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FIG. 1 Imagem do interior da casa de reza, na retomada Guyra Kambi’y,
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Fonte: Instagram da ASCURI, 2019.

RESUMO
A Associação Cultural de Realizadores Indígenas (ASCURI) de Mato Grosso do Sul é
composta por indígenas dos povos Guarani, Kaiowá e Terena e vem, desde 2008,
realizando filmes e produzindo oficinas de formação nas aldeias. O objetivo desta tese é
refletir sobre as práticas fílmicas da ASCURI, consideradas aqui como modos de
construir alianças com o audiovisual e o cinema, que serão também chamadas de práticas
de guaranização. Para a construção desta tese estabelecemos um diálogo com integrantes
da ASCURI, através de entrevistas, conversas por telefone e de encontros provenientes
da construção de parcerias em eventos. Percorremos também algumas experiências de
povos indígenas com o audiovisual e o cinema, inseridas tanto no marco da representação
como da autorrepresentação de suas imagens, trazendo as variações que ocorrem nestes
projetos, entendendo que o cinema produzido com e pelos povos indígenas é extenso,
diverso e está em muitos lugares, sendo a ASCURI um desses modos de fazer cinema.
Analisamos um conjunto de filmes produzidos sobre, com e por cineastas indígenas,
como também fotografias de arquivo e imagens postadas em redes sociais. Realizamos
um levantamento histórico dos momentos em que estes projetos foram articulados.
Percorremos também os projetos que foram fundamentais para a constituição da ASCURI
como uma associação. Finalizamos abordando um dos projetos mais recentes que a
ASCURI desenvolveu durante a pandemia da Covid-19, a websérie Nativas Narrativas:
mirando mundos possíveis (ASCURI, 2020). A fundamentação teórica baseia-se nas
reflexões da socióloga Silvia Rivera Cusicanqui (2010, 2015, 2018) sobre os conceitos
de ch’ixi, interculturalidade e processos de identificação, que nos afastam de perspectivas
essencialistas e nos convidam a habitar a contradição; nos questionamentos do pensador
e ativista Ailton Krenak (2019, 2020) sobre o conceito de humanidade e a imposição de
uma monocultura do pensamento; nas reflexões do filósofo Andrew Feenberg (2010,
2017) sobre tecnologia, o qual, com sua crítica ao determinismo tecnológico, propõe
pensar as múltiplas narrativas sobre tecnologia. Neste processo, as alianças que a
ASCURI constrói com o audiovisual e o cinema tensionam essas tecnologias ao serem
transformadas em modos de resistência, ou melhor, de existência, expressão e atualização
de sociabilidades, em um cinema de casa de reza.
PALAVRAS-CHAVE: ASCURI; CINEASTAS INDÍGENAS; TECNOLOGIAS DO
AUDIOVISUAL E DO CINEMA; GUARANIZAÇÃO; CINEMA DE CASA DE REZA.

ABSTRACT
The Cultural Association of Indigenous Filmmakers (ASCURI) of Mato Grosso do Sul is
made up of indigenous from the Guarani, Kaiowá and Terena peoples and has been
making films and producing training workshops in the villages since 2008. The objective
of this thesis is to reflect on the filmic practices of ASCURI, considered here as ways of
building alliances with audiovisual and cinema, which will also be called guaranization
practices. For the construction of this thesis, we established a dialogue with members of
ASCURI, through interviews, telephone conversations and meetings resulting from the
construction of partnerships in events. We also went through some experiences of
indigenous peoples with audiovisual and cinema, inserted both in the context of
representation and self-representation of their images, bringing the variations that occur
in these projects, understanding that the cinema produced with and by indigenous peoples
is extensive, diverse and it is in many places, with ASCURI being one of those ways of
making cinema. We analyzed a set of films produced about, with and by indigenous
filmmakers, as well as archival photographs and images posted on social networks. We
carried out historical research of the moments in which these projects were articulated.
We also went through the projects that were fundamental for the constitution of ASCURI
as an association. We conclude by addressing one of the most recent projects that
ASCURI developed during the Covid-19 pandemic, the web series Nativas Narrativas:
mirando mundos possíveis (ASCURI, 2020). The theoretical foundation is based on the
reflections of sociologist Silvia Rivera Cusicanqui (2010, 2015, 2018) on the concepts of
ch'ixi, interculturality and identification processes, which distance us from essentialist
perspectives and invite us to inhabit the contradiction; in the questions of the indigenous
thinker and activist Ailton Krenak (2019, 2020) about the concept of humanity and the
imposition of a monoculture of thought; in the reflections of the philosopher Andrew
Feenberg (2010, 2017) on technology, who, with his critique of technological
determinism, proposes to think about the multiple narratives about technology. In this
process, the alliances that ASCURI builds with audiovisual and cinema affects these
technologies as they are transformed into modes of resistance, or rather, of existence,
expression and sociability reproduction, in a Casa de Reza cinema.
KEYWORDS: ASCURI; INDIGENOUS FILMMAKERS; AUDIOVISUAL CINEMA
TECHNOLOGIES; GUARANIZATION; CASA DE REZA CINEMA.
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1

INTRODUÇÃO

As tecnologias de comunicação como o audiovisual e o cinema, nos últimos anos,
vêm sendo utilizadas cada vez mais pelos povos indígenas. Essa utilização já se realiza
por muitos de forma autônoma, na medida em que são os próprios indígenas que oferecem
oficinas de formação, adquirem equipamentos, buscam mecanismos de fomento e
controlam a circulação dos materiais que produzem, incentivando a comunicação entre
aldeias, intergeracional, regional, nacional e internacional, bem como estratégias de
enfrentamento sociopolítico.
Naine Terena (2019), ao refletir sobre este momento, apresenta-o, sem isolá-lo
dos demais, como o quarto período da história indígena, no qual ocorre a produção
“massiva de contrainformação, disputando espaço com narrativas hegemônicas,
principalmente pela ascensão da presença indígena nas redes sociais, na vida política, no
direito e nas artes”1.
O primeiro momento corresponde à tentativa de extermínio físico das populações
indígenas. O segundo, também é marcado pela tentativa de extermínio, mas através das
estratégias de integração, do apagamento do modo de vida destes povos, de sua
cosmovisão. Já o terceiro, é marcado pelas mobilizações dos povos indígenas diante da
Constituição Federal de 1988, por uma maior visibilidade do movimento indígena, pela
conquista de um “maior agenciamento de seus desejos e de sua existência” (JESUS,
2019)2. O que não significa que a luta e resistência dos povos indígenas tenha início neste
momento, visto que ela é uma constante na história desses povos.
O quarto momento carrega todas as questões anteriores, já que estes problemas
não são necessariamente superados com a transição para um novo período. As práticas de
extermínio físico e de apagamento das cosmovisões dos povos indígenas, como veremos
nesta tese, continuaram na época da ditadura e continuam ocorrendo hoje. Basta
pensarmos nas violências e assassinatos cometidos contra os povos indígenas que vivem
em Mato Grosso do Sul. No entanto, o quarto apresenta características específicas, como

1
2

Cf. Lentes Ativistas e Arte indígena, Revista Zum, 2019.
Cf. Lentes Ativistas e Arte indígena, Revista Zum, 2019.
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a construção de alianças com as tecnologias de comunicação e informação na busca pela
autorrepresentação.
É importante pontuarmos, desde já, a escolha pela utilização do termo indígena
nesta tese. Recorremos à palavra indígena para nos referirmos aos povos das diversas
etnias (Guarani, Kaiowá, Munduruku, Huni Kuin, Terena, dentre outros) que habitam as
terras baixas da América do Sul. Nossa escolha é decorrente de uma percepção de que ele
se afasta do peso pejorativo e racista que o termo “índio” carrega, já que essa terminologia
é forjada numa relação colonial. É uma categoria colonial que denota a condição de
colonizado, separa o “nós” e os “outros”, numa relação de intolerância cultural que reduz
uma pluralidade de povos a uma categoria única: “índios” (RIVERA CUSICANQUI,
2010, p. 41; BATALLA, 1977, p. 18).
Cito aqui, para corroborar com essa discussão, a distinção destes termos
apresentada pelo escritor indígena Daniel Munduruku:
A palavra índio é uma palavra que está no nosso vocabulário e também no
vocabulário dos povos indígenas. Porque é algo que foi sendo repetido à
exaustão. Nos anos 1970, quando essa juventude começou a olhar, a se
perceber parte de uma sociedade maior, que foi assim que começou o
movimento indígena, essa juventude usou esse termo índio como uma forma
de luta, como uma forma de identificação daqueles que eram parceiros. Então
essa palavra ainda é usada e se ela é usada por uma liderança dessa, é nesse
sentido. Quando essa palavra é usada pela sociedade brasileira, é no sentido do
apelido, do desdém. É no sentido do estereótipo, é no sentido da ideologia. [...]
quando eu ouço isso dentro da sociedade, de uma sociedade que olha para mim
e diz: “Ele é índio, uh, uh, uh” e faz esse gesto, por exemplo. Ela está me
colocando numa classificação, digamos, de menos humanidade. E aí a gente
tem de brigar contra isso. Nesse sentido, aparentemente, é bom que se informe.
A maioria das pessoas acha que uma é derivação da outra, mas não é. A palavra
índio, no próprio dicionário está dito isso, não estou inventando nada. É uma
palavra inventada, não tem significado efetivo. Não existe essa palavra.
Depois, se vocês tiverem curiosidade, procurem no dicionário. Vocês vão se
surpreender que o primeiro significado que aparece lá é que índio é o elemento
químico número 49 da tabela periódica. Lindo isso, não é? Eu achei lindo isso
aí. Já sou preguiçoso e tudo mais e ainda sou também um elemento químico.
Pena que não seja explosivo, não seja tão perigoso assim. E só depois é que diz
que a palavra é relativa aos primeiros habitantes, que também não diz
absolutamente nada. Mas se você vai buscar a palavra indígena, você vai
descobrir que indígena significa originário. Então, nesse sentido, nós somos
indígenas, indígena Munduruku, indígena Xavante, enfim, toda essa nossa
diversidade e serve para nós. Não serve, por exemplo, para quem nasceu em
São Paulo. Então ele é um indígena? Não. Serve para os povos originários. [...]
Nesse sentido, é importante a gente ir trabalhando, lapidando. E aqui não estou
falando do politicamente correto, estou falando do correto, do que é efeti vo.
Ou seja, a gente valoriza, e nós somos da cultura da palavra. A palavra para
nós tem sentido. A palavra para nós tem alma, tem vida. A palavra enobrece,
ou também ela detona, derruba, destrói. Então, saber usar a palavra para tratar
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o outro é sinal de inteligência. É sinal de humanidade [...]” (MUNDURUKU,
2018, 1’17’’- 4’52’’)3.

