez, foram trabalhados com os indígenas a metodologia de elaboração de
um projeto de pesquisa. Nestas participei ativamente na orientação
juntamente com a professora Mônica Veloso. Os estudantes deveriam
definir durante o decorrer do curso um tema a ser investigado por eles,
bem como elaborar um projeto de pesquisa. Os temas escolhidos eram os
mais variados possíveis tais como, língua, artesa nato, sistema religioso,
pesca,

caça

e

rituais,

havendo

uma

grande

preocupação

com

a

manutenção de suas práticas culturais.
O processo metodológico para produção do vídeo, como foi
afirmado anteriormente, teve como primeiro passo assistir juntamente
com os professores indígenas alguns vídeos do Vídeo nas aldeias. A
exibição desses vídeos foi para que eles se familiazassem com esse tipo
de produção. Após esse primeiro passo entreguei para os professores e
professoras indígenas duas 3 (três) câmeras filmador as e 2 (duas)
fotográficas. Estavam inscritos num total 59 alunos alunas, 10 mulheres
e 49 homens. A primeira oficina teve a duração aproximada de uma
semana. No entanto na segunda etapa que ocorreu em janeiro de 2010, eu
trabalhei mais com a Juliana Marak o Tapirapé, ela era uma menina de 10
anos, que embora não tivesse a menor noção de como oper ar uma câmera,
ela manuseava com grande facilidade. A Marako me acompanhou durante
toda a etapa de janeiro de 2010, embora ela tivesse que dividir o seu
tempo comigo e com as câmeras ela também tinha que cuidar da sua irmã
de 07 meses, o que não deixava a sua mãe muito contente.
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Logo que iniciei meu percurso etnográfico, no que diz respeito à
produção de imagens, percebi que eu não estava apresentando nada de
novo para a grande maioria dos indígenas, uma vez que eles e elas já
estão bem familiarizados com o uso de câmeras fotográficas e celulares
modernos e alguns já participaram de produções de alguns vídeos . E,
ironicamente, alguns deles têm mais experiência com fil magens do que
eu.

Pensar sobre isso, me fez lembrar um fato narrado por Eduardo

Viveiros de Castro, que ocorreu quando ele estava proferindo uma
conferência em Cambridge, Stuart Hall levantou e fez a seguinte
provocação “os ìndios aos quais você se refere parece que estudaram com
Lévi-Strauss” então Viveiros de Castro, respondeu “na verdade foi Lévi Strauss quem estudou com os ìndios”.
As câmeras filmadoras foram entregues aos alunos em um sábado à
tarde, momento em que eles fazem apresentação dos projeto s que estão
desenvolvendo

em

Intercultural. Pois
desenvolvam

suas
se

atividades

aldeias

como

pretende que
junto

aos

os

exigência
estudantes

outros

da
da

Licenciatura
licenciatura

participantes

de

suas

comunidades no período em que voltam para a aldeia. As apresentações
são divididas por povo. Todo sábado à tarde, professores de dois ou três
povos apresentavam os projetos que estão desenvolvendo ou irão
desenvolver em suas aldeias.
Além de participar das aulas e do processo de produção de
imagem, juntament e com a professora Rosa Berardo, ministrei, em dois
dias, um curso de produção audiovisual para os professores e professoras
indígenas. No primeiro momento, pela manhã, foram apresentados alguns
movimentos com a câmera filmadora e filmes produzidos pelos c ineastas
indígenas, como Cheiro de pequi (direção de Maricá, 2006) , e Baniwa
(Stella Oswaldo Cruz Penido, 2005).
No período da tarde fomos entrevistar o reitor da Universidade
Federal de Goiás, Edward Madureira Brasil. No caminho um Karajá foi
filmando o nosso percurso até ao prédio da Reitoria, onde esperamos por
meia hora. Nesse período eles ficaram perguntando se o reitor realmente
viria, enquanto isso decidi fazer a chamada. Esse momento foi de
descontração para eles, pois eu não sabia pronunciar o no me de alguns
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deles, como Gilson Ipaxi Awyga Tapirapé, Fabíola Marerom yo Tapirapé.
Essa cena se repetiu até que encontrasse alguém que sabia fazer a
pronúncia correta, e assim, me poupar daquele vexame.

É interessante

observar que o primeiro nome de todos eles são nomes típicos da língua
portuguesa. Uma aluna Khraó me informou que fora obrigada a adotar
um nome em língua portuguesa para ser registrada em cartório.
É de fato que ter um nome que não deseja e que é obrigado a ter
por uma decisão que não foi to mada pelo povo da qual se faz parte, é
uma violência do discurso colonial significativamente sensível para esses
povos, e não é por menos que muitos não levam em consideração os
nomes da língua portuguesa, um exemplo de recusa a autoridade
colonial.
Durante a entrevista com o reitor as perguntas revelaram as
seguintes preocupações: a necessidade de construção de um prédio para a
licenciatura intercultural; a necessidade de uma pós -graduação indígena
e a possibilidade de conseguirem equipamentos para regist rarem o
cotidiano em suas aldeias. Em resposta a primeira pergunta, o reitor
disse ter realizado uma reunião com o s professores Leandro Mendes e
Maria do Socorro e com o presidente da FUNAI (Fundação nacional do
índio), e que a construção do prédio já está sendo providenciada e que
em breve o prédio será entregue.
Outra importante preocupação diz respeito ao programa de ações
afirmativas UFG Inclui (Projeto de ações afirmativas, que passou a ser
efetivado a partir de 2009, visando a inclusão de negros, indí genas,
quilombolas e alunos de escolas públicas na UFG). Isso porque, sabe -se
de estudantes que se aproveitam da reserva de vagas para indígenas e
quilombolas para ingressarem na universidade. No vestibular de 2009,
por exemplo, houve candidatos que se pas saram por indígenas ou
quilombolas sem nunca terem pisado em um território indígena ou
quilombola.
No segundo dia do curso, foram exibidos mais alguns filmes de
produção audiovisual indígena e, posteriormente, os estudantes indígenas
entrevistaram profes sores e outros alunos não indígenas que estavam no
pátio. Esse momento foi importante porque eles puderam interagir entre
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si e com os alunos e professores que não fazem parte da Licenciatura
Intercultural Indígena. Ao entrevistar e filmar os outros alunos da
Licenciatura intercultural a pergunta mais freqüente era se eles gostavam
de ficar aqui em Goiânia durante um mês longe das aldeias e o que eles
esperavam do curso .
Segundo palavras Márcio Tapuia, em atividade de avaliação dos
indígenas sobre o curso, a s aulas de vídeo foram importantes porque
“Tivemos a oportunidade, como os povos do Xingu, de utilizar uma
câmera com o propósito de mostrar a importância da nossa etnia para que
no futuro tenhamos o que mostrar para a nossa própria comunidade e os
demais.”
Retomando a experiência vivida Durante as aulas de Projeto de
pesquisa, abordamos a temática ciência versus conhecimento popular. Os
professores indígenas foram convidados a falarem sobre o que pensavam
sobre essa relação. Assim um indígena Khraó disse respeitava a ciência
do branco, mas o conhecimento que ele considerava mesmo era o
conhecimento do Xamã.
Surgiram

os

seguintes

problemas

durante

a

realização

da

disciplina: se eu deveria ou não corrigir os “erros” de concordância
verbal, nominal e gramat ical, uma vez que eles falam uma língua
diferente, outra questão é eu deveria levar em consideração qual regra
gramatical e se eu fosse corrigir eles não se sentiriam inibidos para
continuar a escrever? Mas o desejo é que os seus textos sejam corrigidos
levando em consideração as mesmas regras aplicadas aos alunos dos
demais cursos da universidade, pois eles não querem que nada seja
facilitado, eles querem aprender a ler, escrever, entender e falar a língua
portuguesa. Em relação aos projetos de pesquisas e u me perguntava,
como orientar na elaboração de um cronograma de pesquisa, sendo que a
noção de tempo é absolutamente diversa. O projeto deve ser realizado na
aldeia, onde o tempo e espaço estão inseridos em outra cosmogonia, a
metafísica indígena e não a cartesiana.
Um grupo de professores indígenas queriam assistir o filme
Avatar, e para isso eles organizaram uma viagem ao Shopping para
assistir o filme. Avatar tinha como principal temática a invasão do
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território de um povo nativo por um exército poderos o, o filme envolvia
a disputa de territórios, e está uma temática que está e sempre esteve na
pauta de reivindicação dos índios que estão no Brasil. Assistimos ao
filme em 3D. Gostaria de colocar aqui que assistir filme é uma das
atividades preferidas dos intelectuais indígenas, e os filmes que eles têm
maior interesse são os filmes que narram sobre outros povos indígenas,
ou seja, eles estão em constante captura do outro. Foram 14 indígenas no
total, nenhum deles nunca tinha ido a um shopping ou a um cinem a
comercial, além do CineUFG (sala de cinema da Universidade Federal de
Goiás).
Primeiramente eles não demonstraram grande deslumbramento com
toda aquela visualidade, obviamente eles tiraram centenas de fotos.
Durante a sessão, eles as vezes se assustavam com as imagens que
pareciam avançar sobre nós expectadores. O momento mais emblemático
foi quando alguém lançou uma dinamite e ela veio em nossa direção e
explodiu, era impossível não se assustar nesse momento. Mas a luta para
garantir a posse do territór io por um povo que tem seu território
invadido por um exército superior militarmente, é sem dúvida o que mais
levaram os indígenas a se simpatizarem com o filme.
Segundo Borges 2004, o tempo para maioria dos povos indígenas é
um tempo ecológico, um tempo c íclico e está ligado à alternância das
estações Tot (chuvosa) e Mai (seca). Esse movimento é fundamental para
a marcação do ritmo das atividades humanas. Para Mauss (2000, p. 1
apud Oliveira 1983, p.1), outro marcador temporal é o calendário das
festas religiosas que fornecem “a noção concreta da duração, em lugar de
uma noção abstrata do tempo. O tempo são as festas”. Seguem dois
exemplos da noção de tempo entre os índios, uma dos Krahó e outra dos
Tapirapé. A tabela que apresento dos K rahó foi elaborada por Borges
(2004), mas que pode, por analogia, representar a noção de tempo de
outros povos, tais como os Karajá, Canela, Krikati e Gavião.
Estação seca
março/maio

Estação chuvosa
set/nov

março/maio
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wakemye: Sol, dia listas verticais
horizontais

Katamye: Lua, noite, listas

O sol está ligado a época da seca o que se relaciona a noção de
dia, enquanto que a lua relaciona a época da chuvosa e consequentemente
a noite. Cada pessoa na sociedade Krahô pertence a uma dessas metades
e que está ligada a memória, um dos parâmetros que se articulam as suas
lembranças, os ritos de passagem, constituindo ao mesmo tempo as
relações “de sangue” e as relações de “troca”. Essa noção de tempo
também serve para vincular o individuo a determinados grupos e as
dimensões cerimoniais
Agora apresento a narrativa sobre o tempo entre o povo Apyawa
(Tapirapé), elaborada por Bismarck W. Tapirapé (2 009, p. 4).
Há mu i to te mp o o p o v o Ap ya wa ti n h a vár ia s ma ne ira s d e
ma r car o te mp o , q ue s ão : a v es aq uá tic as , i n s eto s, e st rel as ,
f lo r e s et c. T ud o i s so c ha ma mo s d e mar cad o re s d o s te mp o s,
al g u n s i n se to s marc a m o te mp o d a c h u va, c o mo e xe mp lo :
gr ilo e ci g arra; A v e s aq uá ti ca s mar ca m o te mp o d o in íc io d e
ver ão . Es tre la s marc a m o te mp o d o fr io . No c aso d a s flo re s
cad a t ip o mo str a u m te mp o , p o r e xe mp lo , u m certo tip o d e
f lo r mo str a q ue é te mp o certo d e e n go rd ar o s a ni mai s, o utro
mo st r a o te mp o certo p ara a p es car ia fic ar mai s fác il, e o ut ro
mo st r a o t e mp o d e co l he it a, d a p la nt ação e o ut ra s co i s as
d ep e nd e nd o d o tip o d e flo re s.

Para os Tapirapé, o tempo segue as leis da natureza, levando em
consideração o circulo de reprodução com os outros que habitam o
mesmo

território

cosmológico.

Suas

e

que

também

referências

fazem

temporais

parte

do

demonstram

seu
uma

universo
ligação

harmoniosa entre a memória e natureza, conforme constatamos nos
relatos sobre a época da colheita e o tipo de flores que nascem em
determinado mom ento. Observa-se a existência de uma infinidade de
micro tempos conectados a ao canto do grilo e da cigarra, as cores e
espécie das rosas e ao brilho das estrelas. O tempo delineia -se através
de uma narrativa que produz um desdobramento temporal que atua sobre
o cotidiano e as relações de socialidade Tapirapé. Nos dois exemplos não
vemos um tempo marcado pelo relógio, mas pela relação estabelecida
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com a paisagem natural e as diversas memórias e mitos que servem para
definir o lugar de cada um naquela socie dade.
Na aula, realizada em julho de 2009, de elaboração de projeto de
pesquisa o professor solicitou que os alunos falassem a respeito dos seus
objetos de pesquisa, objetivos, hipóteses e metodologia. Em determinado
momento, um estudante questionou o p orquê eu não apresentei minha
pesquisa, pedindo para que eu o fizesse. Assim, juntamente com o
professor os alunos me fizeram uma séria de questionamentos a fim de
verificar se eu realmente estava seguro do que desejava pesquisar.
Obviamente, fiquei muito nervoso, gaguejei muito, e eles se deliciavam
do meu nervosismo. Contudo, após a aula, alguns deles vieram falar
comigo para saber mais sobre meu projeto. Enfim, eu começava a
conquistar a confiança de alguns e me sentir como parte do grupo, no
sentido de compartilhamento de idéias.
Com o passar do tempo percebi que o humor era uma importante
estratégia de aproximação para entre eles. Nas aulas sempre que um
estudante se levantava para fazer alguma apresentação, os demais faziam
piadas e começavam a rir. No s intervalos, eles se reuniam e conversavam
em sua língua nativa e riam bastante.

Sempre que eu me aproximava

para participar da conversa, paravam de conversar e, às vezes todos
saíam e me deixavam sozinho.
Eu era o estranho que estava querendo participa r de uma conversa
da qual eu não fazia parte, observo também uma espécie de fronteira que
eles criaram para si, embora estivessem em outro espaço a qual eles não
se sentissem como membros. A construção dessas pequenas transgressões
exige uma articulação na s formas de diferenciação em relação aos não
indígenas, o que sugere a criação de espaço teórico e político que
permita tal articulação. É esse espaço imaginário que também possibilita
estar na aldeia e ao mesmo tempo estar na cidade, é como se eles não
tivessem partido de um determinado e nem chegado a seu destino, é
como se eles estivessem flutuando entre esses dois lugares.
Durante a aula de produção de vídeo, com exceção da entrevista
com o reitor, decidi não apresentar nenhum roteiro e nem discutir al gum
tema, deixei que eles utilizassem as câmeras da forma que eles
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quisessem, assim eles saíram pelo campus da UFG a procura de alunos e
professores que estivessem dispostos a serem entrevistados. Essa atitude,
todavia, não elimina a minha participação e i nterferência no processo de
gravação. Porque, primeiramente, a decisão foi tomada por mim, e antes
de ir a campo eu já havia estruturado como seria a minha pesquisa, ou
seja, embora eu tenha a pretensão de que o trabalho leve em conta o
ponto de vista deles e que seja uma antropologia simétrica (LATOUR
1991), continuo, ainda, colocando as minhas decisões em primeiro plano.
Sem dúvida se sentássemos para discutir sobre os rumos da minha
pesquisa ou mesmo do filme, as diferenças gravitariam em torno do
processo de elaboração e decisão sobre qual caminho a seguir.
Bruno Latour (1994) propõe que, para explicar tanto a natureza
quanto a sociedade deve -se partir de um quadro comum e geral de
interpretação a serem abordadas de uma mesma perspectiva. Constitui -se
a partir desse modelo de interpretação a Antropologia simétrica. Em
suma, podemos dizer que, não existem hierarquias, não existe interior
nem exterior, nas palavras de Tânia Stolze Lima (1999, p 44) a
“Antropologia simétrica por Latour professada depende an tes de tudo,
uma forma de pensar a distinção natureza e cultura segundo um regime
não concêntrico e, por conseguinte, não hierárquico”.

Produção de Vídeo
Durante o meu trabalho de campo eu me perguntava como elaborar
um roteiro de um filme nessa comple xa teia de relações? De que forma
os diferentes conhecimentos possíveis estarão presentes no filme?
Considerei que a melhor alternativa era deixar que cada grupo tomasse a
decisão sobre o que filmar e como filmar e, posteriormente decidir em
conjunto sobre os rumos da montagem.
Por outro lado os resultados no trabalho de campo nunca são,
exatamente, os esperados pelo pesquisador, eles são sempre incertos e
surpreendentes, fazendo com que a pesquisa ganhe múltiplos contornos.
Observando pelas margens, fui te ntando fazer a montagem do filme na
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minha mente, utilizando o universo no qual estava tentando me inserir.
Todos os dias, em minha mente, eu montava e desmontava o filme,
transformei a minha imaginação numa ilha de edição para produzi -lo,
cada fotografia ia se juntando a outras fotografias até se formar um filme
em minha mente.
O trabalho de campo não se caracteriza com um lugar fixo ou
literal, mas como um lugar simbólico onde se estabelecem relações com
os

parceiros

da

pesquisa,

construindo

com

eles

uma

relação

de

cumplicidade e de colaboração mútua. Assim, para realização do trabalho
de campo não precisamos de coordenadas fixas. Desde o início, desejava
o maior envolvimento possível com os sujeitos autores da minha
pesquisa. Esses atores e dês-atores sociais interagiam comigo, entre si e
com as câmeras concomitantemente. Alguns sempre queriam estar com
uma câmera na mão, mas, para outros, ela era um instrumento sem
importância alguma, pelo menos naquele contexto. Marcus (2008, p. 24)
afirma que
O c e nár io e a s fro nte ir as d o trab a l ho d e c a mp o , o u
d e u m p r o j e to , e mer g e m p o r meio d a o b s e rva ção d e u m
co nj u nto d e re la çõ e s, d e u ma p a i sa ge m so ci a l q ue é ta n to
ma ter ia l q ua n to i ma g i n ária. A p e sq ui sa é u ma co ncep ção d e
co lab o r açõ e s d e to d o o tip o d e e n ga j a me n to co m i nt e ns id ad e
var iá v el.