Entendemos, porém, que o uso da palavra indígena não é o ideal. O correto seria
chamar estes povos pelos seus nomes. Por essa razão, sempre que possível, em vez de
utilizarmos essa categoria geral, recorremos à autodenominação: Terena, Guarani,
Kaiowá. Como também buscamos tentar sempre nomear quem são os “não indígenas”,
os “brancos” que também não são sempre os mesmos, nem sempre brancos, nem sempre
homens: ora são fazendeiros/as, garimpeiros/as, agentes do governo, pesquisadores/as,
cineastas, são múltiplos.
É preciso explicar que, em alguns momentos desta tese, o termo “índio” ainda
aparece. Nas citações de pesquisadores/as, cineastas e até mesmo nas falas de lideranças
indígenas ao se referirem a si mesmos. Mantivemos esta terminologia nestes casos, pois
reconhecemos que cada povo nomeia a si mesmo como considera adequado e, como
Daniel Munduruku aponta, para alguns indígenas e pesquisadores/as, o termo “índio”
carrega um peso político, tendo em vista que foi forjado para unificar os povos indígenas
no período da Constituinte.
A Associação Cultural dos Realizadores Indígenas (ASCURI) de Mato Grosso do
Sul é um exemplo dos agenciamentos que vêm ocorrendo no quarto momento da história
indígena e cujas práticas fílmicas são o tema central desta tese. A ASCURI é composta
por integrantes dos povos Guarani, Kaiowá4 e Terena5 e vem, desde 2008, realizando
filmes, produzindo oficinas de formação, comprando equipamentos de produção fílmica
para as aldeias e mediando os processos de circulação de suas produções.
A ASCURI foi idealizada em 2008, por Gilmar Galache e Eliel Benites. Gilmar
Martins Marcos Galache é do povo Terena e viveu grande parte da sua infância na aldeia
Lalima, localizada a 45km de Miranda, em Mato Grosso do Sul. Aos 15 anos foi estudar

3
4

Cf. Índio ou Indígena? Mekukradjá (2018), 2021.

No Brasil, os Guarani estão divididos em três grupos sócio-linguístico-culturais: Ñandeva, Kaiowá e
Mbyá, sendo que os Mbyá não vivem em Mato Grosso do Sul (COLMAN, 2015, p. 5). Nesta tese nos
referimos aos Guarani Ñandeva e Guarani Kaiowá ou Pai-Tavyterã (como também são conhecidos), como
Guarani e Kaiowá, por ser a forma como eles se autoidentificam, segundo Urquiza e Prado (2015, p. 50) e
conforme percebemos nas falas que ouvimos dos integrantes da ASCURI. Os Guarani e Kaiowá pertencem
à família linguística Tupi-guarani. Os Kaiowá vivem principalmente em Mato Grosso do Sul e Paraguai e
os Guarani no Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Paraguai e
Argentina, no caso em questão falamos dos Guarani e Kaiowá que vivem em Mato Grosso do Sul. Cf.
Povos indígenas no Brasil, ISA, 2021.
5
Os Terena são da família linguística Aruak e estão localizados principalmente em Mato Grosso do Sul,
Mato Grosso e São Paulo. Cf. Povos indígenas no Brasil, ISA, 2021.
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no internato da Fundação Bradesco, em Serra da Bodoquena. Mais tarde, seus pais se
mudaram para a capital, Campo Grande, para que ele continuasse os estudos. Lá, estudou
em um colégio evangélico no centro da cidade. Em 2005 iniciou o curso de Design
Gráfico na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), e, em 2017, concluiu o mestrado
profissional em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Brasília (UNB).
Atualmente mora em Brasília, trabalha no Instituto Socioambiental (ISA) e continua
fazendo parte da coordenação da ASCURI (GALACHE, 2017, p. 9-15).
Eliel Benites é do povo Kaiowá, nasceu na Terra Indígena Te’ýikue, no município
de Caarapó, em Mato Grosso do Sul. Iniciou sua trajetória como professor tradutor em
1996. Em 1997 começou a lecionar como professor indígena e formou-se na licenciatura
indígena Teko Arandu, na área de ciências da natureza. Em 2014 concluiu o mestrado no
Programa de Pós-Graduação e Doutorado da UCDB. Desde julho de 2013 atua como
professor efetivo no Curso da Licenciatura Intercultural Teko Arandu da Universidade
Federal da Grande Dourados (UFGD) e, em 2021, finalizou o doutorado em Geografia
pela UFGD, aprofundando sobre a temática: Territorialidade Guarani Kaiowá.
Atualmente também continua a fazer parte da ASCURI (BENITES, 2014a, p. 13-33).
Gilmar e Eliel conheceram-se em uma oficina de cinema na Bolívia, o Cine Sin
Fronteras. Desde então, vêm mobilizando indígenas Guarani, Kaiowá e Terena na busca
por, através do cinema “[...] desenvolver estratégias de formação, resistência e
fortalecimento do jeito de ser indígena tradicional” (ASCURI)6. Aqui é preciso ter em
vista, desde já, que não pretendemos recorrer à oposição tradicional/moderno, pois,
conforme Lasmar (2005, p. 41), essa oposição se mostra desvantajosa no contexto de
estudos em que as mudanças são dinâmicas e constantes. O termo tradicional, no entanto,
é incorporado ao texto, porque os próprios integrantes da ASCURI o utilizam. No entanto,
como é possível perceber ao longo desta tese, essa noção de tradicional não é inerte, isenta
de transformações.
Hoje, a ASCURI conta com um canal na plataforma de vídeo Youtube, uma página
no Facebook, no Instagram e um site, onde disponibiliza a maior parte de suas produções.
Seus curtas-metragens abordam questões territoriais, principalmente nos filmes, que são
produzidos em momentos de retomadas de territórios tradicionais, enquanto filmesdenúncia. Ela possuiu um conjunto de curtas que são registros de projetos desenvolvidos

6

Cf. Nosso Jeito, ASCURI, 2021.
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em aldeias Terena, Guarani e Kaiowá. Sua filmografia também é composta por curtasmetragens que abordam a temática “o jeito de ser Guarani, Kaiowá e Terena”, que é
representado através das festas, rituais, cantos e saberes ancestrais.
Apontamos que nesta tese optamos por falar de um cinema, ou filmes produzidos
por realizadores/as e cineastas indígenas e não de um “cinema indígena”, pois entendemos
que cada povo produz cinema à sua maneira. Sendo assim, levando-se em consideração
a diversidade de povos que trabalham com a produção de filmes, que se reflete em uma
variedade de temas e modos de produzir, entendemos que seria limitante categorizar esse
cinema, a partir de certas características como “cinema indígena”, as quais não dariam
conta da diversidade dessa produção.
Outro aspecto que é preciso destacar consiste em que ao longo desta tese serão
utilizados os termos realizadores/as e cineastas indígenas. Mantivemos o termo
realizadores/as por ser uma terminologia frequentemente utilizada pelo VNA, Catitu e
alguns coletivos de cinema. Neste caso, essa terminologia enfatiza que estes
realizadores/as não se dedicam exclusivamente para o audiovisual, também
desempenham outras funções em suas aldeias: são professores, lideranças, agentes de
saúde. Sendo a relação com o audiovisual mais uma das facetas na vida dessas pessoas.
No caso da ASCURI, ao conversar com seus/suas integrantes percebi que eles/as preferem
a utilização do termo cineastas indígenas. Entendemos que essa escolha está aliada à
decisão da ASCURI em circular para além do espaço acadêmico, buscando ocupar
circuitos de circulação no campo do cinema que não é restrito apenas à temática indígena.
As práticas fílmicas da ASCURI se tornaram o tema central dessa pesquisa em
decorrência de minha trajetória pessoal como professora de Filosofia, vinculada à
Secretaria de Educação e do Esporte do Estado do Paraná. Em sala de aula foram
inúmeras as vezes em que ao questionar meus alunos/as para verificar os conhecimentos
que possuíam sobre os povos indígenas, recebia respostas carregadas de preconceitos e
estereótipos, tais como: eles não usam roupas, não sabem falar português, não possuem
celulares, carros, computadores e são “selvagens”. A recorrência destas respostas me fez
procurar algumas formações para melhorar a qualidade das minhas aulas de Filosofia que
abordassem temáticas referentes aos povos indígenas. Assumo, como Edson Kayapó
(2021) coloca, que a escola tem sido um espaço de reprodução de preconceitos e
violências em relação aos povos indígenas, mas reconhecendo também que a escola pode
ser transformada, que é possível que ela se torne uma aliada dos povos indígenas.

27
A escola tem sido um espaço de reprodução das políticas e ações de racismo,
preconceito e estereótipos, não só para os povos indígenas, mas também para
a população negra e para tantos outros povos historicamente discriminados. A
escola tem sido um espaço de muita violência. Um espaço de aprendizado
desses distratos com os nossos povos e para os nossos povos a escola tem sido
um espaço de desaprender. Só que eu não acredito que a escola vai se perpetuar
neste formato. É possível que a escola seja um espaço da libertação e da
autonomia, mas isso não é uma coisa fácil. Já que a escola segue, em relação
aos povos indígenas, impavidamente sem conhecer e sem reconhecer esses
povos. Os professores e estudantes não sabem quantos são, quantas línguas
falam, onde vivem. E muitas vezes nós lembramos dos povos indígenas
somente no 19 de abril. Sendo os povos indígenas apresentados neste momento
quase sempre como folclóricos, como povos presos ao passado (BRITO, 2021,
1’22’’51’’’ - 1’26’’57’’’, transcrição verbal)7.

Neste caminho comecei a me interessar pelo cinema produzido por realizadores/as
e cineastas indígenas, em uma busca por desnaturalizar a imagem fossilizada dos povos
indígenas que identifiquei na perspectiva de meus alunos/as do Ensino Médio.
Além dessa experiência como professora, a escolha por estudar as práticas
fílmicas da ASCURI, no doutorado, também ocorreu em virtude de questões éticas,
metodológicas e epistemológicas com as quais me deparei ao longo desta pesquisa e que
serão apresentadas nesta introdução e nas entrelinhas da própria tese.
A construção desta pesquisa teve início a partir de um levantamento de dados
sobre o Vídeo nas Aldeias (VNA). A proposta inicial consistia em pensar a produção
cinematográfica realizada pelos Mbyá-Guarani, que vivem no Rio Grande do Sul, tendo
como base a produção que possuíam com as oficinas realizadas pelo VNA. Neste sentido,
entrei em contato com um dos integrantes do coletivo de cinema via Facebook. No
entanto, apesar da abertura inicial para a realização da pesquisa, a interação com o
coletivo não se efetivou. Em grande parte, acredito eu, pela minha dificuldade em
negociar a construção dessa relação, o que me fez questionar o meu papel nessa pesquisa,
o papel das pessoas com quem dialogo, bem como a relação a ser estabelecida entre nós.
Essa proposta inicial se dissolveu, portanto, pela impossibilidade de uma
interlocução com o Coletivo Mbyá-Guarani de Cinema, o que eu compreendia como
importante para a realização da pesquisa. Não que ela não pudesse ser realizada sem essa
interlocução, mas sim porque eu entendia que o diálogo com eles traria um enfoque sobre
a experiência vivida dessa produção fílmica, evidenciando relações que um olhar apenas
para o resultado não me permitiria acessar.

7

Cf. Olhares sobre a educação, Entre algumas outras tecnologias II, 2021.
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Outro questionamento, vindo de leituras sobre os filmes produzidos por
realizadores/as e cineastas indígenas, fez-me perceber como a produção acadêmica sobre
essa temática seguia um viés “vnacentrado”. Entendo que a produção do VNA é a que
tem maior abrangência e visibilidade, o que leva, consequentemente, a ter um maior
número de produções acadêmicas sobre ela. Porém, essa leitura “vnacentrada” tem como
consequência deixar à margem muitas experiências com oficinas de formação em
audiovisual realizadas por coletivos e associações indígenas.
Neste processo, encontrei a dissertação de Gilmar Galache sobre a ASCURI,
Koxunakoti Itukeovo Yoko Kixovoku - Fortalecimento do jeito de ser Terena: o
audiovisual com autonomia (2017). Já possuía algumas informações sobre esse projeto a
partir da tese de Juliano José de Araújo - Cineastas Indígenas, documentário e
autoetnografia: um estudo do projeto Vídeo nas Aldeias (2015), que pesquisou os filmes
produzidos pelo VNA e também apresentou alguns projetos para além dele, sendo um
desses projetos a ASCURI.
No entanto, meu primeiro contato com a produção da ASCURI, através do
Youtube, porque eu não conhecia a história dela em detalhes, foi muito confuso, o que me
fez declinar da ideia de trabalhar com suas produções. Eu não sabia quais filmes eram
produzidos por ela ou não e nem em que circunstâncias, já que ela hospeda no Youtube
curtas-metragens produzidos a partir de vários projetos. Mas, a dissertação de Gilmar
Galache abriu os meus olhos para a produção da ASCURI. Percebi ali uma
problematização sobre tecnologia que não estava tão evidente em outros projetos que eu
também estava acompanhando. Como me interessava pensar a interação que estes
coletivos estavam realizando com as tecnologias do cinema, um coletivo que já estava
realizando o Fórum de Discussão sobre Inclusão Digital nas Aldeias (FIDA), chamou a
minha atenção para conhecer mais sobre suas estratégias de interação.
Sendo assim, em 2019, realizei o primeiro contato com a ASCURI, via Facebook
e, depois, por telefone, com Gilmar Galache, que se mostrou receptivo para a
possibilidade da realização da pesquisa, dentro dos limites de tempo que eles teriam livre.
Ainda neste mesmo ano, conheci Eliel Benites em um evento realizado na PUC-PR, em
Curitiba, o VIII Congresso Brasileiro de Direito Socioambiental. Neste Congresso,
conversei com Eliel sobre a possibilidade de realizar a pesquisa e ele me falou que a
ASCURI estaria participando do Congresso Internacional dos Povos Indígenas

29
(CIPIAL), em Brasília, neste mesmo ano, e que seria uma oportunidade para conhecer os
outros integrantes. Lá, conheci Gilmar pessoalmente e Kiki.
Kiki, ou Ademilson Concianza Verga também é membro da ASCURI, é Kaiowá,
aprendiz de rezador, atua como fotógrafo e cineasta. Kiki foi o primeiro de sua aldeia que
teve contato com a fotografia e depois com o cinema. Ele participou do filme Terra
Vermelha (BECHIS, 2008) como ator, mas aprendeu a filmar com a ASCURI. Além
disso, em 2018, estudou na Escola de Cinema Darcy Ribeiro, no Rio de Janeiro
(GALACHE, 2017).
É importante destacar que a partir da experiência anterior com o Coletivo MbyáGuarani de Cinema e dos questionamentos levantados neste processo, passei a
compreender a relação com a ASCURI enquanto uma negociação, no sentido de pensar
que trocas poderíamos realizar. Abandonei a ideia, ingênua ou arrogante, de pensar que a
pesquisa, por si só, já possuía uma importância para a ASCURI. Logo na primeira
entrevista com Gilmar ele falou dos “trezentos pesquisadores” que estudam a ASCURI e
que tem como consequência limitar a circulação dela à academia e não colaboram para a
expansão da presença da ASCURI para além desse espaço acadêmico (GALACHE, In.
GORGES, QUELUZ, 2019, p. 40-41).
É ilustrativo desse processo, também, a cena inicial do filme Ex-Pajé
(BOLOGNESI, 2018), onde Perpéra, o “ex-pajé”, recebe uma pesquisa realizada em sua
aldeia, tendo ele como interlocutor. São duas encadernações grossas, repletas de
conhecimento, mas escritas em francês, língua que Perpéra não domina, na qual o que lhe
interessa são apenas as fotografias ali publicadas. Neste sentido, no esforço por uma
aproximação com a ASCURI, busquei a construção de uma troca, dentro dos limites das
minhas possibilidades, tentando aprender com a ASCURI e contribuir com a circulação
e continuidade de suas práticas fílmicas. Comecei a pensar essas trocas e negociações a
partir do que Kiki (2019)8 enfatiza em suas falas sobre o processo de construção da
relação com os rezadores/as, isto é, sobre como para poder gravar essas falas ancestrais é
preciso conquistá-las, levar lenha durante vários dias para os rezadores/as, isto é,
experimentar uma reciprocidade.

8

Cf. Entre algumas outras tecnologias, 2019.
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Além disso, a partir do lugar de onde eu construo essa pesquisa, isto é, como
professora de uma escola pública, sei que essa pesquisa também impacta a vida de meus
alunos/as na medida em que ela passa a estar presente em sala de aula.
Na busca pela realização de uma troca com a ASCURI, assumi o compromisso
em colaborar com a continuidade de sua produção através da compra de equipamentos,
que articulei em alguns momentos ao longo da pesquisa. Busquei também oferecer o
retorno, no campo da divulgação de suas atividades. Neste caminho, em vez de entrevistálos e manter este material como fonte de dados particular da pesquisa, publiquei a
entrevista, junto com a professora Marilda Lopes Pinheiro Queluz, que orienta esta tese,
em 2019, na revista Tom9. Aliás, foi até mesmo o que motivou a realização da entrevista,
sendo que tanto para Eliel como para Gilmar e para a ASCURI, ela se tornou interessante
em termos de circulação.
As publicações de artigos e apresentações em congressos também se aliaram à
proposta de divulgar as atividades da ASCURI, somado à realização de oficinas sobre a
produção fílmica de realizadores/as e cineastas indígenas voltadas para professores e
estudantes, como a que realizei através do evento Diálogos sobre história – Ciclo de
Minicursos Online da UFPR10.
Nesta mesma perspectiva, em 2019, participei da construção e organização do
evento Entre algumas outras tecnologias: o desafio de reafirmar a ancestralidade para
transformar a contemporaneidade rumo ao bem viver11. Um evento que teve como
premissa o reconhecimento de que não há apenas uma narrativa sobre tecnologia,
propondo um diálogo entre essas múltiplas narrativas. Buscamos articular trabalhos e
experiências de diferentes acadêmicos, militantes e comunidades afro-brasileiras e
indígenas, visando enriquecer o olhar e as discussões sobre tecnologia, numa proposta de
organização coletiva.
O evento teve como proposta ir para além do âmbito da academia, levando essa
discussão para outros espaços de produção e circulação de conhecimento, como a
Cinemateca, onde também foi realizada a exibição do filme Jakaira: o dono do milho
branco (ASCURI, 2019). Realizamos, também, uma roda de conversa no Sindicato dos
Trabalhadores em Educação Pública do Paraná, oficinas no Bosque Hostel e na Aldeia
9

Cf. Cinema de Mutirão: entrevista com Gilmar Galache e Eliel Benites, idealizadores e integrantes da
Associação Cultural de Realizadores Indígenas (ASCURI) de Mato Grosso do Sul, Revista Tom, 2019.
10
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=w2NbifU_vZs&t=51s>.
11
Disponível em: <https://entretecnologias.taina.net.br/>.
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Kakané Porã, todos em Curitiba. Além desses espaços, o evento também se realizou na
Escola Pública Alexandre Perussi, localizada em Almirante Tamandaré, um município
próximo a Curitiba.
Ao fazer parte da organização deste evento, articulei com a ASCURI a
participação de Kiki, como um dos convidados das rodas de conversa durante três dias,
sendo que suas falas despertaram meu olhar para pensar o cinema produzido pela
ASCURI como um cinema de casa de reza, ou seja, um cinema atravessado pelo olhar
dos rezadores/as.
Em 2021, realizamos a segunda edição deste evento. Mas, desta vez, devido à
pandemia da Covid-19, foi realizado de forma remota. Neste ano, o evento teve como
proposta continuar as discussões sobre a tecnologia e seus mais diversos usos, mas com
o diferencial de propor essa discussão através da produção cinematográfica de coletivos
indígenas e afro-brasileiros. Focamos como público-alvo, professores e professoras da
educação municipal e estadual, bem como estudantes de escolas públicas. Estes encontros
se transformaram em um material de apoio didático, disponível no Youtube12.
Os filmes exibidos foram articulados em quatro campos de debate: olhares sobre
o sagrado, olhares sobre a luta, olhares sobre a educação e olhares sobre a tecnologia.
Para a escolha dos filmes conversamos com coletivos de diversas regiões do país que
disponibilizaram seus filmes para serem exibidos. Além da exibição desses filmes,
realizamos rodas de conversas com os/as cineastas e com convidados para discutir sobre
os filmes produzidos.
Neste evento, também articulei a participação da ASCURI, que se realizou através
de Gilearde e da exibição da websérie Nativas Narrativas: mirando mundos possíveis
(ASCURI, 2020), que analisamos no último capítulo desta tese. Gilearde Barbosa Pedro
é um jovem kaiowá, ilustrador, fotógrafo e cineasta da ASCURI. Gilearde vem
participando nos últimos anos de uma série de oficinas de formação audiovisual no Brasil
e na Bolívia e, mais recentemente, formou-se em roteiro cinematográfico pela Escola de
Cinema Darcy Ribeiro.
Tendo, portanto, definido que essa pesquisa abordaria as práticas fílmicas da
ASCURI, iniciei um levantamento dos filmes que ela disponibiliza no Youtube e, a partir
dele construí uma filmografia, organizada de forma cronológica, separada pelas oficinas.