Quando penso no processo de negociação empreendido com os
professores indígenas, percebo que há uma semelhança com uma
convicção de Riobaldo: “Digo ao senhor: tudo é pacto. Deus resvala mire
e veja. Tenho medo? Não. Esto u dando batalha” (ROSA, 2002, p 273).
Porque, como Ricouer (1968, p 211)
“te n ho al go a d es co b rir d e p ró p r io , al go q u e n in g u é m te m a
tar e f a d e d e sco b r ir e m me u l u gar . S e mi n ha e xi st ê nci a t e m u m
se n tid o , se el a n ão é v ã , te n ho u ma p o s ição no ser q ue é u m
co n v it e a co lo c ar u ma q ue s tão q ue n i n g ué m p o d e co lo car e m
me u l u gar ; a e st rei te za d e mi n h a co nd i çã o , d e mi n ha
in f o r maç ão , d e me u s e n co n tro s e d e mi n h as lei t ura s, j á e sb o ça
a p er sp ec ti v a fi n it a d e mi n h a vo c ação d e ve rd a d e”.

No meu trabalho de campo eu não me sentia muito bem em ficar
fotografando os professores e professoras indígenas ou entregar as
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câmeras para eles fotografarem e, posteriormente, me apoderar dessas
imagens e, embora tivesse a preocupação de entregar as fotografias a
eles, ainda sentia que e stava enganando-lhes. Pois, além de ficar
perguntando, fotografando e gravando, eu não podia ajudá -los em muitas
coisas das quais eles precisavam, como, por exemplo, ver algum
documento.
Porém, com o passar do tempo, comecei a perceber que, para eles,
a câmera justificava o meu estar em campo, a ponto de não me
conceberem sem uma câmera fotográfica ou filmadora. Eu era o homem
com a câmera, sem ela eu não tinha muita importância para os indígenas.
Deste modo, todas às vezes que me viam a primeira coisa qu e
perguntavam era “professor cadê a câmera pra gente tirar umas fotos?”
Eles haviam descoberto o poder e a magia de fotografar, de olhar o outro
pela lente de uma câmera, disparar um raio para capturar a alma de
alguém, essa descoberta do ato de f otografar me conecta de novo a
Benjamin que cita Tzara para fazer a seguinte afirmação sobre a
invenção da fotografia “Ele tinha descoberto o poder de um relampejar
terno e imaculado, mais importante que todas as constelações oferecidas
para o prazer dos nossos olh os” (2008, 105).
Outra questão que me incomodava muito é o fato de muitos deles
já estarem mergulhados numa saturação de imagens, devido o constante
incomodo que fotógrafos e cinegrafistas causam quando vão visitar as
aldeias. Na realidade, me sentia uma pessoa inconveniente, um intruso.
E, de certa forma, ainda sinto um desconforto em apresentar as imagens
que foram produziram, não só pela questão dos direitos, mas também por
uma questão política e pelos efeitos de sentido que elas podem produzir.
A coordenação da Licenciatura e eu pensamos em promover uma
exposição conjunta com os professores indígenas.
Com as novas máquinas fotográficas e de filmagem digitais não
temos mais limites para fotografar, simplesmente queremos fotografar
tudo, pois uma câmera f otográfica Nikon D90 com um cartão de 04 giga
bites, por exemplo, tem a capacidade para armazenar 3 .000 fotografias.
Assim, acredito que vivenciamos uma nova economia da imagem, em que
a produção de fotografias e a possibilidade de alterá -las dá-se num ritmo
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muito mais elevado do que há alguns anos. Pode -se alterar a cor de uma
fotografia, a sua textura no mesmo momento em que está fotografia é
produzida.
Não precisamos mais de um filme para produzir um determinado
tipo de fotografia, agora basta que o fot ógrafo altere a configuração da
máquina. Não imprimimos as nossas emoções e discursos da mesma
forma quando utilizávamos uma máquina analógica, pois inventamos
tantos movimentos para a produção de imagens, sendo que a maioria das
pessoas ainda não acompanh aram o movimento de passagem das
sociedades ágrafas para escrita, e desta para a digitalização e as imagens
eletrônicas.
A questão das imagens me leva a fazer uma conexão com Vilém
Flusser (1985) que em filosofia da caixa preta contribui para o
pensamento

e

reflexão

sobre

a

automatização

e

o

consumo

da

informação. Flusser faz uma análise da fotografia não do tipo clássico,
mas sim como conceito de informática e modelo básico para a análise do
modo de funcionamento de todo e qualquer aparato tecnológico ou
midiático.
O autor expõe a outra face do funcionamento e função das
máquinas,

especialmente

das

câmeras

fotográficas.

Para

ele

é

o

engenheiro quem define o formato das imagens que o f otógrafo produz,
esse formato o autor chama de imagens técnicas, que são imagens
produzidas por aparelhos que por sua vez são produzidos por textos
científicos. Por trás da intenção do fotógrafo de produzir determinada
imagem está a intenção de quem produziu a câmera fotográfica. Tal
crítica, no caso na contemporaneidade, impõ e que somos manipulados
pela indústria que nos faz acreditar que podemos criar, mas na verdade o
que fazemos é simplesmente apertar um botão. Trata -se da alienação
humano frente aos próprios objetos que consome (FLUSSER, 1995). Mas
é importante ressaltar q ue Benjamin já havia notado algo semelhante no
ato de fotografar “A natureza que fala a câmera não é a mesma que fala
ao olhar, é outra especialmente por que substitui a um espaço trabalhado
conscientemente

pelo

homem,

um

espaço

que

ele

percorre

inconscientemente” (2008, 94).
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Flusser (1985), também mostra que o caráter simbólico das
imagens, para a humanidade passou por várias etapas de transformação,
primeiramente

o

caíssemos

iconoclastia,

na

texto

substituiu

as

imagens

posteriormente

para

evitarmos

i nventamos

as

que

imagens

técnicas para evitarmos que caíssemos na textolatria, isso me remete ao
que Lévi-Strauss em Pensamento Selvagem para o autor algumas
sociedades passaram a utilizar a escrita como forma de registrar o seu
conhecimento,

o

que

ele

chama

de

pensamento

domesticado

em

detrimento do pensamento selvagem.
Mas isso não quer dizer que as sociedades sem escrita ou ágrafas
sejam sociedades sem historia, um a vez que a história também está
registrada em formas das imagens e os mitos. Voltando a Fluss er (1985),
observamos que houve uma inversão e que estamos novamente no estágio
do pensamento selvagem, no qual a imagem passa a ter grande peso no
registro da nossa narrativa histórica. Convém destacar que essas imagens
possuem um outro caráter, uma vez q ue elas são imagens técnicas.
A

fotografia

despertava

o

interesse

de

alguns

professores

indígenas, seja no ato de fotografar ou de ser fotografado, mas para
outros ela não exercia tanto fascínio. Para esses, imagino que não
existem muito a ser fotografa do ou filmado com uma câmera.
Determinado dia, ao entregar a câmera a um indígena Gavião, ele
interpelou: “para que isso?” eu lhe respondi: “é para você tirar algumas
fotos das pessoas”. Simplesmente, de forma bem séria, respondeu: “não,
eu não quero”. Então, saiu e me deixou sozinho com a câmera na mão.
No desenrolar da minha experiência espacial, temporal e imagética, essas
interações com esses instrumentos provocavam certa instabilidade em
mim, o que me levava a pensar se eu conseguiria finalizar a m inha
pesquisa ou até mesmo terminar o filme. Mas eu carecia de esperar, pois
“esperar é reconhecer -se incompleto” (Rosa, 1976, p 76). Porque na
minha narrativa não existe uma linha reta. Eu ouço, vejo e olho. Depois
eu conto e reconto, narro o vivido e o i maginado nos meus sonhos, assim
“Decido. Pergunto por onde ando. Aceito, bem -procedidamente, no
devagar de ir longe. Votar, para o fim da ida. Repenso, não penso”.
(ROSA, 1976, p 16).
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Durante a aula de produção de vídeo, entreguei quatro câmeras
para que andassem pelo campus e entrevistassem as pessoas. Mas
observei que havia um grupo de três Karajás conversando e com as
câmeras desligada. Cheguei até eles e pedi para que eles fossem escolher
algo para filmar, mas um deles disse: “a gente não quer filmar agora não,
por que você não entrega as câmeras para as mulheres em vez de só pedir
a nós [homens] para filmar. Elas também têm que aprender”.
O sentido fundamental na fala desse Karajá é a sua sensibilidade
para notar que as mulheres estavam sendo excluíd a do processo de
aprendizagem para manejar as câmeras, isso demonstra que a relação
entre homens e mulheres Karajá por mais que possa ser desigual e
hierarquizada, aos olhos dos não indígenas, ela apresenta ser menos
desigual que na sociedade nacional. Pod emos observar pela escrita e fala
da língua deste povo, que assinala que o pólo marcado é o masculino e
não o feminino, ao contrário do que ocorre na língua. Assim, para o
sistema da língua Karajá a referência é o feminino. Verifica -se que nessa
estrutura o espaço da fala do masculino e do feminino não é uma
vantagem para diferenciar -se hierarquicamente na máquina política
Karajá.
Na segunda etapa em que estive com os professores indígenas,
conheci uma garota Tapirapé e aproximadamente dez ano s. Ela viera para
ajudar a mãe a cuidar do irmão que ainda estava de colo. Comecei a
entregar-lhe a câmera fotográfica e, posteriormente, começou a ajudar me com as gravações.
Embora ela não tivesse pleno domínio da língua portuguesa e eu
domínio algum no que diz r espeito a língua Tapirapé nossa comunicação
fluiu razoavelmente bem. Ela me acompanhava principalmente nas salas
onde estavam os Tapirapé, pois era ela quem entrava para filmar e
entrevistar os professores e professoras Tapirapé , a presença dela
tornava as gravações e entrevistas possíveis, eu nunca soube sobre o que
eles estavam conversando, mas também prefiro não saber, pois se ela não
traduziu para mim, não se tratava de algo que eu deveria saber.
Ela se recusava a filmar os brancos ou os Tapuios, pois p ara ela
estes não eram índios, porque não falavam uma língua indígena, a
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preferência

dela

era

filmar

os

seus

parentes,

os

Tapirapés.

Provavelmente, dela acreditava que só merecia ser filmados aqueles com
quem ela mantinham uma relação de parentesco ou afin idade ou que ela
pudesse conversar em sua própria língua. Ao finalizar a etapa de janeiro,
dei-lhe um pendrive com todas as fotos que havíamos tirado, ela
simplesmente olhou para aquilo, agradeceu e virou as costas e foi
embora.
A atitude dela diante do recebimento do pendrive se deve,
provavelmente, a seu raciocínio de que ficamos um mês fotografando e
no final ela recebe um objeto pequeno e que segundo eu lá continha
todas as fotos que tiramos. Ela imaginava receber as fotos impressas para
ver como a sua performance e das pessoas que ela fotografou, o pendrive
tirou toda magia que contém uma fotografia impressa, que a gente pode
pegar, amassar, ou seja ela tem outra intensidade.

As fotografias

contidas naquele objeto estranho ganham outra dimensão para a menina
Tapirapé, elas deixaram o universo da corporalidade e tornou -se algo que
transcendeu

a

fronteira

do

que

pode

ser

visto

e

sentido

e

consequentemente com quem posso me relacionar para tornar -se algo sem
substancia com quem estabeleço uma espécie de anti-relação ou anti parentesco.
Encontramos no exemplo citado anteriormente, um movimento de
virtualização da imagem ou uma imagem desterritoralizada, algo mais ou
menos parecido com que Pierre Levy disse sobre a virtualização “a
virtualização retorna do real ou do atual em direção ao virtual” (1995, 3).
No primeiro momento as imagens virtuais, acham -se sob suspeita, pois o
seu caráter de multiplicidade e atemporalidade lhe permite possuir não
apenas um corpo, mas vários, elas deixam de ter uma relação de
consanguinidade e passa ter uma relação de afinidade. Tal ponto de vista
não é irrelevante, pois as imagens virtuais constituem um movimento
infinito de reprodução que circunscreve e condiciona a agência das
imagens.
Na terminologia de Pierre Levy “A virt ualização é um dos
principais vetores criadores da realidade” (1995, 18) O que pode ser
percebido como um deslocamento do que entendemos por processos
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virtualização e atualização das imagens.

As imagens partem do plano

atual para o virtual, ou melhor, as pessoas fazem esse movimento ao
serem fotografadas, em outras palavras o ato de virtualização das
imagens separa imagem e corpo, pois aquela deixa ter apenas um corpo e
passa

a ter conexão com uma multiplicidade deles. O foco aqui é a

dicotomia existente entre imagem e corpo, virtual e atual, se antes a
imagem virtual era o dado enquanto o atual era o construído agora temos
aqui uma inversão, pois com foi afirmado anteriormente, a imagem parte
do atual para o virtual.
Tais

relações

simbólicas

entre

virtu al

e

atual

nos

permite

pressupor que ao produzirem imagens de si mesmos, os videastas
indígenas utilizaram uma estratégia reflexiva, o que permite novas
formas de representações sobre seus mitos. Eles são diretores e atores
dos filmes produzidos e isto pod e vir a permitir o descentramento da
imagem eurocêntrica acerca dos grupos indígenas como um todo, pois
promove outra construção narrativa projetada. Observo também, que para
eles o vídeo e a fotografia é mais uma das muitas formas que eles
possuem de romper o circulo das relações internas e partir para um
circulo de relações mais vastas, ou para usar uma terminologia do
parentesco “relações extra locais”
Nas palavras de um dos participantes da pesquisa, as máquinas
fotográficas são importantes para os índi os, pois “precisamos nos
preparar com isso pra que a gente possa documentar os nossos
conhecimentos

tradicionais

por

meio

desses

instrumentos”.

A

reelaboração do processo de narrar e olhar o “nativo”, através das
imagens, é, sem dúvida, um desafio para o p rocesso de criação das
narrativas videográficas. A elaboração de um vídeo pelas alunas e alunos
indígenas permitirá que eles aprendam e compreendam a técnica, a
criação

e

a

transmissão

de

conhecimentos

através

da

linguagem

audiovisual. Como foi afirmado pelo próprio Jean Rouch (ROUCH, 1979,
apud, QUEIROZ 2004, p. 49).
A ma n hã s erá o te mp o d o víd eo co lo rid o a utô n o mo , d a s
mo n ta ge n s v id eo grá fic as, d a re st it u ição i n st a ntâ n ea d a
i ma ge m r e g is trad a, o u sej a, d o so n ho co nj u nt o d e V erto v e
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Fla h er t y, d e u ma c â me ra tã o „p a rt icip a nte ‟ q ue ela p as sa rá
au to ma ti ca me n te p ara a s mã o s d aq ue le s q ue a t é aq ui e st a va m
na f r e nt e d e la. As s i m, o a ntro p ó lo go não terá mai s o
mo no p ó lio d a o b ser v açã o , el e me s mo s erá o b se r vad o , gra v ad o ,
ele e s ua c u lt ur a .

O

pensamento

artístico

e

antrop ológico

sempre

demonstrou

compatibilidade com o pensamento ameríndio e com a reflexão sobre a
diferença. Assumir essa perspectiva, não se trata de esconder -se atrás de
uma objetividade ou encerrar -se em uma suposta ciência, mas, sublinhar
a possibilidade d e uma relação entre mundos diferentes. A partir disso
sinto que no lugar da teoria, está a minha subjetividade e dos demais
sujeitos que participam da pesquisa.
Uma das funções da ciência é classificar, e ao classificar, quase
inevitavelmente, hierarquiza -se. Isso oferece elementos para afirmar que
as classificações científicas serviram de pretexto para continuidades e
exclusões, ou para as classificações binárias como ciência e magia,
primitivo e civilizado, bem como a “truculência macho -positivista de
teorias de tudo, tais como o sociologismo bourdivino, o cognitivismo
high tech ou a psicologia evolucionária” (CASTRO, 2007, p. 94). Essa
reflexão nos ensina que devemos fracionar, buscar o diferente, tornar as
estruturas como fractais e optar pelas multiplic idades em detrimento do
unitário e do inteiro.
Em uma das aulas de Cosmologia e visões religiosas um estudante
indìgena fez a seguinte observação: “professora mito é a mesma coisa
que imitação?” A professora respondeu que não, mas daì ele respondeu
é p o r q ue o mi to fo i criad o a n te s d e mi m , p elo s me u s
an tep a s sad o s e fo r a m q u e m me co nt ara m o s mi t o s. E nt ão p ara
co n tar o mi to p ara a s p es so a s q u e vi era m d ep o is d e mi m e u
te n ho q ue i mi tar a s p e s s o as q ue me co n tara m o mi to , p o r i sso
mi to p ar a mi m é me s mo q ue i mi ta ção .