12

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=7f-CHGKyJ2Y&t=1084s>.
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Para cada filme, descrevi quem foram os/as cineastas (quando estava disponível, pois, por
vezes, os curtas trazem direção coletiva), o local da realização, língua em que foi gravado,
o ano em que foi produzido, o projeto a que estava vinculado e uma sinopse, informações
que foram retiradas dos próprios filmes e da dissertação de Gilmar Galache. Essa
filmografia trouxe uma visão geral sobre a produção da ASCURI, bem como auxiliou no
recorte dessa pesquisa.
A ASCURI tem um conjunto de filmes produzidos que marca uma filmografia
interétnica, pois eles são produzidos em parceria, a maioria, entre os Terena, Guarani e
Kaiowá. Mas, também há um conjunto de filmes produzidos em parceria com outros
povos indígenas, como, por exemplo os Mbyá-Guarani, Cinta Larga e Xavante13.
Encaminhei o recorte dessa pesquisa de tal forma a refletir as práticas desenvolvidas pela
ASCURI com ênfase na presença Guarani e Kaiowá, pois abordamos as práticas de
guaranização do audiovisual e do vídeo, realizadas através do fazer fílmico da ASCURI.
Isso ocorreu, em virtude da vinda de Kiki para Curitiba, que resultou em um contato mais
próximo com o olhar kaiowá sobre o cinema e acabou conduzindo a uma predominância
da perspectiva kaiowá nesta pesquisa.
Dessa forma, boa parte dos filmes aqui analisados são produzidos em aldeias
Guarani e Kaiowá. Mas é preciso destacar que, mesmo os filmes que foram produzidos
nessas aldeias, contaram com integrantes Terena, seja na condução das oficinas,
articulação para a realização dos filmes ou na edição. Logo, apesar de enfatizarmos os
processos de guaranização, a presença Terena não pode ser ocultada. As reflexões
propostas por Gilmar Galache, que pertence ao povo Terena, estão presentes a todo
momento nesta pesquisa, articulando as discussões sobre as práticas de guaranização.
O próprio Gilmar Galache destaca a aproximação da ASCURI ao universo
Guarani e Kaiowá, enfatizando também que a participação Terena não deixa de existir
(GALACHE, 2017, p. 74-75). Assim, mesmo reconhecendo que são povos distintos e
com distintas cosmovisões, nesta pesquisa, decidimos não isolar a presença Terena. Neste
sentido, a discussão sobre guaranização que trazemos na tese é articulada através de

13

Os povos Cinta Larga, cuja autodenominação é Matetamãe vivem principalmente em Mato Grosso e
Rondônia e pertencem à família linguística Mondé. Os Xavante, cuja autodenominação é A’uwe, vivem
principalmente em Mato Grosso e pertencem à família linguística Jê. Os Mbyá-Guarani vivem, em sua
maioria na: Argentina, Espírito Santo, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São
Paulo, Tocantins e no Paraguai e fazem parte da família linguística Tupi-guarani. Cf. Povos indígenas no
Brasil, ISA, 2021.
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reflexões e práticas de integrantes da ASCURI que são Kaiowá e Guarani, mas também
Terena.
Importante destacarmos também, desde já, que as discussões que propomos aqui
são pautadas nas reflexões e práticas de integrantes da ASCURI, que articulam três povos
em suas produções, mas que não podem ser generalizadas para todos os Guarani, Kaiowá
e Terena. Dentro destes povos não há uma homogeneidade na maneira como
compreendem o mundo. Desse modo, ao abordarmos “o jeito de ser indígena”, bem como
o processo de guaranização que percebemos nas práticas fílmicas da ASCURI, estamos
nos referindo a concepções compartilhadas por integrantes da ASCURI e não
compreendidas de forma generalizada.
Ao lado do levantamento do material fílmico produzido pela ASCURI, iniciei um
processo de levantamento de um material bibliográfico sobre ela. A dissertação de Gilmar
Galache (2017) se tornou a referência principal. Usei a tese de Nataly Foscashes
Narrativas y miradas Kaiowá y Guaraní: Un análisis antropológico de la autoimagen
expresada en sus producciones audiovisuales (2015), que é inteiramente sobre a
ASCURI. Aprendi também com outras referências que não trabalham somente com a
ASCURI, mas que em alguns momentos abordam suas práticas fílmicas, como o livro de
Miguel Ângelo Corrêa O índio e o cinema em Mato Grosso do Sul: mapeamento e análise
(2017), a dissertação de Tatiane Klein Práticas midiáticas e redes de relações entre os
Kaiowá e Guarani em Mato Grosso do Sul (2013) e a dissertação de José Francisco S.
Nogueira Relações Multi/interculturais e identitárias a partir do uso de tecnologias
digitais: um olhar sobre o ambiente da escola municipal Ñandejara na reserva Te’ýikue
em Caarapó, no Mato Grosso do Sul (2015).
Paralelamente, comecei a mapear a presença da ASCURI nas redes sociais e
através delas consegui acompanhar seus espaços de circulação. Além disso, o capítulo
final desta pesquisa tem uma parte de suas discussões produzidas a partir do
acompanhamento da ASCURI pelo Facebook e pelo Instagram. Essas redes sociais, que
sigo desde 2019, mostraram-se espaços importantes de produção e circulação de
conhecimento, seja pela oralidade ou pelas imagens.
Importante apontarmos, em relação ao mapeamento que realizamos sobre a
presença da ASCURI nas redes sociais, uma discussão que atravessa as pesquisas que se
realizam no campo digital. Trata-se das questões éticas que esse modelo de pesquisa gera
quando as fronteiras entre o público e o privado se tornam difusas (DOLCEMASCOLO,
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DUGHERA, 2020, p. 15). Isso porque, por mais que os perfis da ASCURI, no Instagram
e no Facebook, sejam públicos, não é suficiente para que os dados disponibilizados nessa
rede sejam utilizados sem autorização. Dessa forma, compartilhamos o material utilizado
nessa pesquisa e o modo como ele foi utilizado com a ASCURI, para que verificassem a
viabilidade de circulação destas publicações através da pesquisa.
Boa parte dos conhecimentos/informações/dados presentes nesta tese estão
situados nos espaços de circulação da ASCURI. Alguns destes espaços frequentei
presencialmente e com o início da pandemia e a ascensão das Lives, passei a acompanhar
de forma remota essas circulações. Gilmar, Eliel, Kiki e Gilearde são, na maior parte das
vezes os integrantes da ASCURI que circulam nestes espaços de debate e discussão, e em
virtude disso, grande parte desta pesquisa é construída a partir das falas destes integrantes
da ASCURI.
Aliás até mesmo a relação que construí com os integrantes da ASCURI ocorreu
nestes espaços de circulação. Conheci Gilmar e Eliel em eventos que eles estavam
participando. A entrevista que realizamos também já estava encaminhada para circular
em uma revista. Kiki e Gilearde conheci em eventos em que articulei a participação deles,
um de forma presencial e outro, remota. Mantivemos interações através das Lives e
eventos em que participaram. Até mesmo o referencial bibliográfico como a dissertação
de Gilmar e artigos que produziram sobre a ASCURI estão situados neste lugar. Trata-se,
portanto de uma pesquisa que é construída nos espaços de circulação que são ocupados
pelos próprios indígenas que procuram refletir sobre sua produção fílmica.
Essa pesquisa também é construída por meio de um diálogo entre texto e imagem.
Trata-se de imagens que foram deslocadas de um horizonte variado: fotogramas de filmes
produzidos por órgãos governamentais, por cineastas ligados/as ao indigenismo
alternativo, fotogramas de filmes comerciais, de filmes produzidos por realizadoras/as e
cineastas indígenas em parceria com antropólogos/as, cineastas e indigenistas, como
também de realizadores/as e cineastas indígenas que produzem suas próprias
representações, articulando todas as fases deste processo. Os fotogramas que trazemos da
ASCURI contemplam filmes produzidos durante o projeto Vídeo Índio Brasil (VIB), Ava
Marandu e produções articuladas pela ASCURI, antigas e atuais.
Trazemos fotografias produzidas por órgãos governamentais, pela imprensa e por
antropólogos, além de fotografias e cartazes que foram produzidos por integrantes da
ASCURI e são veiculados em suas redes sociais. Essas variações das imagens que estão

35
presentes na tese, apesar de disponibilizadas em contextos e com objetivos diversos, são
articuladas entre si para conduzir o olhar do leitor/a para além do que a câmera de vídeo
nos apresenta. Permitem-nos perceber as recorrências dos modos de representar no
tempo, contrapõem distintos modos de representação e somam na construção das
narrativas sobre os processos de representação e autorrepresentação.
As imagens nos oferecem interpretações e narrativas sociais, sendo, como Rivera
Cusicanqui (2015, p. 88) coloca, peças hermenêuticas que “não apenas descrevem ou
refletem (como um espelho) uma dada realidade, mas a interpretam, teorizam e refletem
sobre ela”.14 Neste sentido, propomos tecer uma narrativa que recorre a um cruzamento
de fontes provenientes de horizontes variados, construída a partir do modo como a câmera
de vídeo nos mostra as imagens, mas também recorrendo a contextos que constituem e
são constituídos nessas práticas.
O caminho percorrido nesta tese se orientou pela construção da seguinte questão:
De que modo as estratégias de interação da ASCURI com as tecnologias do audiovisual
e do cinema transformam e recriam essas tecnologias como resistência/existência,
expressão e de atualização de sociabilidades? A hipótese é que as práticas fílmicas da
ASCURI são modos de construir alianças com o audiovisual e o cinema, que serão
chamadas, nesta tese, de práticas de guaranização.
As reflexões do filósofo Andrew Feenberg 15 (2002, 2010, 2017) nos auxiliam
neste caminho, pois seu combate aos determinismos tecnológicos e ênfase na
compreensão da tecnologia como construção social implicada nos contextos históricos e
culturais de um determinado povo ou coletivo, incorre em reconhecer múltiplas narrativas
sobre tecnologia. Trata-se de pensar, através das práticas da ASCURI, em narrativas alternativas (referência a alteridades nativas) sobre tecnologias, o que nos conduz a considerar
o próprio conceito de tecnologia como narrativa.

14

“[…] no sólo describen o reflejan una realidad dada, sino que la interpretan, teorizan y reflexionan sobre
ella” (RIVERA CUSICANQUI, 2015, p. 88).
15 Andrew Feenberg é um norte-americano, formado em Filosofia e detém hoje a Cátedra Canadense de
Pesquisa em Filosofia da Tecnologia, da Escola de Comunicação Simon Fraser, em Vancouver. Feenberg
considera sua participação no Maio de 68 uma das experiências marcantes em relação à sua concepção de
tecnologia, este, que é considerado por ele como um movimento anti-tecnocrático, tanto ao modelo
soviético quanto capitalista. Além disso, nas décadas de 1970 e 1980, Feenberg trab alhou com o instituto
médico na área de educação online em redes de computadores. As experiências com a tecnologia lhe
proporcionaram uma visão muito mais concreta sobre o que ela pode fazer e quais são as possibilidades
garantidas com seu uso (CRUZ, In. FEENBERG, 2017, p. 11-13), (MARICONDA, MOLINA, 2009, p.
165-167).
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Ailton Krenak16 (2019, 2020) também colabora neste sentido ao questionar a
imposição de uma monocultura do pensamento, entendendo que “um mundo com uma
única narrativa é um mundo preparado para entrar pelos canos, é um mundo distópico”
(KRENAK, 2020).17 Uma problematização que ele desenvolve a partir de sua crítica ao
conceito de humanidade, compreendido como um “clube seleto” do qual a natureza e os
povos indígenas, que estão “agarrados à terra”, são excluídos, num movimento de negar
a pluralidade de formas de vida.
Silvia Rivera Cusicanqui18 (2018) também contribui nessa discussão ao propor
um posicionamento com implicações éticas e epistemológicas que tem como pressuposto
uma “igualdade de inteligências”, isto é, assumir a equivalência de capacidades
cognitivas. Trata-se de perceber, portanto, que não há apenas um modo de pensar, e que
conceitos como trabalho, mercado, tecnologia e cinema não são exclusivos de uma única
sociedade, mas que existem múltiplas narrativas sobre eles, dentro do que ela apresenta
como uma epistemologia ch’ixi, que pressupõe e dialoga com diferentes lógicas de
pensamento. Rivera Cusicanqui (2015, p. 29) descreve esse processo como um
movimento de “enxertar o mundo”, ou seja, não se trata de excluir autores e conceitos do
Norte Atlântico, mas de colocar em diálogo diversos autores, face a face, com autonomia,
assumindo os confrontos que esses encontros geram.
Logo, essa tese é povoada por vários pensadores e pensadoras de distintos povos,
que “enxertam o mundo” ao mobilizarem conhecimentos históricos, políticos, sociais,
culturais e ancestrais.
Essa proposta de pesquisa se constrói dentro do campo de estudos em Ciência,
Tecnologia e Sociedade (CTS), que surgiu, na América Latina, nos finais da década de

16

Ailton Krenak é um ativista do movimento socioambiental e de defesa dos direitos indígenas. Ele
organizou a Aliança dos Povos da Floresta, que reúne comunidades indígenas e ribeirinhas da A mazônia e
teve um papel importante no Movimento Indígena no período da Constituinte. Atualmente tem
desenvolvido um trabalho educativo e ambientalista, como jornalista e através de programas de vídeo e
televisivos. É comendador da Ordem do Mérito Cultural da Presidência da República, e, em 2016, recebeu
o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais (KRENAK, 2019,
p. 81-82).
17
Cf. A negação da ciência com Ailton Krenak, Ciclo Tempos presentes, 2020.
18 Silvia Rivera Cusicanqui é anarquista, socióloga, educadora e ativista junto aos indígenas na Bolívia.
Nasceu em La Paz, Bolívia, em 1949. Foi professora emérita da Universidad Mayor de San Andrés, em La
Paz. Se reconhece como uma eterna mestra de ofício e artesanato intelectual. Tem uma ampla produção
intelectual em diferentes áreas temáticas, em especial sobre o movimento indígena, as lutas campesinas e
o movimento de cocaleiros na Bolívia. Suas principais obras são: Oprimidos pero no vencidos. Luchas del
Campesinado Aymara y Quechwa, Sociología de la Imagen. Miradas ch’ixi desde la historia andina, Mito
y Desarrollo en Bolivia. El giro colonial del gobierno del MAS e Un mundo ch’ixi es posible (MEJÍA,
2013).
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60, marcado por uma crítica em relação à transferência das experiências europeias do pósguerra para a América Latina, que haviam sido responsáveis por diminuir a brecha de
ciência e tecnologia em relação aos Estados Unidos (VACCAREZZA, 2011, p. 47). Essa
transferência, conforme Dagnino (2010, p. 23), chocou-se aqui na América Latina com
uma perspectiva nacional-desenvolvimentista, anti-imperialista, que defendia uma
independência científica e tecnológica e que constituiu o campo de estudos inicial sobre
CTS na América Latina, conhecido como o Pensamento Latino Americano em Ciências
Tecnologia e Sociedade (PLACTS). No PLACTS, é possível identificar uma visão sobre
as tecnologias como um problema político, social e econômico, com um posicionamento
político que busca por melhores condições sociais, científicas e educativas, visando
escapar de um contexto de dependência em relação à ciência e tecnologia dos países
“desenvolvidos” (DAGNINO, 2010, p. 25-26).
Em um segundo momento, entre as décadas de 1980 e 1990, ocorreu a constituição
do campo de estudos em CTS que ficou conhecido como Estudos em Ciência Tecnologia
e Sociedade aplicados na América Latina (ECTSAL). A institucionalização dos estudos
em CTS em diferentes Universidades ocorreu com a criação de programas de PósGraduação na área e maior integração de uma comunidade intelectual de CTS. Entretanto,
houve maior dependência intelectual das correntes do pensamento internacional sobre o
tema e menor potencial de propostas sobre o papel e função da ciência e da tecnologia
para a resolução de problemas da região (VACCAREZZA, 2011, p. 56).
Em linhas gerais pode-se pensar esse processo como uma substituição do
“compromisso militante” pelo “ethos acadêmico”, onde questões como inclusão social e
tecnologias apropriadas foram substituídas pela ênfase nos efeitos da globalização, da
inserção internacional e da competitividade (DAGNINO, THOMAS, DAVYT, 1996, p.
45). Todavia, emergiram também discussões dentro do campo de estudos em CTS que
recuperaram perspectivas como pensar as tecnologias para a inclusão social, como é o
caso da Tecnologia Social, que, a partir de 2020, passou a ser enunciada por Renato
Dagnino como Tecnociência Solidária (DAGNINO, 2020). 19
19

A tecnologia Social surge no final da década de 1980, enquanto uma alternativa ao movimento de
Tecnologia Apropriada (apropriação de tecnologias para uso familiar, em pequena escala e de baixo custo)
que neste período passava por uma série de críticas (DUQUE, VALADÃO, 2017, p. 3-4). A tecnologia
Social carrega visões sobre o desenvolvimento tecnológico que se mostra como alternativa às tecnologias
convencionais. Conforme Hernan Thomas “[...] é possível definir a tecnologia social como uma forma de
desenhar, desenvolver, implementar e gerir tecnologia orientada a resolver problemas sociais e econômicos

38
Infelizmente, nos debates sobre transferência de tecnologia, questões de
competitividade, adequações sociotécnicas para uma inclusão através da tecnologia e suas
consequências ao meio ambiente, predomina, ainda, uma narrativa única sobre a
tecnologia que invisibiliza as narrativas indígenas ou africanas, por exemplo. E, quando
olhamos

para

o

contexto

atual,

vemos

uma

continuidade

dessa

negação/indiferença/desconsideração em relação às tecnologias indígenas e africanas.
Ana Maria Rivera Fellner (2020, p. 28-30), ao realizar um levantamento sobre as
temáticas abordadas dentro dos simpósios do ESOCITE20, nos anos 2011, 2013, 2015,
2017 e 2019, mostra que a presença de pesquisas que se voltam para questões indígenas
e africanas é muito pequena dentro do campo de estudo em CTS.21 Menor ainda, quando
essa discussão se volta para a perspectiva indígena em relação às tecnologias. Ao
analisarmos as temáticas abordadas nos simpósios do ESOCITE, em 2021, percebemos a
continuidade dessa tendência, pois entre os 257 artigos publicados, apenas dois
abordavam a temática indígena. E é a partir do reconhecimento dessa ausência que
entendemos ser importante realizar essa discussão dentro dos estudos em CTS, para
somar na busca pela abertura do campo a múltiplas narrativas sobre tecnologia.
Nesta perspectiva, nosso objetivo foi investigar o diferencial que as práticas
fílmicas da ASCURI possuem em relação a outros modos de representação e
autorrepresentação da imagem indígena. Como também o modo como a ASCURI