A cosmogonia indígena tem o mito como principal organizador da
estrutura social e política. Toda sociedade seja ocidental, indígenas,
africanas, tem o mito com base para a sua cosmogonia. Um dos grandes
objetivos da ciência foi se distanciar do mit o, pois o pensamento
científico busca a racionalidade, a objetividade e a verdade. Assim, essa
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forma de conhecimento sempre procurou se distanciar do pensamento
mágico mítico.
Kulikara Karajá (2010) apresenta a seguinte reflexão sobre a
relação entre o pe nsamento do branco e do indìgena “Neste momento
estamos diante de dois quadros: Ou olhamos para o conhecimento dos
mais

velhos,

ou

olhamos

para

o

conhecimento

dos

brancos,

e

conseqüentemente perdemos a nossa cultura”. Ao mesmo tempo em que
os povos indígen as buscam aprender o conhecimento dos brancos, esses
povos também sabem que ao entrar em contato com esse conhecimento a
seu sistema cosmológico passa por transformações, mas ao entrar em
contato com novas paisagens discursivas, observamos entre o surgime nto
a produção de novas narrativas ou uma poética de fronteiras, o que
possibilita além de garantir a posse de seus territórios e a conquista de
novos, como exemplo cito vagas na universidade, postos em instituições
e no Estado. Mas como exemplos de novas possibilidades e dimensões
críticas temos n a terceira margem do rio os índios que utilizam a câmera
através de um ângulo diferenciado de abordagem a partir de uma nova
relação com as tecnologias para a produção de imagens. Sobre o uso de
equipamentos de au diovisual um aluno da licenciatura fez a seguinte
observação:
ao aprender a manusear a câmera filmadora, eu posso
movimentar a câmera para mostrar tudo que está em
volta. E o que me chamou mais atenção foi a
possibilidade de que posso dá um zoom sobre o c orpo
de alguém que está distante de mim e não me
aproximar, pois representa perigo para o cinegrafista.
Os gestos e performances dos cineastas indígenas produzem
mudanças significativas no lugar que a arte ocupa na esfera pública e
privada na nossa socied ade. Abandonamos a idéia de uma arte universal
e avançamos para um modelo mais diversificado em que existem diversas
formas de expressões artísticas e diversos discursos interpretativos sobre
o que é a arte.
Nos decorrer da minha narrativa tentei tecer al gumas concepções a
sobre estética e outras formas de conhecimento, como o xamanismo e
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vídeo entre os povos que participam da licenciatura . Na perspectiva
indígena, ambos tratam da questão da representação e o diálogo entre
lugares e culturas diferentes, po rtanto o vídeo e escrita, que também é
uma

forma

de

xamanismo

(MACEDO,

2009)

devido

as

suas

especificidades, quando conjugados, constituem uma forma de agência
xamanica. Pois é possível se observar através da escrita e do vídeo a
existência de algum elemen to de semelhança entre a forma visual e seus
significados. Estas

semelhanças se

manifestam

exclusivamente em

domínios cosmológicos diversos onde expressam outro sentido estético.
Ao assistir diversos vídeos indígenas, observei que entre eles o
vídeo é compreendido como um objeto imitativo ou uma espécie de
representação figurativa (GOW. 1999), ou uma cópia de algo dos tempos
primeiros, de algo que já existiu, como um fato mítico ou ritual que não
é mais praticado, mas que é reencenado para que seja lembrad o pelos
mais jovens.
Filmar significa experimentar, e isso é uma forma de xamanismo.
Seguindo essa premissa, procurei nas gravações se havia a lguns ângulos
e movimentos de câmera realizados pelos professores indígenas, que se
aproximassem da estrutura do pensamento cosmogônico indígena. E para
a minha infelicidade não havia nada que poderia relacionar diretamente
àquela idéia, mas daí me lembrei de um fato que aconteceu com Chaplin,
que ao ser indagado por que em seus filmes não havia nenhum
movimento de câmera interessante, ele respondeu da seguinte forma “eu
sou interessante”.
A estética ameríndia insere -se num modelo avesso à idéia de
limites e métodos, de dualidades tais como interior e exterior. Ela é
suficientemente flexível para receber novas form as de conhecimento em
que se pode denominar uma concepção moderna de canibalismo, mas a o
mesmo tempo capaz de inseri -lás de forma a manter a unidade
cosmológica do grupo conforme podemos observar por meio das palavras
de uma das participantes da pesquisa.
É p r eci so q ue o s í nd io s te n h a m o d o mí nio d o ma n u se io d a
câ mer a, p o i s el es te m u m o ut ro o l har p ar a re gi s trar a s s ua s
hi s tó r i as . Se te m a l g ué m d a p ró p ria co mu n i d ad e q ue fi l ma o u
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gr a v a q u alq ue r ati v id ad e c ul t ural , as p e s s o as
lib er d ad e p ara e xp re ss a r se u s se n ti me n to s

te m

ma i s

Corpos políticos em movimento: Sobre o vídeo “Intelectuais
Indígenas”
O título do vídeo se baseia no trabalho etnográfico de Joana
Overing (1999) sobre os Piaroa, que são considerados os intelectuais do
alto do rio Orinoco, uma vez que eles se dedicam a reflexão sobre o
mundo e sua existência. O vídeo tem 20 minutos e foi filmado
inteiramente pelos próprios professores indígenas, inclusive a captação
do áudio, exceção de alguns momentos que ajudei na captação deste. A
Marako Tapirap é, pode se dizer que a principal fotógrafa do vídeo, pois
uma parte considerável das cenas que aparecem no vídeo foram gravadas
por ela.
Neste
canibalismo

filme
ou

a

o

expectador

feitiçaria

de

não

encontrará

forma

explícita,

o

xamanismo,
uma

vez

o

que,

primeiramente, durante o período que os indígenas passam em Goiânia,
não vemos nenhum ritual relacionado a esses elementos encenado por
eles. Nem mesmo na aldeia encontramos os encontramos desta forma.
Para compreender como o vídeo etnográfico se relaciona a esses
elementos é preciso voltar ao capítulo II, onde faço uma relação entre
eles.
Apresento a idéia de que o ato de filmar é um ato de xamanizar.
Ou melhoro os índios xamanizam o ato de filmar e fotografar. Seguindo
essa trilha, o ato de filmar e fotogr afar o outro é também um ato de
canibalismo assim como filmar e fotografar se relaciona ao ofício de
feiticeiro. O que pretendo destacar aqui é que, quando os índios
filmaram as cenas de “Intelectuais indìgenas” os elementos da dimensão
cosmológica ameríndio citado anteriormente estavam presentes mesmo
que inconscientemente. É preciso não esquecer que, o mito pode sofrer
transformações, no entanto ele mantém a mesma estrutura.
Como foi informado anteriormente, o trabalho de edição não teve a
participação deles, pois o tempo que passam aqui em Goiânia é dedicado
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quase que inteiramente ao curso, s obrando apenas alguns momentos de
descanso devido a alta carga horária do curso além dos trabalhos que
eles tem que realizar.
Na mesa de edição procuramos contem plar o máximo de povos
possíveis, mas infelizmente isso não foi possível o que acarretou na
reprovação por parte de alguns. No filme aparecem os Tapirapé, Karajá,
Xerente, Krahó, Guajajara e Gavião, Tapuia e Guarani, mas nem todo s
falam. Os Tapirapé e Kara já têm várias participações no filme. Os
Apnajé e Krikati não aparecem, essa foi uma das primeiras observações
apresentadas por alguns deles. A minha justificativa foi de que pelo
tamanho do vídeo, não teria condições de contemplar todos os povos,
mas que os povos Timbiras (Gavião, Krahó, Canela. Krikati e Apnajé)
estavam sendo contemplados com a fala dos Krahó.
A tomada intensa do filme é o momento em que estávamos
gravando uma reunião com o reitor E dward Madureira no prédio da
reitoria quando Noemi Xerente se levanta e vai até o reitor e pronuncia
um discurso, primeiramente na língua Xerente e posteriormente ela
traduz para o português. Assim ela demonstra que domina a sua língua
(Xerente) e a língua portuguesa. A sua fala representa a principal
inscrição do filme e também a inscrição do discurso feminino. Ao
afirmar que o espaço da universidade continuava sendo um espaço
masculino ou a extensão da aldeia, ela também demonstra que existe o
desejo de romper com essas regras. A sua presença no ato de se le vantar
e ir até ao reitor e falar em duas línguas, estabelece a presença do outro
e a desconstrução do discurso dominante.
O filme apresenta um recorte da licenciatura e a atuação dos
professores indígenas, o que eles pensam da educação escolar indígena e
como a língua que eles falam esta ameaçada pela invasão da língua
portuguesa. Embora estejam em outro espaço distante da aldeia e entre
povos diferentes e falantes de outras línguas e de outros mitos, os
professores indígenas preservam o mito e o parent esco como duas
estruturas que serve de referência para falar da história de seu povo. Eles
deixaram bem claro em diversos momentos que, querem preservar
elementos da sua história e cosmologia, mas ao mesmo tempo ter acesso
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ao sistema de educação criado pel o branco. Vejo que para e les, participar
desse curso e estar em contato com outra estrutura de agir e pensar
diferente da sua é o momento de estar em contato com o diferente, com o
desconhecido e de troca, condição fundamental para existência das
relações e de um povo. Nesse processo de alteridade eles absolvem o
outro, o diferente. Eis aqui um dos princípios da narrativa etnográfica, o
que nos oferece a chave para pensar a diferença fundamental entre ficção
e documentário.
Neste filme todas as cenas foram capturadas em formato direto, ou
seja, a câmera entrava no local e gravava o que estava acontecendo.
Entretanto é preciso dizer que Intelectuais indígenas possuem como
característica a simplicidade em seu propósito. Por meio de cortes na
narrativa fílmica a ação das personagens se estabiliza numa teia
constituída da pluralidade de vozes. O que torna a narrativa sem um foco
definido,

e

uma

meada

sem

ponta

e

com

um

tempo

narrativo

fragmentado. Mas é preciso dizer que este filme tem a sua narrativa
ancorada

na

atuação

dos

professores

indígenas

na

licenciatura

intercultural.
Esse formato aponta um espaço importante no filme promovendo
assim uma abertura às novas de apresentação do tempo e espaço na sua
linguagem narrativa. O filme é resultado das filmagens dos professores
indígenas e como vimos no ato de captura de imagens se constrói
relações de afinidade.
Haveria a possibilidade de ser fazer um filme cuja lógica seria a
lógica do jornalismo, ou seja, num formato didático e que tem a intenção
de informar, mas optei por um formato menos didático, pois acho que o
documentário deve -se libertar dessa maldição que é o jornalismo
hardware. No mundo do jornalismo a imagem perde a sua função, ela se
esvazia para dar lugar a informação. Quando se assume essa perspectiv a
as questões práticas e teóricas tomam um percurso xamanístico, pois elas
assumem uma posição e dizem quem são de onde vem e para onde vai, ao
contrário da posição do jornalismo dito imparcial que não ousa dizer o
seu nome, o que me leva a ver certa semel hança entre ele e o feiticeiro.
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Capítulo III
“Eu já me tornei imagem”: O vídeo e a fotografia
como exemplo de xamanismo e de canibalismo

Foto 6 cinegrafista Karajá na sala de aula
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“Eu já me tornei imagem”: Projetos que incentivam a
produção audiovisual indígena
Ele desejava xamanizar magnificamente.
Partia ao dormir,
ia visitar Senã'ã ao dormir.
E contou para as pessoas:
Eu o vejo lá, na aldeia dele.
Era um homem de meia idade.
Tenho ido conversar com ele.
Doravante, assim que eu me tornar um magnífico xamã,
Quando eu sonhar voltarei com bens... facas...
Vou trazer para vocês,
Guardo-os em uma mala e trago para vocês.
Voltarei de lá com os bens que eu fabricar. Senã'ã me pediu isso.
Você quer bens? perguntou-me.
E quando eu morrer, terei morrido minimamente;
Quando eu morrer, será de manhã, eu volto ao entardecer.
E então jamais partirei outra vez,
Ficarei aqui,
Serei um xamã magnífico,
Vou fabricar bens para vocês.
Só lhes digo por que foi Senã'ã que me pediu:
Nunca mais saí deste lugar,
Ao passo que você está lá;
Portanto fabrique bens para as pessoas, aviões, motores de popa...
E tudo isso pertencerá ao Abi.
Eu fabriquei tudo para os Karai,
Fabriquei barcos e fabriquei aviões e fabriquei tudo.
Vim para cá depois que os Kar ai aprenderam a fabricar motores,
Você permaneça lá.
Permaneça lá, você.
Fabrique bens para os nossos parentes,
Para os abi'.
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Apresento aqui uma narrativa mítica dos Yadjá - povo xinguanoque narra como foi à criação do mundo e de diversas tecnologias que
atualmente são utilizadas pelos brancos. A narrativa foi feita por Kadu à
antropóloga Tânia Stolze Lima (2005) .
Kadu narra a história de um homem que queria tornar -se um
poderoso xamã. O mito esclarece que foi o xamã quem ensinou os
brancos (karai) como fabricar motores de popa, aviões conseqüentemente
toda a tecnologia que os brancos sab em e utilizam no seu dia a dia . A
tecnologia

do

branco

assemelha –se

ao

dos

povos

ameríndios

na

supremacia e domínio dos humanos sobre a agência dos objetos. São os
humanos, ou melhor, os demiurgos que fabricam os objetos e dá
significados e agência a eles.
Laymert Garcia (2005), afirma que as invenções tecnológicas
foram feitas a partir dos mitos, isso me leva fazer relação a uma frase
também citada por Laymert Garcia ( 2005), de um pajé Kayapó, que faz a
seguinte afirmação, “nós (os ìndios) é quem inventamos a tecnologia que
vocês têm, mas não interessamos em desenvolvê -la”. O pajé estabelece
uma nova relação com a tecnologia e coloca o pensamento indígena como
peça chave n o processo de desenvolvimento tecnológico, levando em
consideração os aspectos complexos do sistema mitológico indígena. Em
outras palavras, observamos nessas duas narrativas sejam reais ou
fictícias, que o pajé coloca os índios como grandes demiurgos da
humanidade.
Numa de suas obras sobre o cinema, C inema imagem e tempo ,
Deleuze (2005, p. 295) faz a seguinte afirmação sobre a presença e
ausência do povo no cinema “[E]ssa constatação de um povo que falta
não é uma renúncia ao cinema político, mas ao cont rário, é a nova base
sobre o qual ele tem de se afirmar” seguindo esse raciocìnio o foco deste
sub-capítulo é tecer alguns comentários acerca de alguns projetos
existentes nos Estados Unidos, Brasil, Canadá e Bolívia que incentivam
a produção audiovisual i ndígena, bem como a formação de cineastas
indígenas. Posteriormente farei uma reflexão sobre a relação de alguns
povos e cineastas indígenas, que também conceituo de demiurgos, com o
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uso das câmeras filmadoras e fotográficas. Em termos ideológicos,
pretendo apresentar um panorama do cinema político indígena no Brasil.
Foram os projetos de incentivo a produção a udiovisual indígena
que forneceram uma agenda temática para o desenvolvimento de algo
semelhante com os estudantes da Licenciatura Intercultural da UFG.
Assim, a minha pesquisa, a partir de uma perspectiva participante, visa a
produção de imagem e ao mesmo tempo a reflexão sobre a importância e
o significado na cosmogonia desses povos.
Uma das primeiras iniciativas dessa natureza de que tenho
informações está ligada à Universidade de Harward nos EUA. Tratava -se
de um projeto desenvolvidos junto ao povo Apache – Um dos povos
indígenas mais conhecido dos Estados Unidos, que habitam na região do
atual Texas- em que pesquisadores da universidade entregava m uma
câmera para os índios Apache para que eles filmassem o seu cotidiano na
aldeia.
No

Brasil,

atualmente,

no

âmbito

institucional,

vêm

sendo

desenvolvidos os seguintes projeto s: Vídeos nas Aldeias ligado à ONG
Vídeos nas Aldeias e projeto de produção d e vídeo ligado à Universidade
Federal

do

Paraná.

Há,

também,

outras

iniciativas

de

produção

audiovisual indígenas, no entanto, são trabalhos isolados e sem uma
produção sistemática focada na elaboração de material audiovisual
indígena.
Neste trabalho terei como referência o projeto Vídeos nas Aldeias ,
por ser o trabalho de maior difusão, por abranger um maior número de
povos, bem como por ter sido a primeira iniciativa dessa natureza com o
qual tive contato. O projeto Vídeos nas Aldeias surge em 1987, sob a
coordenação de Vincent Careli, com objetivo de apoiar a luta dos povos
indígenas

em

defesa

instrumentalização

de

dos

seus

jovens

te rritórios

indígenas

e

para

cultura

através

utilizarem

da

câmeras

filmadoras e fazerem edição, possibilitando que ele s participem de todo
o processo de elaboração do vídeo, decidindo o que vão filmar e editar.
No que diz respeito à comercial ização do material produzido a
coordenação do projeto estabelece o seguinte acordo com os autores dos
filmes: 35% da receita de distribui ção é atribuída ao realizador por
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direitos autorais; 35% para a comunidade filmada por direitos de
imagem; 30% para o Vídeo nas Aldeias que, segundo consta a página
eletrônica da instituição
(http://www.videonasaldeias.org.br/2009/index.php )

é

utilizada

na

capacitação de novos realizadores indígenas.
Nessa mesma página, constam imagens de 40 povos indígenas
brasileiros,

uma

coleção

de

mais

de

70

vídeos,

sendo

50%,

aproximadamente, de autoria indígena. Os vídeos são produzido s nas
línguas nativas, todos têm versão em português, e a maioria deles têm
versão em inglês e em espanhol e alguns possuem versões em francês e
em italiano.
Na Bolívia, desde 1994, existe o CEFREC (Centro de formação e
realização cinematográfica), uma ONG que visa possibilitar a produção
de material audiovisual a partir do olhar dos indígenas bolivianos através
da elaboração de vídeos e programas de rádios de autoria desses povos.
O CEFREC está ligado ao Centro de Cinema e vídeo do Museu Nacional
do Indígena Americano na Bolívia. Segundo informações da página
eletrônica da instituição
(http://www.nativenetworks.si.edu/Esp/rose/cefrec.htm ) 160 vídeos já
foram produzidos.
Wapikoni Móbile é um projeto de intervenção e vídeo canadense, a
ação

consiste

em

um

estúdio

ambulante

de

formação

e

criação

audiovisual e musical existindo, também, alguns estúdios permanentes
em

algumas

comunidades

indígenas.

O

projeto

e stá

associado

á

Assembléia das Primeiras Nações do Quebec e a alguns conselhos
indígenas do Canadá. Baseado no site do projeto ( www.wapikoni.ca)
1200 pessoas já participaram nos ateliês de criação e de formação de
vídeo e musical e, desde 2004, foram 230 criações musicais gravadas
num estúdio ambulante do projeto e 250 curtas metragens realizados por
jovens indígenas.
Embora tenham propostas muito semelhantes, os projetos de
Wapikoni Móbile e Vídeos nas aldeias têm p roduções diferentes. No
Wapikoni Móbile, por exemplo, a grande maioria dos filmes são
produções individuais, nas quais

aparece apenas uma personagem
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apresentando produções musicais de sua própria autoria. Raramente,
encontramos vídeos do projeto Wapikoni e m que aparecem como
personagens, vários membros da comunidade.
No projeto Vídeos nas Aldeias, por sua vez, a grande maioria dos
componentes da comun idade participam como personagens dos vídeos,
pois na cosmogonia de alguns desses povos o “eu” só existe em função
da coletividade, todas as ações levam em consideração todo o grupo.
Assim, a produção de um vídeo constitui -se como uma atividade pública.
Uma das características comum a todos esses projetos é o fato de
serem coordenados por n ão indígenas. E são estes quem, de certa
maneira, determinam os rumos das produções. Contudo, é importante
salientar que esses projetos são, a meu ver, grandes avanços no respeito
que a sociedade deve às imagens dos povos indígenas em toda América.
Ainda que possam existir tentativas nesse sentindo que resultem ou
tenham resultado, algumas vezes, na interferência intransigente na vida
do sujeito e do seu olhar, observamos as variações estéticas de uma nova
prática sobre o fazer cinema por parte dos povos indígenas, resultand o
assim em novas diretrizes para a antropolo gia visual. As intersecções
entre

memória

e

cotidiano

e

entre

estética

cinematográfica

e

conhecimento, seja o conhecimento produzido a partir da perspectiva
indígena ou do conhecimento elaborado pelo olhar não in dígena,
possibilitam que a vozes desses povos se façam presentes. O que faz
emergir por parte dos próprios indígenas, novas teorizações sobre a
relação deles com a arte indígena e com a arte cinematográfica.
Isso pôde ser observado, por exemplo, durante a mostra do projeto
Vídeo nas Aldeias realizada na UFG, em 2009, durante o X Encontro da
Associação de Pesquisadores Brasil Canadá, quando foram exibidos os
filmes “ Imbé Ginkegu ,Cheiro de Pequi” (2006), “Nguné Elu, O dia que a
Lua menstruou” (2006) produzid os pelo coletivo KuiKuro sob direção de
Maricá. Foram exibidos também filmes produzidos por povos indígenas
canadenses.
As temáticas mais freqüentes nos filmes do VNA são as disputas
de territórios, projetos amazônicos, índios no Brasil, a relação do
xamanismo