de inclusão social e desenvolvimento sustentável” (THOMAS, In. DUQUE, VALADÃO, 2017, p. 4-5). Já
o conceito de Tecnociência Solidária corresponde ao “modo como conhecimentos devem ser empregados
visando à produção e ao consumo de bens e serviços em redes de economia solidária, respeitando seus
valores e interesses, para satisfazer necessidades coletivas” (DAGNINO, 2020, p. 65-66). Uma perspectiva
que mantém o mesmo marco analítico da Tecnologia Social, mas distancia-se dos usos que esse conceito
acabou adquirindo, como, por exemplo, a percepção de Tecnologia Social como artefatos geradores de
mudanças sociais onde ciência e tecnologias são concebidas como neutras (DAGNINO, 2020, p. 150).
20
“A Associação Brasileira de Estudos Sociais das Ciências e das Tecnologias – ESOCITE.BR, foi fundada
em 14 de outubro de 2010, e tem por objetivos promover e coordenar estudos e eventos compreendidos na
área de estudos sociais das ciências e tecnologias e temas afins”. Cf. ESOCITE.BR, 2021.
21
Em 2011, dos 317 artigos publicados, apenas 8 focavam a questão afro-brasileira, nenhum abordava a
questão indígena, sendo que todos estes artigos estavam concentrados no grupo de trabalho que se intitulava
Presença africana no Brasil: conhecimento, linguagem, educação e interação social. Em 2013, dos 296
artigos publicados, 8 abordavam questões afro ou indígenas. Destes 8, 7 foram apresentados no mesmo
grupo do ano anterior e 1 deles girava em torno da questão indígena. Em 2015 dos 370 artigos publicados,
8 deles eram sobre a questão afro ou indígena, sendo que 7 foram apresentados no mesmo grupo de trabalho
da edição anterior sobre presença africana e 1 era sobre os povos indígenas. Já em 2017, dos 130 artigos
publicados, com a retirada do grupo de trabalho sobre a presença africana, apenas dois trabalhos abordaram
a questão quilombola e nenhum abordava a questão indígena. Por fim, em 2019, com 362 resumos inscritos,
8 deles trataram de questões afro e indígenas, sendo que 4 abordavam questões indígenas (FELLNER, 2020,
p. 28-30).
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constrói alianças com as tecnologias do vídeo e do cinema. Quais estratégias são
mobilizadas para a construção dessas alianças? Como essas alianças se estabelecem, o
que elas tensionam e que trocas elas demandam?
Para isso, propomos, nos dois capítulos iniciais, localizar a prática fílmica da
ASCURI no cenário da produção da imagem indígena. Desse modo, contextualizamos
algumas experiências de povos indígenas com o audiovisual e o cinema inseridas tanto
no marco da representação como da autorrepresentação de suas imagens, trazendo
também as variações que ocorrem nessas experiências. Ao realizarmos este mapeamento,
temos como proposta mostrar como o cinema produzido com e pelos povos indígenas é
extenso, diverso e está em muitos lugares. Bem como situar o diferencial que a ASCURI
possui em relação a essas experiências, pois ela não apenas produz suas próprias imagens,
mas também articula os financiamentos para a produção de seus filmes e controla a
circulação, ocupando os espaços de debate sobre a sua produção fílmica, que é o espaço
onde construímos essa pesquisa.
O caminho traçado para a efetivação dessa proposta no capítulo Filmar o “outro”:
as variações da representação, consistiu em percorrermos experiências dos povos
indígenas com as tecnologias do cinema, situadas no marco da representação. Em um
primeiro momento, abordamos a produção cinematográfica da Comissão Rondon. Essa
produção fílmica foi realizada em um período marcado por políticas expansionistas, que
defendiam práticas integracionistas em relação aos indígenas. Foi o segundo momento da
história indígena, caracterizado pela tentativa de extermínio dos povos indígenas através
das estratégias de integração. Os processos de representação da imagem do indígena nos
filmes da Comissão Rondon são discutidos a partir de duas representações, o indígena
“primitivo”, o “bom selvagem”, presente no filme Rituais e Festas Bororo (REIS, 1917)
e o indígena “integrado”, presente no filme Inspetoria de Fronteiras (REIS, 1938).
Em seguida, ainda neste capítulo, voltamo-nos para a produção fílmica do cineasta
Andréa Tonacci, que iniciou seu trabalho com os povos indígenas a partir da década de
1970. Esse período, que também se insere no marco da representação dos povos
indígenas, foi marcado pela Ditadura Militar no Brasil (1964-1985), que defendia uma
política integracionista em relação aos povos indígenas. Por outro lado, neste mesmo
período se constituíram os movimentos indigenistas alternativos em oposição ao
indigenismo oficial do Estado e a articulação do Movimento Indígena a nível nacional.
Logo, apesar de se inserir no segundo momento da história indígena, a produção de
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Andrea Tonacci também já se encontra em um momento de transição, quando os
movimentos indígenas conquistam uma maior visibilidade de suas práticas, agenciando
suas próprias representações.
Dentre os filmes produzidos por Andrea Tonacci, abordamos o filme Conversas
no Maranhão (TONACCI, 1977-1983) e o filme Serras da Desordem (TONACCI, 2006),
a partir dos quais Tonacci reflete sobre o contato dos povos indígenas com a sociedade
brasileira e problematiza as consequências da ideia de “progresso” dentro de um projeto
desenvolvimentista, bem como a própria representação dos povos indígenas.
Já no capítulo Filmar a si mesmo: as variações da autorrepresentação, debatemos
diferentes perspectivas, agora inseridas no marco da autorrepresentação. Essas
experiências se situam no quarto momento da história indígena, no qual os povos
indígenas constroem alianças com as tecnologias, as mais diversas, e agenciam suas
próprias representações. Voltamo-nos, em um primeiro momento, para dois projetos de
vídeo desenvolvidos entre os Mebêngôkre Kayapó, a partir da década de 1980. Esses
projetos se inserem dentro de um contexto de luta pela Constituinte que contou com a
participação de muitos indígenas, quando foi intensificado o uso simbólico da imagem
visando a inserção de direitos dos povos indígenas na Constituição.
Em seguida, apresentamos o Projeto Vídeo nas Aldeias (VNA), criado em 1986,
ligado ao indigenismo alternativo e que vem, ao longo dos anos, desenvolvendo
atividades com diversos povos indígenas, levando equipamentos de registro e exibição de
vídeo, construindo um acervo de documentários sobre a realidade indígena brasileira e
realizando oficinas de formação audiovisual nas aldeias. Abordamos a primeira fase deste
projeto, quando ainda não haviam oficinas de formação de realizadores/as indígenas e, a
segunda, quando os indígenas passaram a estar mais presentes não apenas durante as
filmagens, mas também na edição e começaram a assumir a direção dos filmes. Para
pensar sobre esses momentos, propomos uma discussão sobre os filmes O Espírito da TV
(CARELLI, 1990) e Shomõtsi (PIYÃKO, 2001).
Finalizamos este capítulo com o Instituto Catitu – Aldeia em Cena, fundado em
2009, pela cineasta Mari Corrêa. O Catitu procura oferecer oficinas de formação em
audiovisual para mulheres indígenas, buscando contribuir com o fortalecimento das
culturas indígenas e a defesa de seus direitos através do uso de tecnologias de
comunicação como o vídeo e problematiza uma das limitações presentes no VNA, que é
a forte presença masculina entre seus realizadores, já que de seus trinta e oito realizadores,

41
apenas três são mulheres. O curta-metragem que trouxemos para discussão foi A história
da cutia e do macaco (WISIO KAWAIWETÉ, 2011) e nos ajudou a refletir sobre como
elas compreendem a presença do audiovisual nas aldeias e quais são as imagens que essas
mulheres querem que circulem sobre si mesmas.
No capítulo “Hoje em dia a gente tem que levar os dois caminhos, a nossa cultura
e a dos brancos”: a ASCURI e suas estratégias de construção de alianças com as
tecnologias do audiovisual e do cinema, voltamo-nos para o processo de constituição da
ASCURI como uma associação de cineastas indígenas. Enfocamos a experiência com as
oficinas do Cine Sin Fronteras e os dois grandes projetos do período inicial da ASCURI,
coordenados por não indígenas, ligados a um contexto de políticas culturais realizadas
em Mato Grosso do Sul, isto é, o Vídeo Índio Brasil (VIB) (2008 – 2014) e o Ava
Marandu: os Guarani convidam (2010), nos quais ocorreram oficinas de formação em
audiovisual. E, por fim, o Fórum de Inclusão Digital nas Aldeias (FIDA), realizado entre
os Terena, Guarani e Kaiowá, em 2009, que se mostrou como um importante espaço de
reflexão sobre as tecnologias de comunicação e informação.
Neste capítulo, ao abordarmos as práticas fílmicas da ASCURI, refletimos sobre
as estratégias mobilizadas para a construção de alianças com as tecnologias do
audiovisual e do cinema. Desenvolvemos a hipótese de que as alianças construídas com
essas tecnologias, através das práticas fílmicas, podem ser compreendidas como
processos de guaranização, as quais, transformam o cinema que a ASCURI faz em um
cinema de casa de reza, em um cinema atravessado pela cosmovisão destes povos.
No capítulo final, intitulado Cine entre mundos: as janelas para outros mundos
possíveis, propomos uma continuidade em relação à discussão sobre as práticas de
guaranização e o cinema de casa de reza, a partir de dois curtas-metragens que fazem
parte da websérie Nativas Narrativas: mirando mundos possíveis (ASCURI, 2020), são
eles: Teko Marangatu (ASCURI, 2020) e Ary Vaí (ASCURI, 2020). Essa websérie foi
produzida, em 2020, durante a pandemia da Covid-19, como uma das estratégias da
ASCURI para a continuidade de suas práticas fílmicas, fortalecimento dos saberes
ancestrais e combate ao novo coronavírus.
Nativas Narrativas (ASCURI, 2020) nos ajuda a pensar como o processo de
produção fílmica é priorizado pela ASCURI e suas estratégias para trilhar por dois
caminhos, isto é, fortalecer a cosmovisão dos povos que a compõem através da aliança
com o cinema, mas sem fundir com os saberes de outras sociedades.
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FILMAR O “OUTRO”: AS VARIAÇÕES DA REPRESENTAÇÃO

FIG. 02 Fotograma de Tainá na floresta, com seu macaquinho.

Fonte: Tainá – Uma aventura na Amazônia (LAMARCA, BLOCH, 2001, 11’).

Toda vez que o cinema ou a televisão vão para nossas aldeias eles sempre
querem mostrar a imagem do índio congelado. Como se nós indígenas
parássemos no tempo, como se a gente não acompanhasse esse mundo
moderno com as nossas sabedorias (ÁLVARES 22, 2019, 56’46’’ - 57’03’’)23.

22

“Alberto Álvares é cineasta indígena do povo Guarani Nhãndeva, Mato Grosso do Sul. É também ator,
professor, tradutor de guarani e formador de cineastas indígenas. Mora no Rio de Janeiro desde 2010,
período em que começa a se dedicar ao audiovisual como realizador e formador. Graduou na Licenciatura
Intercultural para Educadores Indígenas da UFMG” (NATÁLIO, TEODÓSIO, 2019, p. 229).
23
Cf. A roça do Ofício, Mostra Ameríndia, 2019.
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Ao longo deste capítulo, buscamos apresentar experiências dos povos indígenas
com o audiovisual que antecedem a constituição da Associação Cultural de Realizadores
Indígenas (ASCURI). Iniciamos essa pesquisa percorrendo duas experiências localizadas
no marco da representação dos povos indígenas no cinema que são distintas e se
contrapõem. Em um primeiro momento percorremos as práticas de representação da
Comissão Rondon, as quais representam o indígena dentro de categorias fixas. Em
seguida, discutimos as práticas de representação desenvolvidas por Andrea Tonacci nos
filmes em que produziu com o povo Canela Apanyekrá.
Neste trajeto, percebemos as variações presentes nos processos de representação,
que se realizam de múltiplas formas. Observamos também, as ausências, apagamentos,
conflitos e contradições implicadas nesses processos. Isso nos permite realizar um
contraponto com a proposta desenvolvida pela ASCURI, na qual os integrantes assumem
o controle da produção de sua representação.
Para pensarmos projetos como a Comissão Rondon e os filmes de Andrea
Tonacci, recorremos aos materiais produzidos pelos idealizadores destes projetos. O que
não significa que os povos indígenas que participaram destas experiências o fizeram de
forma passiva, sem críticas e sem refletir sobre este processo, mas nos indica como suas
percepções sobre estas práticas, muitas vezes, não são veiculadas.
Nossas reflexões se apoiam no conceito de representação proposto pelo sociólogo
Stuart Hall24 (2016), que o compreende como uma produção de sentido na e por meio da
linguagem e que funciona mais como “[...] convenções sociais do que como leis fixas ou
regras inquebráveis” (HALL, 2016, p. 109). Trata-se de uma teoria construtivista da
representação que “[...] propõe uma relação complexa e mediada entre as coisas no
mundo, os conceitos em nosso pensamento e a linguagem” (HALL, 2016, p. 65).
O autor afasta-se, assim, das teorias de representação que defendem uma
abordagem reflexiva - “relação de reflexo, imitação ou correspondência direta entre a
24

Stuart Hall, conforme Sovik (2004. p. 9-11) foi um sociólogo jamaicano, filho de pai inglês e mãe
jamaicana, que migrou para a Inglaterra aos 19 anos para estudar, com bolsa, Letras de Língua Inglesa, em
Oxford e que adquiriu desde jovem a consciência da contradição da cultura colonial. Fez parte de um grupo
que foi fundamental para a formação da New Left inglesa, uma esquerda que não se identificava com o
stalinismo nem com o nacionalismo britânico e seu projeto imperialista. Foi editor da New Left Review, de
1958 a 1961. Participou da fundação do Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS) e dirigiu o
centro durante quatro anos, período em que os Estudos Culturais se consolidaram, “[...] a partir de uma
preocupação política e do projeto de colocar em bases teóricas mais sólida s as leituras de “textos” da
cultura, que incluíam desde o fotojornalismo e programas de televisão, até a ficção romântica consumida
por mulheres e as subculturas juvenis britânicas (leia-se teds, mods, skinheads, rastas) às vésperas do
movimento punk” (SOVIK, 2003, p. 11).
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linguagem e o mundo real” (HALL, 2016, p. 53) - ou intencional - “relação que expressa
somente o que o falante, escritor ou pintor quer dizer” (HALL, 2016, p. 32).
A ênfase da abordagem discursiva recai invariavelmente sobre a especificidade
histórica de uma forma particular ou um “regime” de representação, e não
sobre a “linguagem” enquanto tema mais geral. Isto é, seu foco incide sobre
linguagens ou significados e de que maneira eles são utilizados em um dado
período ou local, apontando para uma grande especificidade histórica – a
maneira como práticas representacionais operam em situações históricas
concretas (HALL, 2016, p. 27).

As reflexões da socióloga Silvia Rivera Cusicanqui a respeito das imagens
também nos auxiliam a pensar os sistemas de representação. A autora nos alerta sobre o
uso da imagem em nossos textos, isto é, preocupando-se que não seja só ornamento, ou
ilustração das palavras, e sim uma “fonte de conhecimento da sociedade” (2016, 53’47’’53’49’’)25. Para Rivera Cusicanqui (2015, p. 88), as imagens também não são
compreendidas como reflexos da realidade, mas nos oferecem interpretações e narrativas
sociais. As imagens atuam como peças hermenêuticas, são atravessadas pelas vozes de
autores/as que não apenas descrevem uma dada realidade, mas a interpretam, teorizam e
refletem sobre ela e nos oferecem perspectivas de compreensão crítica da sociedade,
imbricadas no contexto social, histórico e cultural.

2.1 Os filmes da Comissão Rondon

No Brasil, um dos primeiros filmes realizados sobre os povos indígenas, foi
produzido pela Comissão Rondon, órgão do governo brasileiro. Essa Comissão era
dirigida pelo Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon 26, responsável pelo
estabelecimento de um sistema de comunicação telegráfica entre as grandes cidades do
litoral até a última fronteira do Oeste, que, além disso, também levou a campo um grupo

25

Cf. Reflexões sobre Sociologia da Imagem, Festival Internacional Pachamama, 2016.
O Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon nasceu em 1865, em Mimoso, Mato Grosso e, em 1881,
ingressou na Escola Militar no Rio de Janeiro. Rondon atuou na Comissão de Linhas Telegráficas a partir
de 1889. Em 1934, Rondon, indicado por Getúlio Vargas, atuou em nome do Estado na Comissão Mista de
Letícia, onde o Brasil atuou como mediador em um conflito por território entre Colômbia e Peru . Dirigiu o
Conselho Nacional de Proteção aos Índios (CNPI), criado por Getúlio Vargas, em meio ao movimento d a
Marcha para o Oeste, que consistia em uma proposta de colonização e integração econômica das regiões
Norte e Centro-Oeste do país. Rondon faleceu em 1957 (FREIRE, 2009, p. 94 -121).
26
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de profissionais, tais como botânicos, zoólogos, fotógrafos e outros cientistas. Esse
projeto iniciou-se por volta de 1889, como estratégia de ocupar as fronteiras e criar uma
rede de comunicação entre todos os Estados (NOVAES, CUNHA, HENLEY, 2017, p.
115).
Rondon foi profundamente influenciado pelo positivismo e pautou as práticas da
Comissão a partir dos postulados do filósofo francês Auguste Comte. Na perspectiva
positivista, considera-se que haveria uma ordem social natural pela qual a experiência
humana passaria por três estados: o estado teológico, onde predominam as explicações
sobrenaturais que tinha três períodos, sendo que os indígenas “ainda” estariam no período
fetichista (o primeiro destes estágios). Haveria também o estado metafísico, em que a fé
se sobrepõe à razão e o estado positivo, onde prevalece o pensamento científico, o qual
seria o destino de todos. Para Comte, a doutrina positivista deveria reger o comportamento
moral das pessoas, com uma valorização da fraternidade humana. Buscava-se também
um pacto entre classes sociais que associasse empresários e proletários, o que permitiria
a unificação da sociedade na “humanidade” (FREIRE, 2009, p. 10).
Enquanto estava na chefia da Comissão de Linhas Telegráficas, Rondon foi
convidado a criar, em 1910, o Serviço de Proteção aos Índios (SPI) que, naquele
momento, era chamado de Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores
Nacionais (SPILTN), pois também tinha tarefas de fixação no campo de trabalhadores
rurais (LIMA, 1992, p. 156). O SPI era um órgão do governo, ligado ao Ministério da
Agricultura, Indústria e Comércio (MAIC) e procurava gerir a relação entre os povos
indígenas, distintos grupos sociais e demais aparelhos de poder (LIMA, 1992, p. 155).
Estava em curso um projeto integracionista e expansionista que resultava em
conflitos violentos com os povos indígenas. Havia uma visão, partilhada por parte da
sociedade brasileira, como a do então diretor do Museu Paulista, Hermann von Ihering,
que defendia o extermínio dos povos indígenas que resistissem ao avanço da “civilização”
(BICALHO, 2010, p. 72). Porém, essa visão era repudiada por outra parte da sociedade
(católicos, pensadores positivistas, protestantes). Diante desses tensionamentos, a
resposta oficial do Estado foi a criação do SPI, cuja proposta de ação foi construída por
intelectuais e militares ligados aos pressupostos da tradição positivista (OLIVEIRA,
LIMA, 1982, p. 282). Nesta perspectiva, os povos indígenas eram vistos como os
representantes do “estágio mais primitivo da humanidade”, sendo obrigação moral do
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Estado “protegê-los” das frentes de expansão e permitir que lentamente se adaptassem ao
mundo contemporâneo (OLIVEIRA, 2014, p. 137).
A partir dessa visão, propunha-se uma integração dos povos indígenas pela
“atração”, por meio de presentes e “pacificação”, sem violência física (BICALHO, 2010,
p. 72). No entanto, apesar de afastar-se das práticas de violência e defender uma postura
“humanitária” através da “pacificação”, de modo processual, o SPI defendia práticas
“assimilacionistas” que incentivavam o apagamento do modo de vida, das línguas, do
jeito de ser indígena de cada um destes povos, buscando integrá-los à sociedade brasileira,
reforçando o caráter tutelar do Estado 27.
Em 1967, durante a Ditadura Militar (1964-1985), o SPI foi extinto, em
decorrência, dentre outros motivos, de má gestão e crimes cometidos por agentes do SPI
aos indígenas (BICALHO, 2010, p. 75). Com isso, ocorre a criação da Fundação Nacional
do Índio (FUNAI)28.
Diante do projeto de ocupação das fronteiras e estabelecimento de uma unidade
nacional através do telégrafo, o cinema se mostrou não só como uma forma de testemunho
desse processo “civilizatório”, como também corroborou com ele. Através da exibição
dos filmes produzidos pela Comissão, Rondon queria alcançar o convencimento do
público e das autoridades em relação às estratégias de “pacificação” adotadas por sua
equipe, diante de um público que, conforme Gonçalves (2012, p. 32), estava dividido
entre a catequese católica e a proteção laica do Estado em relação aos indígenas.
É preciso considerar, tal como apontam Shohat e Stam (2006, p. 141-149), que o
período de difusão do cinema corresponde ao apogeu do projeto imperialista. Ou seja, as
câmeras que se deslocam pelo mundo, não são neutras, mas realizam um processo de
“exploração” de novos territórios geográficos, etnográficos e arqueológicos, com raros
questionamentos sobre as relações de poder que as permitiram representar outros modos
de vida. Imagens estas que reafirmam a perspectiva do colonizador, cuja representação
do “outro” ajudou a racionalizar os custos humanos e a financiar os empreendimentos
imperialistas.
27