com

a

medicina

moderna

e

as

novas

tecnologias
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(Moranyngava, O corpo e os espíritos ), e rituais e encenações de mitos
pelos próprios índios ( Yãkwa o banquete dos espíritos e segredos da
Mata).
Embora projetos como o Vídeos nas aldeias, Wapikoni e Cefrec
tenham como objetivo a produção audiovisual indígena, parte dos filmes
produzidos ainda é coordenada por não indígenas. Com essa observação
não pretendo condenar a relação que esses projetos estabelecem com os
povos indígenas no que diz respeito à produç ão e a autoria desses filmes,
pois é necessário que cada participante indígena ou não indígena assuma
a sua participação no processo de elaboração do material audiovisual,
assim

como

os

créditos

e

responsabilidades

advindas

da

mesma

participação. Contudo, é necessário não se perder de vista que um
cinema “essencialmente” indìgena é aquele em que esses povos são
protagonistas em todas as fases de produção.
Para tanto, é necessário que o índio se inscreva no campo
cinematográfico não somente por meio de uma concessão ou de uma
relação de conhecimento que se configura unilateralmente, mas sim como
uma relação ou reação epistemológica e política, ou o modelo de uma
antropologia simétrica proposta por Bruno Latour (1991) ou um “cinema
de ìndio” como sugere Ailto n Krenak (2004), comentan do o trabalho do
cineasta Kaxinawá, Sueiro Kaxinawá que, com um a câmera nas mãos,
subiu o rio para filmar os seres invisíveis da floresta, traduzindo -nos sua
perspectiva de ver e sentir o mundo.
Assim, observa -se que há uma espéci e de deslocamento no espaço
de produção das imagens, há uma mudança de foco. Em outras palavras,
trata–se

de

saber

como

desconstruir

as

antigas

metáforas

de

representação dos povos indígenas construídas pelo homem branco e,
deste modo, possibilitar o surgi mento de novas referências imagéticas
desses povos. A recusa na aceitação do nativo como um sujeito ou como
sujeito pensante impede uma relação de alteridade ou como afirma
Stratern “O modo como cada um compreende o outro é comprometido
pelo modo de como cada um imagina que o outro compreende, mas que
não pode saber [como é]”. (STRATERN, apud VIVEIROS DE CASTRO,
2007, 34).
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Isaac Pinhata (2004, p. 17) , diz que “o vìdeo para toda a
comunidade, é um sistema para todo mundo olhar, não é um sistema
formal. Todas as crianças os jovens [...] Todo mundo assiste e dá a sua
visão, o seu ponto de vista”. Para Deleuze (1995, p.79) “[É] o ponto de
vista que permite que o Eu e o Outro acedam a um ponto de vista”. Este
aspecto é fundamental, porque tal experiência visua l, pretérita e atual,
indica que o vídeo serve antes para ver o outro do que para ser visto.
Parafraseando Lévi -Strauss, finalmente, compreendo que o vídeo é uma
arte indígena por excelência, não por que são bons para roubar e mostrar
imagens, mas por que são bons para pensar sobre o outro (LÉVI STRAUSS, 1985).
Rubem Caixeta (2004) afirma que no início das produções dos
vídeos

pelo

projeto

Vídeos

nas

aldeias,

os

indígenas

ficavam

preocupados com o que filmar, como filmar e o que mostrar para os não
indígenas, havendo dúvidas tais como “será que d evemos mostrar isso
para eles?” No que se referia, por exemplo, a alguns mitos e rituais
sagrados que não podem ser mostrados para os brancos e ao o xamã que
também não gosta de ser filmado. É importante ressaltar q ue a relação de
alguns povos indígenas com a máquina fotográfica ou filmadora ainda é
uma relação espiritual, uma vez que temem perderem a alma ao se rem
fotografados, pois a câmera captura a alma e a leva para dentro daquela
caixa ou câmera escura.
Toda imagem tem um autor e atrás de toda câmera tem um
observador, o que nos leva a notar a ausência dos sujeitos que são
observados, refiro-me à ausência de uma performance de um corpo
político diante das câmeras. O olhar da câmera reduz a um olhar
periférico tudo o que filma, assim, “A máquina de filmar tem um único
ponto de vista: o próprio. Todo o resto, pessoas, animais e coisas devem
ser reconduzidos a sua centralidade” (CANEVACC I, 1990, p 101).
Ainda durante uma mostra do Vídeos nas Aldeias , realizada em
Goiânia no ano de 2009, Maricá (2009) observou que um branco não
filmaria um ritual indígena da mesma forma que um índio, uma vez que
aquele faz parte de outro universo cosmológico e portanto terá um outro
olhar sobre o que está sendo filmado. Retomando a dúvida trazida pelos
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indìgenas durante o trabalho com o projeto Vìdeos nas Aldeias _ “Será
que podemos mostrar isso a eles?” _ pode -se inferir que nem tudo deve
ser mostrado para os brancos, eles ainda entendem determinados níveis
de relações. Para os ín dios os brancos são inteligentes, eles possuem
muitos conhecimentos tecnológicos, mas eles não entendem nada de
relações sociais ( VIVEIROS DE CASTRO, 2007).
A duplicidade e multiplicidade das relações desaparecem quando
se olha apenas para um dos extremos, a teoria do cinema deveria
considerar esse fator. É por isso que precisamos de um novo ponto de
partida para pensar o cinema e a teoria que é feita a partir dele (STAM,
2003). E devo confessar que é uma idéia bastante tentadora tomar o
cinema indígena e o que os índios pensam dele, como ponto de partida
para pensar uma nova teoria do cinema ou até mesmo um novo cinema.
Como afirma Deleuze “não somos nós que fazemos cinema, é o mundo
que nos parece um filme ruim” (DELEUZE, 2005, p 296).
Os

cineastas indígenas

empregam

uma

grande variedade de

elementos da sua cultura na produção de um vídeo, como os cantos,
mitos e a arte indígena para criar um cinema inscrito em sua cosmogonia.
Portanto,

como

ressalta

Benjamim

para

evitar

qualquer

tipo

generalização ou dúvi das “[N]ão preciso dizer nada, só mostrar” (2006, p
462).
Sempre procuramos as particularidades que identificam um estilo
de pensar e fazer determinado filme, no entanto no cinema indígena há
uma estética que não leva em consideração a convergência de técn icas. O
importante na estética fílmica para esses povos é se a comunidade está
interessada em participar, de que forma ela poderá participar e qual é a
importância desse vídeo para aquela comunidade. Um filme não é apenas
um filme para os povos indígenas, mas é também um instrumento de
comunicação e defesa dos seus interesses. O processo de inserção de
produção de imagem nas aldeias serve como a demarcação de um novo
fazer artístico e que está sendo capturado por eles. Por outro lado, não
vejo os vídeos indígenas como uma espécie de auto -representação, ou um
ato de controlar a própria imagem, uma vez que embora um povo possa
produzir imagens sobre si mesmo, ele não pode controlar os múltiplos
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significados e interpretações ideológicas e culturais que as pesso as
produzirão ao olhar essas imagens.
Isso me leva a conectar a fala de Isaac Pinhanta (2002), professor
e realizador de vídeo Ashaninka, que afirma que os povos indígenas têm
que se organizar usando os instrumentos dos brancos, mas com
finalidade e visua l diferente e com outra maneira de pensar. Filmar
torna-se um ato subversivo para se dizer a despeito do colonizador,
mesmo adotando uma linguagem cinematográfica do branco. Ao filmar
eles pensam num sistema e filmam em outro eis o desafio que o cineasta
indígena tem de enfrentar para situar -se no processo de convergência
cinematográfica para assistir e transmitir a suas produções fílmica s,
assim

eles

imagéticas,

ao
eles

se

movimentarem
também

vão

nesse
tecendo

emaranhado
a

sua

de

própria

questões
escrita

cinematográfica.
O objetivo prático da utilização dessas tecnologias não reside em
simplesmente aproximar os índios da tecnologia ou integrá -los a
sociedade dos brancos ou até mesmo na produção de discursos plausíveis
às contribuições que a tecnologia tr ás para a sociedade. Mas sim, na
produção de novos conhecimentos e ao mesmo tempo na proteção dos
conhecimentos que eles aprenderam com os mais velhos das aldeias.
Gostaria de enfatizar que, o vídeo muda não só a paisagem da produção
artística desses povos , mas também paisagem do cinema nacional, uma
vez que as ações empreendidas por cineastas do Xingu, por exemplo,
força a criação de uma terceira margem de um rio chamado cinema, ou o
alargamento das fronteiras das narrativas cinematográficas.
A palavra fin al é com o intelectual indígena Paxawari Tapirapé
(2007):
“O e n si no d a li n g u a ge m téc n ica d o vìd eo e s ua ut il iz ação na
r eal iza ção d o s fil me s d e a u to -rep r es e nt açã o d a c u lt ur a
ind í ge n a fo i mu i to i mp o rta nt e no me u ap r e nd i zad o , p o r q u e
es te te ma p r e vê a no s sa fa mi l iar iza ção co m a lin g u a ge m
téc n ica d o vìd eo p ara fi l ma r ed itar a s no ss a s i ma ge n s. ”
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Foto 7 professor karajá na sala de aula
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Foto 8 professoras Tapirapé com suas filhas no pátio da FL -UFG

Foto 9 professoras Krahô na FL-UFG
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Foto 10 professores Xerente na FL -UFG

Foto 11 Menina Tapirapé
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A multiplicidade entre as relações entre vídeo,
canibalismo, xamanismo e feitiçaria.

Foto 12 Cinegrafista Tapirapé
Dando continuidade às reflexões sobre o trabalho etnográfico
realizado junto aos indígenas da licenciatura intercultural passo a
esboçar aqui uma linha de força entre o vídeo e a corporalidade
xamanica, pois de acordo com as minhas observações e reflexões , para os
indígenas o vídeo pode ser simbolicamente um ato de xamanismo,
canibalismo e feitiçaria. Apresentarei dois conceitos que considero de
fundamental importância para a minha reflexão, xamanismo imagético e
canibalismo imagético.
Para Rouch (2000) o cinema é algo extraordinário, e não pode
existir apenas num livro, assim seguindo esse jaguar do cinema, digo que
os ìndios e o cinema são dois “algos” extraordinários que não podem
existir apenas num texto de dissertação, mas vou procurar tecer alguns
comentários sobre esses dois “algos”. Para tanto, partiremos da linha de
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raciocínio apresentada por Lopes (2009) em relação ao xamanismo e
escrita e de alguns mitos indígenas que explicam a criação de diversas
tecnologias. A dúvida que surge é, como alinhar de forma simétrica
figuras tão díspares e assimétricas como o xamanismo e o vídeo como fio
condutor desta trama?
O vídeo ao captar as imagens das narrativas e performances
mitológicas estabelece uma comunicação de alteridade, seja na tradução
do que está sendo filmado ou na comunicação com outros seres
mitológicos. Deste modo, faço uma relação com a regra cardinal: não há
relação sem diferenciação. Para iniciar, tomo como ponto de partida uma
estrutura, a imagem, e será a partir dela que vou procurar pensa r o
xamanismo, o canibalismo , a feitiçaria e o vídeo, por que eles se
relacionam através de sua diferença, e se tornam diferentes através de
sua relação “O que nos une é o que nos distingue” (VIVEIROS DE
CASTRO, 2002. p 423).
Às vezes penso estar envol vido pelo encanto do xamã, pois tudo
que eu vejo tem uma relação com o xamanismo e canibalismo. Mas,
talvez, esteja sonhando.

A beleza do canto e da narrativa do xamã me

fantasiou através da sua grandeza contável. Porém, advirto: há muitas
coisas para ser em vistas e imaginadas, nos “sertões desses gerais”
(ROSA, 2004), mas a nossa incapacidade de sonhar não nos permite ver.
Mas senhores mirem e vejam a arte do vídeo é também uma forma de
xamanismo, canibalismo e feitiçaria.
O xamanismo, o canibalismo e a feitiçaria estão carregados de
símbolos e práticas rituais e um discurso cosmológico complexo, e
ambos alteram de características de acordo com o tempo e espaço.
Agora vejamos um exemplo de como o xamanismo se articula com o
vídeo, refletindo sobre a n oção de devir a fim de conceituar o processo
de transformação do índio em imagem, uma espécie de metamorfose
imagética, pela qual o índio passa por uma transubstanciação imagética,
ou uma espécie de devir imagem (DELEUZE; GUATARR I, 1980).
Gostaria de cita r aqui a experiência com o vídeo que os Yanomami
tiveram. Este povo habita no alto das serras do estado de Roraima, divisa
da Amazônia brasileira com a venezuelana.
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Em 1992, como nos mostra Duarte; Pellegrino (2003) iniciou-se
um conflito entre dois grupo s de população Yanomami, habitantes na
região entre as nascentes dos rios Mucajai e Parima. A guerra entre eles
insere-se

num

articulado

em

“continuum
um

sistema

de

nìveis

de

agressões

(DUARTE; PELLEGRINO 2003, p 58).

formalizados
xamânicas

de
e

violência,
feitiçarias”

Assim, a guerra consiste em

infringir sobre o inimigo o mesmo sofrimento causado pela perda de um
parente querido, o que se c aracteriza como uma relação de troca . As
aldeias inimigas se afastam e consequentemente as aldeias aliadas se
aproximam. Essas guerras provocam uma reconfiguração no sistema
político no território Yanomami. A relação de amizade entre eles é
construída e não dada, portanto a amizade sendo construída pode ser
desfeita, assim os amigos de hoje podem ser inimigos amanhã.
O conflito se iniciou quando habitantes de duas aldeias aliadas se
reuniram para compartilhar o naxikohiu, bebida fermentada de mandioca.
Assim, após beberem, os homens Hurunas pediram os calções que seus
convidados, Tirei theri, haviam recebido dos branco s, que de pronto se
recusaram. Os anfitriões, então, ficam ofendidos devido à avareza dos
convidados e num gesto de enfurecido cortam a corda que amarrava a
rede de um dos Tirei theri, que voltaram para a sua aldeia e se pintam,
num gesto de declaração de guerra.
Assim os dois grupos iniciam uma guerra que se estendeu por anos.
A guerra se dava com a perseguição de um grupo por outro até vingar a
morte de um ente, esta vingança se dava através de ataque de flechas,
feitiçarias e com a inserção das armas de fogo a guerra ficou mais
sangrenta, provocando um grande número de mortos.
No decorrer dos anos a guerra trouxe problemas para alimentação e
saúde dos moradores das duas aldeias em guerra. Os jovens também
queriam estudar, mas a guerra impossibilitava a criação de escolas nas
aldeias. Deste modo, era necessário um esforço conjunto e ações
concretas para que as aldeias Yanomami voltassem ao equilíbrio
cotidiano.

As negociações iniciam via rádio com a ajuda de aliados,

assim o envio de mensagens de paz vi a rádio começa a delinear uma
aliança entre as aldeias. E m 1997, uma aldeia envia uma mensagem
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contida numa fita K7 para a aldeia inimiga. A outra responde com a
gravação de uma mensagem gravada numa câmera de vídeo. Lembrando
que os Yanomami recusam e dup licação da imagem, uma vez que num
mundo em que a morte de um indivíduo elimina toda a memória deste
entre os vivos, esse é um dos motivos pelos quais os Yanomami queimam
o corpo do morto e o transforma e cinza para depois s er ingerido.
Essa estrutura de pensamento não permitia a gravação de imagens
dos Yanomami e conseque ntemente a fabricação de um vídeo etnográfico
tornava-se uma estratégia desaconselhável entre eles.
Mas devido à necessidade de comunicação entre as duas aldeias em
guerra, o uso da câmer a tornou-se uma ferramenta estratégica para o
processo de paz. O envio de mensagens foi negociada entre eles. Uma
aldeia através do uso da câmera gravaria os seus discursos (hereamu) e
enviaria (xima) ao inimigo. A outra aldeia veria a mensagem através de
um pequeno monitor ou “ televisão uhuru ” (filhote de televisão) e
posteriormente responderiam da mesma forma. A câmera deixou de ser
um instrumento abominado, para ser um instrumento de comunicação
com outro, com o diferente, com o inimigo. Ela cumpre o me smo papel
do xamã, que é ir a territórios que os seres comuns não podem ir,
levando, trazendo e traduzindo mensagens.
Portanto, o que observo aqui é que o xamanismo teve um papel
substancial na guerra. Pois se não existe guerra sem xamanismo, também
não existe xamanismo sem guerra. Os Yanomami usaram do xamanismo
para combater o inimigo e também para buscar a paz com este. Em outros
termos, isso significa que existe algum elemento de semelhança entre a
forma visual e seus significados no xamanismo e no víd eo. Assim não
existe xamanismo sem imagem.
Os Waiápi e os Zóé, por sua vez, embora fossem semelhantes em
diversos aspectos sociais, não tinham contato entre si. Com a inserção de
uma câmera de vídeo eles puderam ver uns aos outros através da
televisão e, como afirmou um dos Waiápi, “o vìdeo é um meio de
transportar vozes e corpos, o ví deo traz a pessoa e a sua fala”. O que eu
pretendo demonstrar aqui é que, para os Waiápi a câmera e televisão são
constituídas de poderes xamânicos ou possui elementos que rem etem à
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idéia de xamanismo, ou xamanismo imagético. A imagem que se produz
através da câmera e a função que cumpre estas imagens na qual o
elemento, o ser representado está relacionado ao que se sabe sobre ou a
mensagem que ele quer nos passar do que necess ariamente a imagem que
projetada. Seja na forma imaginária, metafórica ou literal, isso é um
exemplo de xamanismo, mesmo que esteja no plano virtual. Deste modo,
penso que o vídeo etnográfico faz uma representação, por que ele faz
uma tradução, uma interpr etação de outra cosmogonia, algo só xamã sabe
e pode fazer.
Bill Nichols (2005) apresenta algumas categorias de representação
no documentário. A primeira é “nós falamos deles para nós ou para
vocês” se refere ao filme produzido por alguém sobre um grupo o u
sociedade da qual não faz parte. Outra categoria é “Nós falamos de nós
para nós mesmos ou nós falamos de nós para os outros”, referindo -se ao
documentarista que se propõe a filmar um grupo ou sociedade da qual faz
parte. Segundo o autor (2005), esse é um exemplo e auto-etnografia, pois
há uma grande diferença entre as duas perspectivas, o que expõe a
necessidade de uma produção audiovisual indígena.
Essa primeira proposta de produção vai ao encontro aos filmes
etnográficos ou de ficção produzidos por dir etores não indígenas que
fazem um recorte da realidade de uma determinada sociedade e produzem
as suas próprias interpretações sobre o que vêem. Os indígenas, muitas
vezes, reprovam essas imagens.
A partir do momento em que os povos indígenas iniciam um
processo de produção de imagem sobre eles mesmos, passam também a
produzir os seus próprios discursos. O vídeo auto -etnográfico rompe com
o modelo de tradição imagética crida pelos cineastas brancos e assume
uma nova perspectiva, a perspectiva do índio.
Os vídeos produzidos pelos Kuikuro apresentam através dos seus
movimentos e padrões de suas pinturas corporais as narrativas míticas e
como elas são constituídas,. As performances apresentadas no vídeo
extrapolam as dimensões imagéticas e incorpora m um objetivo mais
amplo que é a visão que fornece a chave para a compreensão das
concepções relacionadas aos saberes, olhares e audição . Olhar é uma
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forma de adquirir conhecimento, para os Wayana “O conhecimento são
os olhos, que abrigam um dos componentes da pess oa” (VELTHEM 2009
p. 13).
O cineasta indígena tem um profundo conhecimento das práticas
rituais e das narrativas míticas e essas narrativas estão conectadas a uma
profunda imersão na ordem cosmológica. O cineasta possui habilidades
tecnológicas para faz er um vídeo e o xamã tem a habilidade de uma
magia, de conhecer e falar com outros seres, dar a vida e tirar a vida,
portanto, ele é o grande conhecedor, e por isso ele é consultado sobre os
mais diversos assuntos da vida cotidiana.
A produção de um filme é uma espécie de veículo de reflexão e
discussão, que possibilita que cada um tenha uma interpretação sobre o
que está olhando. É importante observar que o filme etnográfico está em
constante produção e construção, uma vez que ele permite através do
debate e do diálogo tanto com o nativo quanto com outros pesquisadores,
a

construção

e

o

compartilhamento

de

novas

formas

de

saber,

dependendo assim, dos diversos contextos culturais.
Mead

e

Gregory

realizaram

documentários

etnográficos

que

suscitaram reflexões importantes neste campo da antropologia visual.
Marc Henri Piault (1999, p. 18) nos mostra que um filme etnográfico
permite uma „interrogação recìproca‟, possibilitando a construção de
novos pontos de vistas sobre o nativo, afirmando que “o objetivo não é
mais [...] descrever os fatos e os objetos, mas de tornar pensável a
possibilidade de toda a relação e a necessidade de se estabelecer uma
troca, qualquer que seja a probabilidade de realizá -la como compreensão
efetiva.”
Um filme não aponta para uma ún ica direção, embora ele esteja
dentro de um estilo ou formato, está inevitavelmente atravessado por
outros discursos. Além disso, ele pode suscitar diferente s efeitos de
sentido de acordo com lugar e o espectador para o qual está sendo
exibido.
O vídeo etnográfico assim, como o xamanismo, nasce da disposição
de encontrar e ouvir o que o outro tem a dizer. O cineasta indígena tem
consciência da impossibilidade de captar o outro em sua integralidade, ou
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seja, ele rejeita a percepção positivista do filme e abandona a busca pela
objetividade. A linguagem

do

vídeo

etnográfico

e

do

xamanismo

representam um modelo transgressivo e traiçoeiro para verdade ocidental,
ou como afirma Deleuze (1977, p.12), “não há linha reta” na linguagem
etnográfica e xamanica.
O desafio do vídeo etnográfico não é estabelecer uma relação de
poder assimétrica entre a câmera e o entrevistado, mas de mudar a
concepção que perpassa o jornalismo de que o entrevistado é um mero
objeto sem subjetividade que participa do filme, trazendo para o vídeo
etnográfico as seguintes indagações: quem filma? Quem fala? Como
circulam as imagens, os sons, os corpos, o poder de fazer?
O vídeo nos obriga a pensar a relação entre o corpo filmado e o
espectador,

contrapondo

assim,

a

imagem

da

televisão

onde

presenciamos o excesso e o abuso de ver. Vemos a necessidade de se
entender o poder das imagens, que tem como principal objetivo mostrar a
realidade veiculada pela televisão. O vídeo etnográfico funciona como
uma forma resistência ao discurso hegemônico da televisão, ou como
reflete Godard (2004), “os documentários são os palestinos e o cinema
de ficção é o exército israelense”.
Embora tenhamos uma noção sobre o que é e como fazer um vídeo
etnográfico.

E certamente sempre que assistimos a um filme q ue se

propõe a ser um vídeo etnográfico, ou ficção ou os dois ao mesmo
tempo, surgem diversas dúvidas, para as quais não encontramos uma
resposta pronta e acabada. Um documentário não necessariamente está
preocupado em informar, defender um ponto de vista, ele também pode
está fundamentado na incerteza, deste modo o espectador quando
terminar

de

assistir

o

filme

poderá

estar

mais

confuso

do

que

anteriormente. Assim muitos documentaristas acabam delineando o
documentário que está produzindo para o mundo da f icção provocando
uma espécie de fusão entre a realidade e ficção.
Ramos (2008) procura de definir o que é documentário, o que
podemos de chamar de documentário. Isso porque, “o conceito de
documentário é carregado de conteúdo histórico, movimentos estétic os,
autores, forma narrativa, transformações radicais, mas em torno de um
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eixo comum” (RAMOS, 2008, p. 22). O documentário é uma narrativa
composta por imagens -câmera, acompanhadas por músicas, ruídos, falas,
histórias através das quais buscamos, segundo o termo utilizado pelo
autor (2008, p. 22), asserções sobre o mundo.

Ainda conforme Ramos

(2008), o documentário é definido pela intenção de quem vai produzi -lo.
Assim, se o diretor tem como objetivo produzir um filme doc umentário,
conduzirá seu trabalho s eu trabalho para que o filme passe assim a ser
categorizado.
Porém, o que é um documentário contemporâneo padrão? Quais
sãos as suas principais características estilísticas? Bill Nichols (2005)
define quatro modalidades de representação de documentário. A primeira
é o documentário expositivo dirigido ao expectador com uma voz ou um
texto que apresenta a cena lembrando uma mensagem jornalística. O
diretor permanece invisível. O filme qu e melhor exemplifica é “Nanook
of de North” (1921) de Robert Flahert y.
O debate que permeia as discussões sobre documentário, qual é a
diferença entre documentário e ficção? São duas narrativas totalmente
diferentes, embora às vezes elas se misturem, ou o documentário
incorpora elementos da narrativa ficcional ou esta in corpora elementos
daquela. Nenhum artista quer ficar preso em conceitos ortodoxos que
tentam definir e prescrever o que é um documentário ou ficção.
Segundo

Bill

Nichols

(2005)

todo

filme

de

ficção

é

um

documentário, uma vez que é inspirado em um determinado fato da
realidade. Para os teóricos da Nouvelle Vague devido à representação que
as personagens fazem diante das câmeras, devido à forma como o diretor
filma e edita as imagens, todo documentário é, também, um filme de
ficção. Comolli (2008) se referin do a imprevisibilidade do documentário
afirma que um dos principais elementos que o definem é liberdade que as
personagens têm diante das câmeras. Para este autor, se a personagem do
documentário seguir um determinado roteiro para atuar diante das
câmeras, o filme deixa de ser um documentário passa a ser uma ficção.
Qual é a diferença entre um documentário e o jornalismo? O
jornalismo tem como principal objetivo fazer a construção da realidade.
Deste modo, ele vive uma busca incessante pela descoberta e tra nsmissão
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da verdade. Para Matin -Barbero (2001, p. 103), a “missão do jornalismo
seria organizar o real, impor uma ordem ao caos”. Vale ressaltar que uma
das principais críticas ao jornalismo é a sua tentativa de se criar um
consenso, criando -se toda uma dramaticidade.
Outra diferença marcante entre o documentário e o jornalismo é a
questão temporal.

Diferentemente do jornalismo, no documentário não

existe a necessidade de veicular as imagens de forma imediata. Ao ser
filmado em várias etapas Cabra Marcado para morrer (direção, Eduardo
Coutinho,

1984),

por

exemplo,

significou

uma

ruptura

como

documentário clássico produzido no Brasil. A filmagem em longo
intervalo de tempo permite a respiração necessária para o processo
representado,

tornando -o

compreensível.

Neste

sentido,

o

cinema

documental se contrapõe ao jornalismo, que por não valorizar a narrativa
oral, perdeu a capacidade de narrar.
Todo discurso é ideológico, e um documentário é uma forma de
discurso. Alguns pensam que, por ser um documentário, o d iscurso
vinculado naquele filme tem que ser necessariamente verdadeiro, e
infelizmente essa forma de pensar se estende para o jornalismo, que faz
questão de assumir quanto verdade. É possível falarmos de um ponto de
vista não ideológico? É possível mostrar mos a realidade de forma
verdadeira, sem ser manipulada? Ramos (2008) faz a seguinte pergunta
de qual realidade estamos falando? É verdade para quem ou de qual
verdade estamos falando?
Ramos (2008) aborda a questão do documentário de vanguarda
através da seguinte pergunta: O que é documentário performático? O
documentário em primeira pessoa tornou -se a principal tendência na
vanguarda contemporânea. Muitos documentaristas assumem claramente
um viés ideológico a favor de uma causa ou movimento social. O ví deo
ou documentário em primeira pessoa tem um caráter autobiográfico. É
comum que o autor recorra à manipulação de imagens fotográficas,
documentos e textos para auxiliá -lo na reconstrução da memória e de
uma identidade. Utiliza-se imagem em movimento em v ez da escrita
textual.

Esse

formato,

assim

como

os

outros,

é

uma

forma

de
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cinematografia que trata da realidade através do olhar subjetivo do seu
realizador.
A figura da personagem é outro tema a ser considerado no debate
sobre o vídeo etnográfico. A pers onagem existe tanto num filme
etnográfico quanto no de ficção. Em ambos as pessoas fazem uma
performance diante das câmeras. No entanto, entre a personagem do
vídeo etnográfico e do filme de ficção existem diferenças que demarcam
bem a atuação de cada uma.
A personagem do vídeo etnográfico não está totalmente livre,
embora não exista um roteiro definindo para sua atuação dentro filme, o
diretor no momento das filmagens e da montagem pode influenciar na
dimensão performativa do filme escolhendo o que filmar ou não filmar,
como filmar, e considerar ou não determinada cena.
No Vídeo etnográfico, por sua vez, as pessoas brincam, fazem suas
performances, são elas que dirigem o filme. As imagens de um vídeo
etnográfico são imagens negociadas. Existe uma troca en tre quem filma e
quem é filmado. Um assume o lugar do outro, essa mudança de
perspectiva
relacionar-se

revela
não

uma
se

descontinuidade

resume

em

filmar

no
o

ato

de

outro,

filmar,
mas

sim

onde
em

verdadeiramente comunicar -se com ele.
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Canibalismo imagético e xamanismo imagético – o índio é um
devir imagem

Foto 13 Cinegrafista Tapirapé
Para Radcliffe-Brown (1978), a forma de pensamento humano é
semelhante em qualquer sociedade e se dá por oposição. Para o autor,
independente da sociedade da qual façamos parte, estamos dentro de uma
estrutura altamente ritualizada.
Viveiros de Castro (2002) observa que o perspectivismo ameríndio
está associado a duas características bastante recorrentes na Amazônia: a
valorização simbólica da caça e a importância do xamanismo. Diz -se
caça simbólica porque para os povos indígenas os animais as plantas não
são desprovid as de subjetividade. Por isso, caçar um animal, colher
frutos ou raízes têm o mesmo sentido cosmológico. O pequi, p or
exemplo, tem uma importância fundamental na cosmogonia dos povos
xinguanos, sendo o foco narrativo apresentado por cineastas indígenas do
Alto Xingu, como exemplo cito o filme Cheiro de pequi (2006).
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Viveiros de Castro (2002) tem como o objetivo discutir o
“problema dado” ou

o dado e

o construído. Viveiros afirma que :

nenhuma dimensão da experiência humana é (dada como) inteiramente
construída; algo sempre deve ser (construído como dado), isso nos leva
ao binônimo natureza e cultura existente na A mazônia e do esquema do
dualismo em desequilíbrio perpétuo que é segundo ele aproximado do
conceito de dualismo concêntrico que Levi -Strauss avançou em 1956, e
“ambos são interpretados como exprimindo a mesma dinâmica de
atualização e contra-efetuação de uma estrutura assimétrica virtual que
rege tanto as relações interpessoais como as intrapessoais ” (Viveiros de
Castro, 2002, 405).
Viveiros de Castro (2002) aborda a questão da distinção clássica
entre natureza e cultura, propondo o termo multinaturalismo que assinala
traços distintivos do pensamento ameríndio em relação à teoria do
multiculturalismo, que propõe que povos indígenas devem conservar a
sua cultura para continuarem a serem índios. Temos então, novas
possibilidade de visões que tem o pensamento ameríndio como espaço
interpretativo e analítico sobre os aspectos espaciais, sociais, político,
mítico da natureza e da cultura.
Como afirma Arhem (1993), existe um intercâmbio progressivo
entre animais e os humanos, e para os Makuna , povo estudado por
Arhem, os animais também são gente, e assim como os humanos, os
animais também realizam os seus bailes e dançam entre si, se pintam e se
vestem como humanos (1993). Os índios têm a capacidade de ver o
mundo de outro ponto de vista cosmológico, o ponto de v ista de outros
seres que estão em outro plano cosmológico. O que parece operar da
seguinte forma, para eles, o ponto de vista dos humanos é apenas um dos
múltiplos pontos de vistas existentes no mundo.
A visão que os Makuna têm do mundo é transformacional e
perspectiva.

É

transformacional

quando

o

cosmo

é

visto

como

constituído por uma série de formas de mundo s eparadas, são formas que
invocam a transformação de um ser para o outro. Diferentes seres são
“gente” vestidos com diferentes peles; seu ser pode t omar diferentes
formas físicas, portanto uma classe de seres pode facilmente ser
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convertida em outra. Ela é perspectiva quando o mundo é percebido
desde o ponto de vista de diferentes classes de seres que o habitam; não
existe uma única representação do mu ndo correta e verdadeira (ANHEM,
1993).
No pensamento ameríndio não existe a dicotomia entre natureza e
cultura, mas sim uma perspectiva móvel. Os animais, por exemplo, são
considerados como seres humanos. Esta concepção esta fundamentada na
idéia de que o corpo dos seres então cobertos por uma plumagem ou uma
pele, sendo estes os únicos diferenciais.
O

corpo

é

uma

referência

importante

para

entendermos

a

cosmogonia indígena, uma vez que a diferença não está se a onça é ou
não é humano, mas todos são igua is, a única diferença é o corpo. É este
corpo quem vai definir a forma de ver o mundo. Se um índio é uma onça,
neste caso, ele vai ver o mundo como uma onç a.
Faço agora uma digressão para apresentar alguns apontamentos
sobre o pós-humano, guardada as devidas proporções, essa reflexão se
assemelha muito a constituição do corpo do xamã, uma vez que aquela
pensa num humano não preso a uma única pele ou corpo, mas sim uma
multiplicidade de corpos e que possuem a possibilidade de se conectarem
a uma infinidade d e corpos e que por sua vez se reproduz em na mesma
proporção. Kurzweil (2003) aponta para uma possibilidade radical, o
surgimento da tecnologia e seu domínio sobre outras técnicas que
permitem a reprodução ilimitada de uma determinada imagem, e de fato o
que passará a acontecer com o corpo humano é que este não passara de
uma reprodução como se fosse uma simples informação digital e que
pode ser armazenada e transportada pela internet. O mesmo provocado às
imagens pelo Mass Méd ia, ou o que Benjamin afirmou s obre a obra de
arte na era da reprodução. Kurzweil afirma que, precisamos substituir
essa carcaça biológica por algo extremamente complexo do ponto de
vista tecnológico e por q ue não do ponto de vista social?
O ser humano versão 2.0 (KUR Z WEIL, 2003) é muito mais
eficiente, pois ele não terá perigo de contaminação, a sua respiração será
muito mais forte, abandonaremos esse método rudimentar e ineficiente
de nos alimentarmos e passaremos utilizar a “ „veste de nutrição‟ essa
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veste seria carregada de nanorro bôs que carregariam nutrientes, e que
entrariam e sairiam de nossos corpos através da pele e de outras
cavidades” (Kurzweil 2003). Teremos reservas muito maiores de recursos
metabólicos
alimentarmos.

para

suportarmos

períodos

mais

extensos

sem

nos

Provavelmente viveremos centenas de anos, o nosso

poder de absolver as proteínas, essenciais para nossa sobrevivência, será
muito mais eficiente e sensível inclusive no ato sexual. Isso inclui
também o aumento da velocidade da memorização e do aprendizado.
Kurweil destaca que “Na realidade virtual, não estaremos restritos a uma
única personalidade, já que seremos capazes de mudar nossa aparência e
nos tornar pessoas diferentes” (2003, sp.). Veremos agora no que a teoria
do pós-humano se assemelha a constituição do corpo do xamã.
Como afirma Manuela Carneiro (1998), o xamã é um ser múltiplo,
pois ele consegue reunir em si vários pontos de vista. Assim , ele pode
ver o mundo de diferentes modos o que indica a sua constituição e
localização. Os xamãs têm a experiência de viajar num plano mais
abstrato ou puramente espiritual e por transi tar por diversos mundos e ter
a capacidade de traduzir ou de narrar o que ouviu ou viu. O xamã é uma
agência indígena que serve como elo de comunicação entre humanos e
não-humanos, ou entre humanos, ele serve como organizador do caos. No
entanto ser xamã é uma função perigosa, pois implica na necessidade de
estar em constante alerta, tanto para proteger os moradores da aldeia da
iminência de qualquer doença ou morte que chegar a aldeia .
Embora, no mundo dos mortos não exista afinidade nem dádiva, ou
seja, não existem reciprocidades, o xamã é o único que tem uma
afinidade com os mortos, pois, como foi afirmado anterior mente ele não
é sujeito uno, pois a sua alma possui a possibilidade de se despregar do
seu corpo. Ele pode estar en tre os humanos, entre os mortos ou entre os
deuses, só ele, somente ele tem a capacidade de unificar esses três níveis
cosmológicos (VIVEIROS DE CASTRO, 1986).
Ao dialogar com os animais o xamã exerce papel de i nterlocutor
ativo num diálogo transespecífico, pois conversa com os espíritos e
depois retorna para o mundo dos humanos para narrar a história de forma
que os leigos possam entender. Ele transpõe os limites da experiência
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humana, fazendo uma espécie de int ercambio de perspectivas. A relação
entre e o xamã e mundo material é uma relação intersubjetiva, uma vez
que o universo como um todo também possui subjetividade.
O xamã é o único capaz de transcender as barreiras corporais e
adotar outras pe rspectivas e assim se comunicar com outros humanos,
sejam eles o jaguar, o tucano ou o pequi. Ele é uma mistura de onçeiro
de Meu tio um yuaretê (ROSA, 2001) com a barata de A metamorfose
(KAFKA, 2003). Enquanto a personagem de Meu tio um yuaretê se
transforma em onça apenas internamente e seu corpo continu a sendo de
humano, Gregor Samsa de A metamorfose se transforma numa barata
fisicamente, mas interiormente continua humano.
Segundo Marcela Coelho (2009), para os Kisedje conhecer é uma
forma de criar rela ções com outros seres, assim como o xamanismo é
uma forma de conhecimento e comunicação, uma relação de alteridade. O
xamã busca se relacionar com o diferente, algo que está distante e ao
mesmo tempo muito próximo, o xamanismo é a abertura ao outro. O
xamã é animal e humano ao mesmo tempo, um ser múltiplo, um fractal.
Ele incorpora tanto as diferenças dos humanos quanto as diferenças dos
animais.
Carneiro (1998) pensa o xamanismo a partir de uma visão
geográfica e da teoria dos fractais introduzida por Roy Wagner (1991). A
autora destaca importantes pontos sobre o xamanismo utilizando a teoria
dos fractais. A pessoa fractal não é uma pessoa nem um grupo, ela não é
parte nem o todo, “qualquer relação pode originar da pessoa fractal”
(LIMA, 2005, 122). O xama nismo deste modo como bem afirmou
Viveiros de Castro ao comentar a narrativa de Davi K openawa “O xamã é
um ser múltiplo uma micropopulação de a gências xamânicas abrigadas
num corpo” (SD, 6), ou como afirmou o próprio Kopenawa

“ são tão

minúsculos quanto partìculas de poeira cintilantes” (SD, 1). Portanto , a
pessoa fractal cria relações externas que são também internas, ela não
tem uma origem nem um final.
Penso que o conceito de pessoa fractal, parece ter uma relação com
o conceito de rizoma de Deleuze e Guatarri (1995), pois o rizoma tem
formas diversas, ele não é uma raiz, pois ele não tem um ponto de
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origem e pode fazer infinitas conexões e agenciamentos, tanto coletivos
de enunciação quanto maquínicos. Um rizoma pode fazer conexões com
as estruturas de poder quanto a luta dos movimentos sociais. Não existe
uma única posição ou conexão de para o rizoma, ele muda de acordo com
o lugar, espaço e tempo, deste modo o rizoma não possui medida nem
dimensão, mas apenas linhas. No entanto , essas linhas nos remetem a
outras linhas, possibilitando assim, infinit as multiplicidades de relações,
ele não é uno nem múltiplo, ele não segue nada e nem deixa ser seguido,
resumindo “o rizoma é um sistema a -centrado, não hierárquico e não
significante, sem General, sem memóri a organizadora ou autômato
central, unicamente definido por uma circulação de estados” (DELEUZE,
GUATTAR I, 1995, 33).
Em suma, por essa via, o xamanismo se constitui uma agência
indígena e que por sua vez se caracteriza, nas palavras de Clastres, uma
sociedade contra o Estado. A perspectiva assumida pela agência
xamânica, não se deixa explicar, uma vez que ela não tem in ício nem
fim, seguindo a as palavras de Deleuze e Guatarri, o xamã “Dispõe de
marca que lhe são próprias, po rque dispõe primeiramente de um código
de registro particular que não coincide com o código social ou racional,
mas que só coincide com sua paródia” (2009, 31).
O xamã tem vários corpos, mas ele também é um corpo sem órgão,
pois um corpo sem órgão é improdutivo, ele se rebate sobre pro dução e
ao desenvolvimento, o corpo sem órgãos é anti -produção, pois produção
conecta consumo e registro, assim no sistema das máquinas desejantes
tudo é consumo e desenvolvimento (DELEUZE, GUATARRI, 2009). O
corpo sem órgão é um corpo em que o prazer produz seus próprios
agenciamentos

sem

depend ência

com

o

corpo,

é

um

corpo

desterritorializado, ele não é corpo vazio e sem órgãos, mas um corpo
que faz conexões com órgão de outros corpos, ele não depende do
organismo e de sua or ganização. O corpo sem órgãos pode fazer uma
multiplicidade de conexões , que são micro partículas que possuem
múltiplos movimentos e distâncias (DELEUZE, GUATARRI, 2009).
Tudo isso nos leva a concepção de que o movimento de agir do
xamã é tomado a partir da arte das multiplicidades que difere de dirigir e
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hierarquizar. O xamã pode assumir qualquer forma bastando apenas
entrar na floresta e tirar a roupagem de humano ou de jaguar para se
transformar em tucano ou ir para o mundo dos mortos, portanto, nunca é
demais lembrar que xamanismo não é que aquilo que se tem, mas aquilo
que se é (VIVEIROS DE CASTRO , 2006).
Carneiro (1998) define o xamã como um tradutor que tem a difícil
missão traduzir um conceito de uma língua com o mesmo significado
para outra. A tradução é uma interpretação ou traição. Tradução também
é alteridade, pois o tradutor tem que sair de sua língua e ir para outra
bem diferente e depois voltar para a sua novamente. Tradução significa
diferença. Pode-se dizer que o xamã é também um narrador, pois segundo
Benjamin (2008), o narrador não é somente aquele que viaja (o
marinheiro, o comerciant e), mas também o camponês. Aqueles viajam e
trazem novas mercadorias e

novas histórias, mas o camponês ouve

histórias das pessoas não para dar uma resposta e sim para dar
continuação a elas.
Assim, o xamã é um narrador porque, ao sair d e mundo e vai para
outro, traz uma mensagem, faz uma narração ou uma tradução do que ele
viu e ouviu, descrevendo também o encontro com os espíritos ou com os
animais. Ele traz uma nova mensagem ou uma nova n arrativa. O
narrador, para Benjamim (1983), é um sujeito distante e por mais que ele
nos seja familiar, ele não está presente entre nós, está sempre pronto
para partir. Se para Benjamin (1983, p 196) “a arte de narrar está em vias
de extinção. É cada vez m ais difícil as pessoas que sabem narrar
devidamente”, o vìdeo e o xamã nos trazem uma narrativa, a oposição
entre sonho e realidade, verdade e ficção. Assim, o xamanismo e o vídeo
se inserem num mundo onde tudo são palavras e imagens. Eles nos
contam uma h istória, a mesma história contada pelo marinheiro e pelo
camponês.
Q ue m vi aj a te m mu i to p ara co n tar - O n arrad o r co mo al g u é m
q ue v e m d e lo n ge … ( O mar i n heiro co mer cia nt e) … O q ue ,
me s mo não te nd o sa íd o d o s e u p a ís , co n h ece s ua s h i stó r ia s e
tr ad i çõ e s. ( O ca m p o nê s sed e n tár io ). (B E NJ AMIN, 1 9 8 3 , p .
200).
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O xamã narra o que viu durante a viagem, ou melhor, ele torna
visível e compreensível as imagens que viu nos sonhos e viagens
realizadas a outros mundos cosmológicos. Todas as narrativas orais e
visuais estão submetidas à autoridade do narrador. No caso das
sociedades indígenas, o xamã cumpre essa função e agora também o
videasta indígena. Se o xamã nos apresenta o que viu e ouviu em suas
viagens a lugares distantes, através de uma narrativa oral, a câmera e a
televisão também nos apresentam o que viram e ouviram em suas viagens
a lugares distantes.
Assim como a televisão e a câmera, o xamã também é uma espécie
de veículo de imagens. Em outras palavras, ambos projetam ou refletem
imagens míticas de lugares dist antes e das imagens que se vêem nos
sonhos.

O xamanismo e a câmera compõem um complexo jogo de

imagens, onde quem fala é sempre o out ro. A câmera e a televisão apenas
fazem a tradução e a interpretação do que é dito. Todo esse complexo
jogo de imagens po de ser denominado de xamanismo imagético, ou um
“xamanismo sem xamãs” (FAUSTO, 2001). Dizendo de outro modo, tudo
no xamanismo se dá através de viagens e imagens.
O xamã é responsável pela negociação entre humanos, os
espíritos dos mortos e dos animais, configurando assim, como uma
espécie de relação social com diferentes seres e espaços diferentes. Isso
nos permite enfatizar o caráter de multiplicidade da agência xamânica,
bem

como a possibilidade de transposição para outros universos

cosmológicos. Esse é um privilégio restrito ao xamã, somente ele tem a
possibilidade de alternância ou de fazer conexões com outras categorias
de seres, operando a partir de outros componentes cosm ológicos.
O xamã também é afetado no momento em que inicia sua relação
com os outros seres, ele se transforma no outro. Essa relação se repete
também no vídeo etnográfico que é marcado pela representação. As
personagens, assim como aqueles filmam são afetadas pelas imagens. As
personagens do vídeo etnográfico, ao narrarem uma h istória-estória, na
maioria das vezes, extrapolam os limites do que se pode dizer diante da
câmera. Assim, a personagem explicita seu caráter de representação,
fundindo-o à própria vida como representação.
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O xamanismo tem uma relação íntima com as imagens , pois só é
xamã quem tem a capacidade de sonhar (KOPENAWA 2004). O xamã é
aquele que é capaz de entrar em outros universos cosmológicos e se
relacionar com os outros seres. A relação que o xamã desenvolve com os
espíritos dos mortos ou com o jaguar, se ca racteriza como uma relação
de diplomática. Somente ele pode ver imagens que nós, pessoas comuns,
não temos capacidade de ver ou de interpretar. O xamã é aquele que
sonha, e como dizem os Ikpeng, “todo aquele que sonha tem um
pouquinho de xamã” (RODGERS, ap ud VIVEIROS de CASTRO, p. 04 ,
2004).
“O xamanismo está carregado de conceitos visuais” (VIVEIROS
DE CASTRO 2006, p. 7), isto é, o xamã tem uma relação íntima com as
imagens, sendo que o xamanismo seria impossível sem a imagem. No
xamanismo a imagem, o cor po e oralidade são dimensões fundamentais.
É o corpo que define a perspectiva que o xamã ocupa na relação. O
universo

cosmológico

amerìndio

é

marcado

por

“metamorfoses

constante”, deste modo o corpo é uma forma de distinção, uma vez que o
índio está em constante formação corporal (MACEDO, 2009) O xamã e o
vídeo produzem uma espécie de
cur to -c ir c u ito d e i ma g e n s, as s u mi n d o v ária s fo r ma s d e u ma só
ve z, se g u nd o p er sp e ct i va s d i fe re nt es . T erí a m o s co m is so a
r eal iza ção d a me ta mo r fo se p el a i ma ge m, u ma re al iza ção
i ma gé ti ca q ue fa ci li tari a o es tab e lec i me n to d a co mu n ica ção
en tr e d i f er e n te s s ere s e d o mì nio s d o mu n d o ” (M ACE DO,
2 0 0 9 , p 5 2 5 ).

Assim, o xamã e o vídeo são agentes da imagem. O complexo de
imagens das artes gráficas produzidas pelos índios seja tanto pela pintura
quanto pelo vídeo são meios de se estabelecer relações de comunicação
com outros seres, como por exemplo os animais, as plantas, os mortos e
os deuses. O filme Espirito da TV (Direção de Vincent Carelli,1990 ) nos
mostra um Waiãpi

que ao assistir um ritual mágico de um outro povo

correu para frente da televisão e disse

“Eles os [espìritos] não vão

passar daqui, vieram pela TV, mas não vão passar”. Essa atitude nos
sugere uma poética particular, que nos abre vista para a seguinte
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interpretação, a televisão contém a capacidade de armazenar os espíritos
de outros seres, pois as imagens que aparecem na tela é um claro indício,
para o índio, de que os espíritos estão dentro dela e podem sair a
qualquer momento.
O videasta é um demiurgo, uma vez que no seu discurso sobre o
mito, apresenta um aspecto relevante sobre os seres que participam da
narrativa, a câmera e a televisão são uma “tecnologia metamórfica
dotada de agências” (MACEDO 2009). Grande parte dos povos passaram
a encenar seus mitos diante dess a tecnologia, pois ela tornou -se um
instrumento demiurgo dotado de agências que podem transportar -se para
outros espaços e tempos cosmológicos. Este é o mesmo poder que o xamã
possui. Ou seja, a câmera é chamada para narrar algo que só o xamã era
capaz de fazer, mas é importante deixar claro que a câmera não substitui
o xamanismo, uma vez que ela só uma nova forma. Assim , através de um
registro da luz que penetra pelas lentes da câmera, o vídeo nos convida
para

presenciar

uma

nova

forma

de

xamanismo.

Macedo

(2009)

estabelece uma relação entre escrita e xamanismo dizendo que a “escrita,
como

o

grafismo

identificaria

e

em

sua

„condensação

metamorfosearia

os

visual‟,

múltiplos

seres,

presentificaria,
facilitando

a

comunicação entre eles.” (MACEDO, 2009.p 550 ). Por analogia ¸ o vídeo
insere-se na mesma relação de xamanismo que e a escrita e o grafismo,
uma vez que ele também pode narrar o mito inserido em uma nova
paisagem e novos significados.
Neste quadro referencial, as imagens de mitos e rituais xam ânicos
expressariam, desta forma, uma realidade relativa a um período de
domínios que se referem às narrativas míticas. A tecnologia dominada
pelos brancos tornou -se um elemento fundamental de criação para os
povos indígenas, uma vez que ele permite que aqu ilo que estava apenas
no domínio do mundo imaginário da oralidade passe para mundo visual
da oralidade. Deste modo, a arte xamanica e os mitos adquirem uma nova
dimensão visual através da tradução, interpretação e performances dos
videastas e personagens i ndígenas, denomino essa relação de xamanismo
imagético.
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O vídeo é uma tecnologia caracterizada pela capacidade de fazer
conexões com diversos aspectos xamânicos, como dialogar com a
categoria de outros seres sobrenaturais que estão exclusivamente em
outros domínios cosmológicos e que podem ser demonstrados através da
tradução xamânica. O vídeo e o xamã associam os sonhos e os mitos
através de uma justaposição de imagens. O videasta e o xamã são como
dois artistas bricoleures, eles reúnem pedaços recolhido s, nos quais
formam gestos, imagens, rostos, a intensidade das palavras e das idéias e
formam uma narrativa. O vídeo e o xamanismo viajam em outro tempo,
um tempo que não carece de uma estrada que corta uma cidade em duas.
Inicio, agora, uma nova

viagem

cosmológica em direção ao

canibalismo e ao vídeo etnográfico, demonstrando suas semelhanças. Se
o xamã é um ser múltiplo por poder assumir diversas formas corporais, o
vídeo etnográfico também pode sê -lo, pois o videasta torna -se um ladrão
de corpos e de vozes, estabelecendo uma relação de predação ou dádiva
com essas vozes esses cor pos. É através desses corpos e vozes que o
videasta dá forma ao seu próprio discurso e seu próprio corpo, o corpo
fílmico que é, por isso, múltiplo. Isso fornece motivo cosmológi co para
classificar o xamanismo e vídeo como bricoleurs, uma vez que eles
pegam pedaços de corpos, imagens, discursos e partir disso montam as
suas narrativas discursivas. Eles falam como se fossem o outro e
raciocinam a partir do outro. A câmera e a mesa montagem se apresentam
como uma possibilidade tecnológica de articulação de discursos e
espaços totalmente díspares que somente era possível apenas para o
xamã.
Gostaria

de

chamar

a

atenção

para

considerados os mortos na sociedade Khraó.

os

mekarõ,

que

são

Os mekarõ têm os olhos

posicionados em uma única direção. O termo Karõ pode equivale à
fotografia, imagem na língua portuguesa (CUNHA, 1978). É possível,
portanto, estabelecer uma relação do karõ com a imagem fotográfica,
pois ela representa a alma captu rada do fotografado, a alteridade
máxima, ou seja, a alma de quem está morto ou foi fotografado. Isso me
remete a Benjamin que avança na explicação sobre o que nos revela a
fotografia “A fotografia revela nesse material os aspectos fisionômicos,
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mundos de imagens habitando as coisas mais minúscula s suficientemente
ocultas e significativas para encontrarem um refúgio nos sonhos diurnos,
e que agora, tornando -se grandes e formuláveis, mostram que a diferença
entre técnica e magia é uma variável totalmente his tórica (BENJAMIN,
2008, 98).
Assim com o roubo da imagem e da voz dos corpos filmados dá se
início uma relação interminável e que provavelmente acarretará em
vingança por parte dos parentes de quem o cineasta indígena roubou a
imagem. Insiro aqui a noção de dádiva nessas relações. A Dádiva
significa relação e aliança, se alguém trava relação com outro, essa
relação só encerra com a violência ou morte, p ois a dádiva é uma divida
eterna com outro.
No mundo dos mortos não existe relação e, portanto não tem d ádiva
(MAUSS, 2003). Assim, entre os índios quando eles dizem que alguém
está morto, mesmo sem estar fisicamente, é por que ninguém quer ter
relações com ele, est e é um exemplo de morte simbólica existente entre
os Krahó (CUNHA 1978). A violência ou a ving ança também são formas
de dádiva, pois se alguém toma algo de alguém, saquei a uma aldeia ou
faz algum prisioneiro de outra aldeia, ele está fazendo uma troca e,
portanto travando relações com ele, mesmo que seja através da morte de
outra pessoa.
Assim, entre os índios quando eles dizem que alguém está morto,
mesmo sem estar fisicamente, é por que ninguém quer ter relações com
ele, este é um exemplo de morte simbólica existente entre os Krahó
(CUNHA 1978). A violência ou a vingança também são form as de
dádiva, se alguém toma algo do outro, ou saqueia uma aldeia ou captur a
alguém de outra aldeia, ele está fazendo uma troca, portanto travando
relações com ele, mesmo que seja através da morte.
Os povos a qual Mauss pesquisou são comunidades que se obrigam
mutualmente, assim, os seus membros trocam bens, gentilezas, relações,
e o que fica determinado é, que quem recebeu é obrigado a devolver. O
que Mauss queria saber era : que vinculo obrigava as pessoas a devolver
um presente recebido ? Para essa questão o autor apresentou a seguinte
resposta “Em todas as sociedades que nos precederam, não existem meio
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termo, ou confiar inteiramente ou desconfiar inteiramente, abandonar as
armas e renunciar a sua magia, ou dar tudo: desde a hospitalidade fugaz
até as mulheres e os bens” (2003, 276).
Oferecer algo a alguém é oferecer algo de si mesmo, uma vez qu e
o objeto doado possui um espírito . Portanto, o autor procurou entender o
que existe na cadeia de relações que movem a dádiva e a reciprocidade,
Mauss chama essa cadeia de r elações de maná, este possui uma
propriedade

espiritual,

um

valor

inalienável.

A

dádiva

cria

uma

dependência de um para outro, uma vez que o ser do doador é
inalienável, nessa relação de troca o recebedor é obrigado a devolver o
presente caso contrário e le fica na dependência de quem deu o presente .
Lygia Sigaud, num importante artigo sobre o dom publicado na
Mana de 1999, expõe as principais críticas e elogios feitos a o Ensaio
sobre o dom (2003), entre os quais o de Lévi -Strauss, um inconstante
seguidor de Marcel Mauss, que afirma que, embora Mauss não tenha
refletido sobre a teoria da reciprocidade, ele insere “O principio
fundamental da reciprocidade”, mas por infelicidade da etnologia, ele
não a desenvolve.
O valor do Maná é produzido através do movime nto dos bens, o que
pode ser chamado de reciprocidade , uma espécie de capital imaginário . A
reciprocidade implica numa preocupação pelo bem estar do outro, o que
de certa forma significa numa espécie de obrigação para produzir, para
ser tem que dá, para dá tem que produzir. Receber sem reciprocidade tem
como conseqüência a morte, uma vez que a reciprocidade é um vinculo
de almas (SABOURIN, 2007). Seguindo esse raciocínio, o canibalismo
assim como a guerra é uma forma de troca, pois constitui a troca de
corpos,

de

vinganças,

de

mulheres

e

crianças

(FAUSTO,

1999),

(CUNHA; VIVEIROS DE CASTRO, 1985) . Mas no nosso contexto, ele
também é uma troca de imagens.
Há dois momentos especiais na minha pesquisa etnográfica, que me
levaram a relacionar o canibalismo ao a to de filmar e fotografar. O
primeiro momento foi quando um Karajá afirmou que a mãe dele, que já
é uma senhora com mais 70 anos, não aceita ser fotografada, pois ela
teme que a câmera roube a sua alma . Esse fato se assemelha a uma
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citação que Benjamin faz sobre o medo que as pessoas sentiam ao serem
fotografadas, portanto, o conselho era “nunca olhe para uma câmera
fotográfica” (2008, 99).
O

segundo

momento

ocorreu

numa

das

diversas

sessões

de

fotografias que fazia com os alunos e alunas indígen as da licenciatura.
Ao fotografar uma mulher Kr ikati que pediu para ver a foto, no entanto
ela não gostou da forma p ela qual sua imagem se formou . Perguntei se
queria que eu apagasse a fotografia, mas ela respondeu da seguinte
forma: “não, é você quem decide, pois a minha alma já foi capturada e
aprisionada pela câmera”.
Se em Arawetés: os deuses canibais , Viveiros de Castro afirma que
os Arawetés se vêem da seguinte da forma “nós somos comida dos
deuses, mas nós seremos deuses quando morrermos e formos devorados
por eles” se para eles os deuses são canibais que os devorarão quando
morrerem, o que se constitui umas espécie de “canibalismo divino ”
(CASTRO, 1986), a índia Krikati e Karajá, sabem, da mesma forma, que
as suas almas serão devoradas pela câmera ao serem fotografadas ou
filmadas. Mas elas sabem, porém, que serão imagens e consequentemente
imortais.
Essa relação pode ser denominada de canibalismo imagético. Se os
Araweté quando devorados pelos deuses deixam de ser reais e passam a
ser divino, a índias Krik ati e Karajá ao serem fotografadas e postadas no
mundo virtual continuam sendo reais, uma vez qu e o virtual não se opõe
ao real (LEVY, 1995).
O canibalismo imagético é uma relação de dádiva entre quem devora
e quem é devorado, o índio, deste modo, é um de vir imagem. O
canibalismo imagético se dá através de um ritual. Ao atravessar os
espelhos das lentes, o índio caracteriza -se como uma espécie de devir
imagem ou uma metáfora imagética. Mas para que isso aconteça é
preciso ser devorado pelo inimigo, pelo ou tro, e ao ser devorado pela
câmera do outro, ao contrário do que acontece no canibalismo divino ou
Tupi, o índio não será esquecido, antes pelo contrário, ele será lembrado,
pois o seu corpo se tornará imagem.
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A noção de predação e dádiva são fundamentai s para refletir sobre o
vídeo etnográfico, uma vez que na relação com o inimigo o índio não tem
a

sua

subjetividade

negada,

ao

contrário

disso,

passa

por

uma

transformação imagética e tanto ele quanto o inimigo passam conter em
seus corpos as marcas da pre dação, uma vez que a performance do ato de
filmar afeta os dois.
O índio ao ter sua alma “devorada” pelo vide asta estabelece uma
relação de aliança e afinidade, entregando a alma para câmera do
inimigo, ou melhor, do afim e em troca ele se torna imagem , pois para a
existência do canibalismo é necessário que exista a afinidade. O índio se
transforma num devir outro, um devir imagem. Ao devorar o outro ele se
torna o outro, ou como declarou Rimbaud o poeta maldito, “Eu sou o
outro”.
O

canibalismo

imagéti co

é

uma

inescapável

passagem

para

imortalidade, o índio sabe que a sua alma será devorada pela a câmera do
inimigo, mas ele é uma espécie de devir -imagem, ele não é mais humano,
pois ele já se tornou imagem, ou melho r, ele tornou-se um vídeo -índio.
Isso acarreta a sua passagem do atual para o virtual, porém ele continua
real, pois o virtual também é real (LEVY , 1996).
O processo dialético descrito por Pierre Levy (2003) demonstra a
“virtualização do corpo” ou a desterritorialização do corpo, ist o instaura
uma nova dinâmica, que é a mutação das imagens . O que equivale a dizer
que para o índio ao assumir uma nova perspectiva, a sua imagem deixa
ser real e passa para o plano em que ela pode ser reproduzida
infinitamente e sem estar conectada necessariamente a um único corpo, a
que de certa forma nos remete ao xamã que não possui um único corpo,
mas sim uma multiplicidade de corpos e perspectivas, inclusive o
passaporte para outros planos cosmológicos. Essa lógica - para sermos
mais ou menos exatos - nos remete ao Ser humano 2.0 de Ray Kurzweil
(2003), citado anteriormente.
O ato de filmar é o mesmo de capturar ou roubar a imagem e a voz
do outro. Mas é importante deixar bem claro, assim como no canibalismo
Tupi, a captura da alma do outro será vingada por seus parentes. O
canibalismo imagético é uma vontade de virar imagem, ou seja, é a
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possibilidade de uma relação de alteridade ou um devir imagem, mas
essa possibilidade se concretiza através da minha relação com o outro,
com o diferente. Enfim, filmar e ser fi lmado é uma relação canibal, ou
melhor, uma dádiva, que se concretiza apenas através da relação com o
inimigo.
Tudo isto se aproxima da definição de canibalismo da antropofagia
modernista de Oswald de Andrade (1976). Para os modernista s o canibal
não devorava a carne do outro por que estava com fome, mas sim com o
intuito de pegar para si a energia do outro. Deste modo, o objetivo de
tornar-se mais forte justifica a necessidade do canibalismo. Para os
modernistas, esse exemplo se aplicava muito bem ao Brasil, pois para
eles,

o

brasileiro

não

copiava

a

cultura

dos

europeus

pura

e

simplesmente, mas ele devorava a cultura europ éia e dava uma nova
interpretação para o que foi devorado. A cultura brasileira passa por uma
transformação radical através de uma rela ção mútua entre passado e
futuro, esse é um indicador para pensarmos a questão das mudanças
culturais e de relação social, como incluir o diferente no nosso meio? É
simples, todo mundo é um parente em potencial ou parente afim. Mas ,
toda relação é construí da e nunca eterna, a qualquer momento ela pode
ser desfeita. Enfim só a antropofagia nos une.
Essa percepção do roubo de almas através do ato de fotografar me
levou a fazer uma relação entre o fotógrafo e o feiticeiro. Diferente mente
do xamã, o feiticeiro não é uma pessoa pública, e como afirmou Barcelos
Neto (2006), eles existem no plano da acusação, e entre os Krahós eles
são os outros e estão no mesmo plano dos mortos, ou seja , são os
inimigos (CUNHA 1978).
Enquanto que o xamã tem a su a formação na casa das flautas e lida
com animais como o tucano e o jaguar, já o feiticeiro tem sua formaç ão
num lugar reservado, e durante esse processo ele é picado por formigas
peçonhentas,

o

que

implica

num

processo

de

formação

corporal

doloridíssimo . Ele tem várias cic atrizes espalhadas pelo corpo, é muito
magro e tem uma aparência pouco simpática. A formação do feiticeiro se
dá através de pai para filho ou avô para neto, ou seja, ela se dá através
do parentesco, ou através de um círculo pequeno de pessoas, assim “só
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um feiticeiro pode formar outro feiticeiro” (BARCELOS NETO, 20 06,
3).
O xamã é o responsável por trazer a paz para dentro da aldeia, de
chamar a alma de alguém de volta para o corpo e para colocar no corpo
de uma criança que acabou de nascer. Já o feiticeiro como foi dito
anteriormente, é o responsável por trazer as doenças e causar a morte de
alguém dentro da aldeia. Resumindo, enquanto o xamã traz a vida para
alguém, o feiticeiro traz a morte com o rapto da alma-considerada o
princípio vital da consciência de uma pessoa.

Outro ponto que é

importante observar é que, a feitiçaria vem sempre de um lugar bem
próximo, as vezes da própria aldeia (BARCELOS NETO, 2006). O
feiticeiro é o outro, para ele não existe a reciprocidade, portanto ele pode
ser comparado com o um morto, uma vez que no mundo dos mortos não
existe a dádiva ou reciprocidade , com ele não se negocia, ele é anti
humano (CUNHA, 1978), (BARCELOS NETO, 2006) .
Especula-se
intercultural,

e

que
entre

houve
os

casos

de

professor es

feitiçaria

na

indígenas

o

lic enciatura
feiticeiro

é

constantemente citado, como o responsável por trazer as doenças e as
mortes para dentro da aldeia . Devido a isso é muito comum os próprios
indígenas matarem feiticeiros dentro da aldeia quando descobre que eles
são os responsáveis pela morte de alguém.
O ponto que quero atingir é, se alguém ao fotografar está na
verdade roubando a alma de algu ém, então neste caso ele pode ser
comparado ao feiticeiro. O fotógrafo, assim como o feiticeiro é sempre o
outro, o diferente que incomod a e não raramente perseguido e acusado de
intrometer demais na vida do outro, portanto odiado por muitos. O
fotógrafo ao fotografar está capturando a alma de alguém, ou como
Barcelos Neto sobre a feitiçaria nos Wauja “e ssa dobra predatória forma uma
imagem contínuo-gradativa do rapto de alma à morte definitiva” (2006, 15).
Distanciando um pouco do nosso tema, cito o caso da princesa
britânica Dayana, que morreu num acidente de carro ao tentar despistar se dos fotógrafos que a estavam perseguindo. A minha intenção ao fazer
essa comparação, embora superficial, é demonstrar que assim como o
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feiticeiro, o fotógrafo também tem o poder de provocar a morte, seja a
morte física como social.
A

figura

do

feiticeiro

existe

quase

como

se

fosse

uma

virtualidade, somente o xamã ou o doente podem ver o feiticeiro
responsável por tal feitiço. Na maioria das vezes as acusações partem
muito para o plano da pessoalidade, o que acaba resultando na acusação
de algum desafeto ou um mero suspeito que apresenta “os tipos id eais”
de um feiticeiro. O feiticeiro está sempre escondido em algum lugar, a
sua figura é sempre oculta, assim durante o ritual que o xamã empreende
para tentar curar o doente, o que ele faz é uma contra feitiçaria para
tentar matar o feiticeiro e ao mesmo tempo recuperar a alma do doente,
uma vez que, ele pode não saber quem é o culpado.
No entanto, se a acusação contra um feiticeiro se personificar
sobre alguém, o destino deste é a morte, portanto a figura do feiticeiro é
ao mesmo tempo temida e odi ada, por toda sociedade indígena . Para os
Wauja

“feiticeiros

não

são

para

matar,

mas

para

se

ter

medo”

(BARCELOS NETO, 2006, 13) . Bem, esse é o ponto de semelhança que
quero apontar entre o feiticeiro e fotógrafo. Este na maioria das vezes é
uma figura oculta ou quase virtual, algo como um voye ur (METZ, 2003).
O voyeur é aquele observa o outro sem que seja percebido, ele é
um sujeito oculto. A figura de um fotógrafo voyeur bastante conhecido
por muitos, é a da personagem de Janela indiscreta de Hitchcock. No
filme a personagem espiona o outro apartamento com uma super lente,
mas ele acaba sendo descoberto pelo assassino que tenta matá -lo.
Sabemos da atuação do fotógrafo quando vemos a fotografia publicada
em algum lugar e a conseqüências que ela acarr eta. A figura do voyeur é
socialmente condenada ela é imoral, anti-ético e anti-político. Deste
modo, quando é flagrado ele normalmente é humilhado. O fotógrafo é um
observador invisível (PUDOVKIN 2003) , ele está no mesmo plano do
feiticeiro, ambos tem que se mantêm invisíveis aos olhos das pessoas.
A palavra final é com Edi Karajá (professor da licenciatura intercultural
da UFG)
Sim, na minha aldeia tem xamã e feiticeiro.
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O xamã cura alguém trazendo a alma dele de volta, daí a gente
paga ele com gado e canoa. Mas o feiticeiro a gente não conhece, pois
nunca o vimos . Só sabemos que ele faz os feitiços dele escondido no
meio do mato. O xamã funciona como um advoga do do povo Karajá junto
aos aruanãs, pois ele é o único que pode fala r com eles.

Foto 14 cinegrafista Tapirapé
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Conclusão
Finalmente chego a uma inconclusão do meu trabalho, e com a
única certeza de que tudo que escrevi aqui, se deve a uma relação de
troca que tive com os Tapirapé, T apuio, Karajá, Krikati, Kraó, Apinajé,
Gavião, Javaé, Guajajara

e Xerente, mas fico com a impressão de que

embora havido uma relação de troca ou de reciprocidade, eu estou na
posição de eterno devedor. Logo, posso dizer que cheguei a mesma
constatação que chegou Lévi-Strauss, “Tudo que eu sei devo ao s ìndios”.
A pesquisa ainda está fase de conclusão, mas a meu ver , uma
pesquisa nunca se encerra, pois sempre surgem novas dúvidas e novos
questionamentos que nos levam a re fletir sobre determinados temas.
Ao

recorrer

a

algumas

anotações

etnográficas,

percebi

que

constantemente o mito entrava nas suas discussões, mas embora mito
constitua um dos elementos de organização estrutural desses povos, no
entanto o parentesco também tem uma importância fundamental, uma vez
que é a partir dele que esses povos definem as suas políticas de aliança.
O período que os onze povos passam na universidade é sem dúvida
um momento propício para a realização de vastas alianças entre si, o que
de certa forma não está fora da estru tura cosmogonica desses povos, que
é baseada em relações extra locais, configuração chamada de “afinidade
potencial” (VIVEIROS DE CASTRO, 2002).
Durante as reflexões sobre o cinema ind ígena fiquei em dúvida se
poderia classificar o cinema que eles fazem de cinema militante. Se
partirmos da concepção de que todo cinema é militante, pois todo
cineasta milita a favor de algo, mas por outro caímos numa espécie de
grade de ferro conceitual do tipo todo mundo é político mesmo quando se
assume quanto tal. Isso significa perguntar por que os índios fazem
cinema. Tudo bem que podemos utilizar uma velha frase utilizada pelos
estudantes do maio de 68 que diziam “temos razão em nossa revolta” e
que logo foi adaptada pelos críticos dos Cahiers du cinema para “temos
razão de filmar”. Portanto filmar um ritual, encenar um mito ou um
protesto pela luta territorial, é um momento de composição do próprio
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espaço fílmico, pois entra em cena uma câmera, um corpo que filma e um
que é filmado e juntos produzem um discurso.
Talvez uma expressão mais adequada para essa produção seria o
próprio cinema indígena, pois num contexto de produção cinematográfica
essa terminologia me parece mais defensável, uma vez que eles - os
índios não fazem um filme que gere apenas debates entre os antrop ólogos
ou defensores da causa indígena, mas eles buscam inserir seus mitos e as
ações do seu cotidiano como temática fílmica e que ao mesmo tempo
produza um discurso que possa dialogar com o branco e com outras
formas de fazer cinema, isso implica dizer qu e nenhuma produção
cinematográfica é uma ilha . Assim, a imagem resiste, e agora a burguesia
não detém mais o monopólio da produção das image ns. Podemos voltar a
acreditar no cinema, regress amos ao estágio da inocência em que as
imagens passam a mostrar o m undo em processos lentos e as suas
metamorfoses.
O xamanismo e o canibalismo são sustentados pela premissa da
alteridade. Isso implica em dizer que b oa parte das trocas relacionais ou
de reciprocidades estão centradas no corpo, cito como exemplo o
xamanismo, o feiticeiro, o parentesco e a caça. Por isso é necessário
dizer que o corpo, na cosmogonia indígena, está em constante formação,
mesmo quando morto , o corpo passa por uma metamorfose .
Como foi escrito anteriormente, não existe xamanismo sem
imagem, a partir desse ponto eu disse que o complexo jogo de imagens
formada através do a câmera que viaja até um lugar distante para filmar
alguém e posteriormente traduzir a mensagem para nós leigo através da
televisão, isso é um exemplo de xamanismo, e que eu chamo de
xamanismo imagético. Já o canibalismo imagético se dá através do ato de
devorar a alma do outro com a fotografia. O fotógrafo é um feiticeiro,
uma vez que ele também pode roubar a alma do outro. Esse grande
conjunto de imagens, mitos e rituais em torno da cosmogonia que os
índios convivem, me levou a perceber , mas não concluir nada, que o
cinema indígena é uma esp écie de produção virtual de pessoas, daí
decorre a economia política do cinema indígena.
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Para encerrar recorro a ajuda do xamã Davi Kop enawa Yanomami
(2002, p. 65) para dar a palavra final:
Os e sp ír ito s s ão a s si m tão n u mero so s p o rq u e el es são as
i ma ge n s d o s a n i ma is d a flo r es ta. T o d o s n a flo r es ta tê m u ma
i ma ge m: q ue m a nd a no ch ão , q ue m a nd a na s árvo re s, q ue m
te m a sa s, q u e m mo ra na á g ua ... São e s ta s i ma g e n s q ue o s
xa mã s c ha ma m e faze m d esc er p ar a vira r e sp ír it o s xap irip ë . É
o no sso es t ud o , o q ue n o s e n si n a a so n h ar. D es t e mo d o , q u e m
não b eb e o so p ro d o s esp ír ito s t e m o p e n sa me n to c ur to e
en f u maç ad o ; q ue m n ão é o l had o p e lo s x ap ir ip ë não so n h a, só
d o r me co mo u m ma c had o no c hão .
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Apêndice

Notas sobre os demiurgos produtores das imagens
cinematográficas e xamanicas
Pretendo fazer aqui, uma breve apresentaçã o dos povos indígenas
que participam da licenciatura intercultural indígena. Não se trata de
uma descrição minuciosas dos mitos, artes, costumes e outros aspectos
da cosmogonia. Porém, buscarei tecer um retrato mais ou menos fiel
sobre esses povos.

Para t anto, recorri a alguns trabalhos etnográficos

realizados. A minha principal preocupação é apresentá -los para que no
decorrer da leitura desse trabalho, o leitor possa se inteirar sobre o modo
de vida, a visão de mundo, a história e os desafios e perspectiv as para o
futuro desses povos. Em toda obra, de ficção ou não, o autor tem que
apresentar as suas personagens.
Tapirapé
Os Tapirapé têm língua de tronco tupi e habitam abaixo dos rios
Tocantins e o Rio Xingu no estado de Mato Grosso. Segundo Baldus
(1970), os Tapirapé ocupam esse território bem antes do século XVII.
Desde o início da ocupação estabeleceram relações que oscilavam entre
amizade e conflitos com os Karajás, Javaés e Kayapós. Os constantes
ataques empreendidos pelos vizinhos contra os Tapir apé tinham como
objetivo o sequestro de crianças e mulheres e a pilhagem da aldeia. Os
Tapirapé tiveram uma série de conflitos com os Kayapó, o que culminou,
na década de 1940, com um ataque dos Kayapó - povo indígena que vive
no planalto central. Esse ata que fez com que os Tapirapé deslocassem do
território do território que ocupavam. Mas é necessário ressaltar que eles
tiveram que enfrentar os brancos, funcionário do SP I que levaram a
malária para dentro aldeia, acarretando a morte de milhares de pessoas
(BALDUS 1970).
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Baldus esteve entre os Tapirapé na década de 1940, período em que
encontravam -se em constante alerta devido à ameaça de ataque Kaypó.
O autor descreve, cinematograficamente, uma cena que representa esse
estado de alerta o Araguaia. Ao ver esta lua, os Tapirapé dizem que vai
haver guerra e assim eles começam toda uma movimentação para os
preparativos da guerra. O primeiro passo foi pegarem as armas, o maior
número de arcos, flechas e lanças possível, eles se pintaram e trataram
logo de colocar lanças em torno da aldeia para evitar que o inimigo se
aproximasse.
Enquanto o etnólogo observava atônito toda aquela movimentação,
não entendendo o porquê de tamanha preocupação pelo simples fato de
uma lua vermelha e imensa ter se mostrado. Contudo, se, inicialmente,
observava de forma cética e com olhar de pesquisador, com o passar das
horas, passou a se envolver com tudo aquilo. O seu ceticismo se
transformara em crença ou medo talvez, levando -o a acreditar que
realmente haveria uma guerra, pois tam anha mobilização não seria em
vão. Ele tinha uma arma na mala, pegou -a e ficou andando pela aldeia de
um lado para o outro com a arma na cintura. Baldus estava, então,
completamente mergulhado na realidade guerreira do povo Tapirapé.
O xamanismo sempre es teve presente de forma implícita na
narrativa feita por Baldus, o xamã serve tanto para trazer a paz como
para organizar a guerra. Os guerreiros nunca vão para o campo de
batalha sem a orientação xamanica, assim não existe o xamanismo sem
guerra e vice versa.
A caça e o cultivo e plantações ainda fazem parte da fonte da
alimentação do povo Tapirapé. No entanto, foram inseridos outros
hábitos alimentares em sua cultura, como, por exemplo, o consumo de
alimentos industrializados e carne comprada no açougue. Isso ocorreu
não só pelo contato com a sociedade envolvente, mas também pela
redução territorial. A perda territorial é também uma questão estrutural.
Ela influencia não apenas nos hábitos alimentares, mas também no
vocabulário lingüístico e na cosmogonia. Os Tapirapés sempre tiveram
narrativas míticas que se passam no território atualmente habitado por
eles, portanto se a organização territorial altera uma série de fatores
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serão da mesma forma alterados.
Atualmente, os Tapirapé têm o território Yrywo‟ywawa, “local
onde o Urubu Branco bebe”, ou, como é conhecida regionalmente, “serra
do Urubu Branco”, este local é onde se localiza as principais aldeias dos
Tapirapé, Urubu Branco (WAGLEY 1988).
A serra do Urubu Branco é um lugar sagrado para os Tapirapés,
pois é o espaço onde estão guardadas as almas das crianças. Na
cosmogonia Tapirapé, a criança começa a se formar na barriga, neste
momento ela ainda não tem alma, poi s ainda não é uma pessoa, é
necessário que o Xamã busque uma alma e um nome para ela. As
categorias e instituições sociais, economia de símbolos e rituais têm uma
intima relação com a serra do Urubu Branco (WAGLEY 1976). O espaço
para esses povos é uma negação do espaço euclidiano, não existindo
relação entre interior e exterior, centro e margen s, mas sim novas
metáforas e dinâmicas espaciais.
Os Tapirapé ainda não estão livres dos ataques de povos inimigos.
Estão em luta para reapropriação do seu território que foi tomado por
fazendeiros para a plantação de soja. No final de 2009, a justiça fed eral
deu lhes concedeu direito de posse sobre as terras. Como vingança,
fazendeiros alvejaram cinco Tapirapé e um funcionário da FUNAI. Os
Tapirapé não têm o interesse de usar o território em prol da política
desenvolvimentista do país, uma vez que o terri tório para eles está na
lógica dos sentidos míticos e sagrados, eles criam outra geometria, ou
melhor, outra topografia, onde o espaço está povoado de seres míticos e
cosmológicos. Este é um espaço que todos os Tapirapé podem usufruir.
Por isso, acredito q ue concordariam perfeitamente com Proudhon (1988,
p 154) que afirma que “a propriedade privada é um roubo”
A relação estabelecida com a escola caminha no sentido de se
apropriarem do conhecimento da sociedade não indígena. Aprender a
língua portuguesa é, portanto, um instrumento de luta para garantir o
território. De uma forma geral, não apresentam grandes dificuldades no
que diz respeito à utilização de equipamentos tecnológicos. Durante o
curso da Licenciatura intercultural, era muito comum , entre eles,
exibirem celulares que filmam e fotografam, notebooks que os permitem
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acesso à internet, bem como suas máquinas fotográficas. Ainda entre os
alunos da licenciatura é observável uma grande preocupação geral com a
moda, sobretudo, entre os homens .
O visual mais marcante entre eles é uma calça da moda, óculos de
surfista, um celular super moderno, uma camiseta bem “transada” e com
uma estampa com várias cores. Ao mesmo tempo são eles os que mais
revelam traços rituais ou marcas em seus corpos. Quase todo Tap irapé
exibe uma pequena tatuagem em formato de retas ou um pequeno furo
abaixo dos lábios. Para eles não é um dilema apresentar dois estilos ao
mesmo tempo, ou apresentar uma marca de um ritual da sua cosmogonia
e ao mesmo tempo ouvir uma música que tem um ritmo totalmente
diferente do da sua cultura.
Karajá
O povo Karajá ou Iny habitam as margens do Rio Araguaia,
divididos em diversas aldeias que estão localizadas no território do
Tocantins, Mato Grosso e Goiás.

A língua karajá pertence ao tronco

lingüístico Macro -jê. Os moradores da aldeia localizada na cidade de
Aruanã, contudo, falam predominantemente o português. Na língua
karajá existem palavras que só podem ser ditas por mulheres e palavras
que só podem ser ditas pelos homens. Além disso, a língua tem o
masculino como pólo marcado, ou seja, o referencial é o feminino,
diferente do português, em que o feminino é o pólo marcado e,
consequentemente, o masculino é o referencial.
Iny significa povo das águas. O rio Araguaia é a principal referê ncia
mitológica para eles, incluindo o mito de origem como podemos observar
em texto escrito por um grupo de estudantes da licenciatura Karajás,
Rivael Idjamoa Karajá; Maurehy Karajá; Tewaxixa Karajá (2009, p 7).

Tapuio
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O povo Tapuio habita o estado d e Goiás. O seu território é
conhecido como terra dos Tapuios ou aldeia do Carretão. Eles se
declaram como descendentes dos Javaés da ilha do Bananal e dos
Xavantes do estado de Mato Grosso (ALMEIDA 2003). É importante
salientar que, Tapuio não é um nome de um povo indígena e sim um
nome atribuído por moradores da região. O aldeamento do Carretão foi
criado pela administração colonial com objetivo de levar os índios
Xavantes que tiveram o seu território invadido por fazendeiros, mas o
aldeamento foi também f ormado por outros povos, como Xerentes e
Karajás e posteriormente por negros que fugiram da escravidão.
Os Tapuios sempre enfrentaram discriminação por não terem o
fenótipo de indigena. Eles são discriminados até mesmo por outros povos
indígenas por não terem uma língua própria.

O povo Tapuio em sua

grande maioria é negro de pele escura, o que levou alguns antropólogos
afirmarem que eles eram quilombolas. Até mesmo a FUNAI não dá as
devidas atenções a esse povo, aliás, ela não dá a devida atenção a
nenhum povo indígena, acho que não seria diferente com os Tapuio s.
Sobre a questão de se falar ou não língua indígena, para mim os Tapuio
tem a sua própria língua, outro português que não se adéqua aos padrões
do português do Jornal Nacional, isso foi bem de finido por uma moça
tapuia que fez a seguinte afirmação “o português não é a minha primeira
lìngua”.
O

fato

características

dos

Tapuias

fenotípicas

não

terem

comum

na

uma

língua

grande

própria

maioria

dos

e

as

povos

indígenas brasileiros, foi devido o pr ocesso de colonização que tinha
com estratégia montar aldeias com povos de cosmogonias, língua

e

espaços geográficos diferentes e no decorrer do tempo esses aldeamentos
passaram a receber escravos

em fuga. Essa estratégia resultou na

mistura de povos dis tintos o que levou ao esfacelamento da luta e
resistência contra o invasor.

Javaé
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O povo Javaé se autodenomina como “povo do meio”, pois eles
habitam entre a terra e o lugar em que habitam os espíritos. Os Javaé
possuem muitas semelhanças com o pov o Karajá e os Xambioá, tendo o
mesmo tronco lingüístico, a mesma língua e habitando a mesma região
do rio Araguaia. Historicamente, esses povos sempre foram muito
próximos, o que levou alguns especialistas afirmarem que os Javaés eram
um subgrupo Karajá.
O

xamanismo

foi

e

continua

sendo

uma

instituição

muito

importante entre os Javaé. É o Xamã que tem condições de curar e trazer
a paz para a aldeia, ele é um a agência com capacidade de agir, tendo o
poder de se comunicar com os animais e espíritos (BONILLA, 2000).

Khraó
Os Krahó ou Mein, como eles se autodenominam, vivem no alto do
estado do Tocantins e juntamente com os povos Gavião, Krikati e
Apinajé fazem parte do grupo dos Timbiras de tronco lingüístico macro jê (BARATA, 1999). A relação de parentes co entre os Khraó é definida
por afinidade, toda relação tem um fundo de virtualidade. O homem
torna-se um eterno devedor da família da mulher após o casamento.
Deste modo, deve levar vários presentes à família da esposa, além de
cuidar da roça do sogro e caçar e pescar com os cunhados. Caso um dos
cônjuges morra, a família determina se os familiares dele ou dela ainda
deve continuar dando presentes ou não.
Os Krahós acreditam que o feto se forma a partir do momento em
que a mulher mantém relações sexuais com vários homens, sendo que
quanto maior o número de relações melhor será o processo de formação
do feto que só inicia seu processo de humanização após uma inspeção
depois de seu nascimento (CUNHA, 1978).
Assim que o indivíduo torna -se pessoa ele ganha um amigo formal,
este amigo formal é quem vai cuidar da roça dele, cuida doe seus filhos,
e ele quem vai levar o seu corpo quando ele morrer, no entanto a pessoa
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nunca pode dirigir a palavra ao seu amigo formal e nem sequer
pronunciar seu nome. A situação é tão séria que se um estiver andando
pelo caminho e se encontrar com o amigo formal, deles tem que desviar
do caminho, pois eles não podem se encontrar, se umas dessas regras
forem desrespeitada s a amizade é desfeita. Já o companheiro é aquele
com quem se caça, pesca e conversa. Essa relação de amigo formal e
companheiro

sinaliza

um

sinal

de

respeito/vergonha

existente

na

sociedade Krahó (CUNHA, 1978).
Apinajé
Os Apinajés ou Apinayes, também fazem parte dos povos Timbira,
e são considerados como Timbira Ocidentais, pertencem ao troco
lingüístico Jê, e habitam no estado do Tocantins próximo aos rios
Araguaia e Tocantins (BARATA, 1999).
Um dos primeiros a escrever sobre os Apinajês foi o etnólogo
Kurt Nimuendaju, que apresentou uma visão pessimista sobre o futuro
desse povo, devido ao ataque de posseiros, fazendeiros e o s sucessivos
surtos de sarampo, que levaram ao extermino de milhares desses
indígenas.
Os Apinajés possuem um complexo sistema de relação social
divido em metades cerimoniais. As relaç ões entre esse povo passam
necessariamente pelo. Não existe uma aldeia central no território dos
Apinajé, o sistema político caracteriza -se por uma descentralização,
embora em cada aldeia tenha uma liderança (DAMATTA 1976).
Krikati
Os Krikati, Kricatijê ou Põcatêjê, nome que significa “aldeia
grande”, tiveram o seu território tomado por fazendeiros e posseiros e,
somente em 2004, o Estado brasileiro reconheceu o seu território. No
entanto, esse povo ainda sofre com a constante ação predatória de
fazendeiros e indústrias financiadas pelo Estado. Assim, a luta contra
essas ações é constante, seja através de protestos e até mesmo através de
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ataques às instalações desses empreendimentos. Os Krikati compõem o
conjunto de povos que fazem parte dos povos Timbira . O seu território
encontra-se localizado no estado do Maranhão, a língua falada por eles,
origina-se do tronco lingüístico Jê (BARATA, 1999).
O universo cosmológico é dividido em duas partes, e com uma
perspectiva de horizontalidade, ou melhor, uma relaç ão simétrica
(BARATA, 1999). Embora os Krikati façam parte dos povos Timbira
juntamente com os Krahós, existem poucas pesquisas sobre eles.
Inicialmente, esse fato provoca a idéia de uma certa invisibilidade.

Gavião
Os P ykopjê, povo Timbira localizado s no estado do Maranhão,
também são chamados de povos Gavião do Maranhão ou Gavião do leste
(BARATA 1999). O universo cosmológico dos Gaviões está divido entre
o período de seca e do inverno, sendo que toda organização cosmológica
se orienta por ciclos anu ais que são uma espécie de calendário Gavião.
Eles traduziram a Bíblia para a sua língua. Eles sabem que se
converterem, eles vão ganhar comida, roupas, vão vender as suas
produções artísticas e até mesmo vão encontrar um deus que acabe com a
nome e com as guerras. Mas geralmente eles se frustram com essas
religiões e acabam voltando para a sua cosmogonia, ou melhor, penso
que nunca saíram dela, uma vez que essa conversão ela na maioria das
vezes para “enganar” os missionários.
Guajajara
O território dos Guajajaras, nome que significa “cocar grande”,
localiza-se no estado do Maranhão e a língua falada por eles é de tronco
lingüístico Tupi -Guarani. Eles se autodenominam Tenetehára e estão
entre os povos mais numerosos do país. O histórico de contato des se
povo com o branco é marcado por guerras, sendo que uma das últimas
guerras indígenas no Brasil foi travada entre eles e missionários
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capuchinhos. Isso demonstra o caráter de guerreiro desse povo contra o
processo de colonização, empreendido tanto pelo Estado quanto pela
igreja Católica (BARROS, 1992).
O Estado significa ausência de parentesco, portanto negociar com
significa está negociando com um ser que pode roubar a alma, portanto
essa negociação exige que se tome muito cuidado. Exemplo disso é a
negociação entre o Estado e os índios, para a construção da usina Belo
Monte

no

Xingu,

o

Estado

foi

em

nome

de

um

discurso

desenvolvimentista para toda a nação, o que vai resultar num desfalque
no território dos povos que habitam naquele território.
Xerente
Os Xerentes, ou, como eles se autodenominam, Akwen, têm o seu
território localizado no estado do Tocantins, são de língua Jê. Uma parte
do território dos Xerente foi ocupada para a construção da Usina
Hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães. Embora existam pr ojetos como o
PROCAMBIX,

que

tem

como

objetivo

a

amenização

do impacto

ambiental, a construção de uma usina não deixa de provocar impactos
sobre a cultura desse povo bem como na alimentação e universo
cosmológico. Apesar das mudanças, os Xerente ainda cons ervam o seu
ethos guerreiro. Eles têm grande preocupação com meio ambiente, deste
o tema da sustentabilidade no cotidiano até as manifestações artísticas.
Os Xerente têm uma relação histórica com os Xavantes, segundo
algumas narrativas, compunham um único povo. A relação de parentesco
exerce um papel constitutivo na economia cosmológica dos Xerente,
quando a mulher e o homem se casam, a mulher vai para a casa do
marido, e tudo que eles possuem pertence a família do homem, inclusive
a criança. Os Xerente es tão divididos em Clãs que são identificados
através de pinturas corporais (S ILVA, 1992).
Cada clã tem a sua pintura corporal e os nomes que darão a criança
quando ela nascer e tornar-se pessoa. A pintura corporal é realizada no
ritual de passagem para a adolescência. Quem faz a pintura, contudo, é
um membro de outro clã distinto com intenção de se demonstrar respeito
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mútuo.

O casamento, da mesma forma, ocorre entre pessoas de clãs

distintos. Porém, atualmente, ocorrem casamentos entre indígenas do
mesmo clã. O que de certa forma desconsidera uma regra do grupo que é
a exogamia que consiste em procurar casamentos fora da aldeia ou até
mesmo em outros povos a fim de contarem com a inserção de novas
pessoas entre eles e ao mesmo temp o criar novas alianças políticas e de
parentesco (SCHROEDER, 2002).

Guarani
Os Guaranis têm seu território localizado nos estados de Paraná,
Rio Grande do sul e Mato Grosso do Sul. Os Guarani s que fazem parte da
licenciatura intercultural vivem no estado do Tocantins na Ilha do
Bananal numa aldeia dos Karajás. Eles fazem parte de um grupo de
Guaranis Kaiwoa que saíram do estado de Mato Grosso do Sul e foram
para o território dos Karajá.
Os Povos Guarani são de língua Tupi Guarani e se dividem nos
seguintes

subgrupos:

Guarani -Nandeva,

Guarani-Kaiwoa

e

Guarani

Mbya, sendo que cada povo possui as suas especificidades em relação à
língua, aos rituais, às relações sociais e diversos outros elementos do
universo cosmológico. Os Guarani Kaiwoa se autodenominam como Pai Tavyterã que significa habitantes do povo da aldeia,da verdadeira terra
futura e como Tembekuára (CHAMORRO-ARGUELLO 1992) .
Os Guarani s estabeleceram uma relação de resistência no que diz
respeito ao processo de colonização, haja vista as guerras ocorridas
contra os jesuítas, portugueses e espanhóis. O povo Guarani possui um a
forte articulação política como os outros povos indígenas brasileiros, o
que possibilita a conquista de direitos e de territórios (CHAMORROARGUELLO, 1992) .
No estado de Mato

Grosso

do Sul,

os Kaiwoas têm

pela

reapropriação de seu território tomado por fazendeiros para plantação de
soja. Pelas rodovias do estado, são exibidos outdoors dizendo não aos
índios e sim ao desenvolvimento. Os Kaiwoa sofrerem constantes e
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violentos ataques

por parte fazendeiros, mesmo estando em seus

acampamentos. Uma sena rotineira que vemos nessa região, é um índio
Guarani Kaiwoa à beira da rodovia observando os caminhões de soja
passarem. Tudo isso ocorre com o consentiment o do Estado que anseia
por “desenvolvimento”.
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