A lei da tutela indígena, por exemplo, foi regulamentada em 1916, segundo a qual o indígena somente
deixaria de ser tutelado na medida em que fosse integrado (BICALHO, 2010, p. 74).
28
A FUNAI é o órgão indigenista oficial do Estado Brasileiro, criada em 1967 - Lei 5371. Ela é responsável
pela promoção e proteção aos direitos indígenas de todo o território nacional. Foi criada para substituir e
superar os problemas do SPI, no entanto, acabou por reproduzi-los. Durante a ditadura, a FUNAI foi
fortemente marcada pelo viés assimilacionista. No contexto atual, a FUNAI enfrenta instabilidade em
relação aos ministérios em que é vinculada, bem como um esvaziamento de suas funções. Cf. O que muda
para os indígenas com a reforma de Bolsonaro, ISA, 2019.
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Como estratégia de convencimento da população para um projeto de ocupação do
Oeste, com um viés integracionista, Rondon buscava, conforme Fernando Tacca (2001,
p. 15), construir uma imagem “oficial” do indígena brasileiro através do cinema, como
aquele que precisava ser “civilizado”, que precisava da intervenção protetora do Governo
(GONÇALVES, 2012, p. 32), ou seja, ser integrado à sociedade nacional. Essa
representação variou entre imagens do indígena como “bom selvagem” ou
“primitivo/isolado”, justificando através da “inocência” do indígena a necessidade das
práticas da comissão para “protegê-los”. Como também, como “pacificado”, “integrado”,
“civilizado” e “guardião das fronteiras”, enquanto resultados que também justificariam
as práticas “integradoras” da Comissão (TACCA, 2001, p. 21, 2012, p. 1).
Os filmes produzidos pela Comissão Rondon, em sua maioria, foram realizados
pelo major Luiz Thomaz Reis 29, que era o responsável pela seção de Cinematografia e
Fotografia, criada por Rondon, em 1912, e oficializada, em 1914. Apesar de não ser o
único fotógrafo e cineasta da Comissão, Reis é considerado o principal (TACCA, 2001,
p. 16). No entanto, seus filmes são fortemente determinados pelo olhar de Rondon quanto
à representação dos povos indígenas (NOVAES, CUNHA, HENLEY, 2017, p. 140).30
A visão do indígena como “bom selvagem” ou “primitivo” transparece em filmes
como Rituais e festas Bororo (REIS, 1917). Este filme, realizado em uma aldeia bororo31,
em Mato Grosso, entre julho e outubro de 1916, tem trinta minutos, não tem som e
descreve, de forma expositiva, as festas e rituais realizados pelos Bororo. Antes de cada
conjunto de imagens é apresentado um texto que explica ao espectador o que aparecerá
na cena, assumindo o papel de autoridade, a “voz de Deus” e as imagens assumem um
papel ilustrativo (NICHOLS, 2005, p. 142).

29

Luiz Thomas Reis nasceu em 1879, na Bahia. Entrou para o exército aos 22 anos e, em 1910, entrou para
a Comissão de Linhas Telegráficas Estratégicas de Mato Grosso e Amazonas, como auxiliar de desenho.
Em seguida, tornou-se fotógrafo e depois o cinegrafista da Comissão. A partir de 1914, tornou-se
responsável pela Seção de Cinematografia. Em 1928, foi reformado compulsoriamente, após a renúncia de
Rondon à carreira militar, por motivos políticos. O major Reis morreu em 1940, atingido por uma parede,
enquanto filmava a demolição de seu antigo Quartel General (RODRIGUES, 1982, p. 2-4).
30
Dentre os filmes produzidos pela Comissão Rondon, dirigidos pelo Major Reis, temos: Os sertões de
Mato Grosso (1912-1913); Expedição Roosevelt-Rondon (1913-1914); Mato Grosso em revista (1916);
Rituais e festas Bororo (1917); Indústria da borracha em Mato Grosso e no Amazonas (1917);
Wilderness/De Santa Cruz (1918); Inspeção ao Nordeste (1922); Ronuro, selvas do Xingu (1924);
Operações de guerra (1924-1925); Parimã, fronteiras do Brasil (1927); Viagem ao Roraimã (1927); Mato
Grosso e Paraná: fronteiras com o Paraguai e Argentina (1930-1931); Posto Alves de Barros (1930); Ao
redor do Brasil: aspectos do interior e das fronteiras brasileiras (1932); Os Carajás (1932) e Inspetoria
Especial de Fronteiras (1938).
31
Os Bororo cuja autodenominação é Boe vivem, em sua maioria, no Mato Grosso e pertencem à família
linguística bororo. Cf. Povos Indígenas no Brasil, ISA, 2021.
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Neste filme, os Bororo são mostrados, de um modo geral, como isolados, sem
roupas, vivendo seu próprio modo de vida, pescando com cipó (FIG. 03), enfrentando os
perigos da “vida selvagem,” vestidos com trajes tradicionais (FIG. 4). Apresenta,
também, as danças e práticas que são realizadas durante o ritual funerário bororo, como
a preparação que envolve a produção de utensílios de argila e palha pelas mulheres (FIG.
05) e os trajes que são utilizados durante as danças (FIG. 06), finalizando com o enterro.
FIG. 03 Fotograma dos Bororo pescando.

Fonte: Rituais e Festas Bororo (REIS, 1917, 1’07’’).
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FIG. 04 Fotograma de um Bororo com traje tradicional.

Fonte: Rituais e Festas Bororo (REIS, 1917, 5’41’’).
FIG. 05. Fotograma de uma mulher bororo preparando utensílios de argila.

Fonte: Rituais e Festas Bororo (REIS, 1917, 6’28’’).
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FIG. 06 Fotograma de indígenas Bororo durante ritual funerário.

Fonte: Rituais e Festas Bororo (REIS, 1917, 13’01’’).
Estas representações dos Bororo buscam caracterizar o indígena como um ser
“isolado”, “primitivo”, que precisa ser protegido pelo Estado e, dessa forma, justifica as
ações da Comissão Rondon. O texto final que aparece no filme também reforça essa
proposta: “Tínhamos a sensação dos remotos tempos do Descobrimento” (REIS, 1917,
30’30’’). A perspectiva, no entanto, de um indígena com quase nenhum contato com a
sociedade envolvente é uma construção produzida por Rondon que esconde, como aponta
Fernando Tacca (2001, p. 32), o contato que eles já possuíam, por exemplo, com missões
salesianas que estavam estabelecidas na região 32, enfatizando o papel do Estado e não o
da igreja como “protetor” dos indígenas.
Rituais e Festas Bororo (REIS, 1917) é um dos filmes mais importantes da
Comissão Rondon, sendo que há uma vertente, dentro da antropologia, que o classifica
como um filme etnográfico e não um registro, considerando-o, portanto, como o primeiro
filme etnográfico do mundo. Para Sylvia Caiuby Novaes, Edgar Teodoro da Cunha e Paul
Henley (2017, p. 111-113), Rituais e Festas Bororo (REIS, 1917) pode ser considerado
um filme etnográfico, pois há nele uma preocupação estética no posicionamento da

32

Os missionários salesianos chegaram ao Brasil, em 1883, e já no ano seguinte abriram suas missões, em
Mato Grosso (TACCA, 2001, p.23).
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câmera, uma estrutura narrativa, bem como um grau de continuidade entre o funeral
representado nos filmes do Major, com as experiências que Sylvia Caiuby Novaes e
Cunha, que já realizaram pesquisas com os Bororo, tiveram com o funeral.
Por outro lado, conforme Guérios, Rituais e Festas Bororo (REIS, 1917) não gera,
a partir de sua produção, questões metodológicas, tais como a necessidade de um contato
próximo e prolongado com o povo que é filmado, bem como um acompanhamento das
atividades cotidianas para que ocorra uma imersão na vida destes povos, visando a
compreensão de seu modo de vida (GUÉRIOS, 2016, p. 25-26)
Já o filme Inspetoria de Fronteiras (REIS, 1938), com trinta e cinco minutos,
constrói a representação do indígena como “integrado” à sociedade nacional, via Estado
ou via religião. O filme trata da viagem do novo inspetor das fronteiras, Manoel
Alexandrino Ferreira da Cunha, em visita ao Rio Negro, por onde vai apresentando,
principalmente, os estabelecimentos e práticas de missões salesianas situadas nessa
região. Ele também é construído de forma expositiva, sem som e antes de cada conjunto
de imagens é apresentado um texto que explica o que aparecerá na cena.
Rondon assumiu a Inspetoria de Fronteiras em 1927, e a deixou, em 1934, para
trabalhar na Comissão Mista Brasil-Peru-Colômbia. Conforme Tacca (2001, p. 94-95),
Rondon vai assumir a Inspetoria como uma decorrência natural de suas atividades
anteriores, ou seja, ele via a Inspetoria enquanto filha dileta da antiga Comissão
Telegráfica. O filme foi realizado em 1938 e, apesar de Rondon já não estar mais presente
na Inspetoria, foi incorporado aos filmes da Comissão, pois Rondon foi responsável por
escolher os integrantes da Inspetoria e utilizou fotografias e fotogramas dessa expedição
no terceiro volume do livro Índios do Brasil (RONDON, 2019), demonstrando influência
e anuência em relação às práticas da expedição (TACCA, 2001, p. 95-96).
O filme inicia com cenas das atividades como solenidades comemorativas da
fundação de colégios salesianos e formaturas de alunos em Manaus e depois segue para
a expedição ao Rio Negro. É interessante destacarmos que, apesar deste filme ser
apresentado como pertencente à Comissão Rondon, ele traz algumas diferenças. As
fotografias do filme inseridas no livro de Rondon seguem um caminho diferente da
estrutura do filme. Em Inspetoria das Fronteiras (REIS, 1938), vemos grande parte do
filme apresentando os colégios salesianos, presença que é diminuída no livro, o qual, ao
contrário, enfatiza a colaboração do SPI com as missões. Além disso, desde o início já

52
apresenta as pessoas retratadas como indígenas, o que demora para ocorrer no filme
(TACCA, 2001, p. 102-103).
Durante a expedição pelo Rio Negro, o filme mostra a presença salesiana na região
e, ao longo da apresentação dos colégios salesianos, vemos suas práticas de “integração”
em relação aos indígenas, chamados no filme de “caboclos” e “índias”, o que também
marca uma estratégia de apagamento das diferenças dos povos que ali estavam. Essas
denominações apenas aparecem após a metade do filme, pois antes os indígenas que
frequentavam estes colégios, os quais não sabemos a que povos pertencem em nenhum
momento do filme, são apresentados como alunos.
Vemos no filme, como exemplos dessas práticas de “integração”, a uniformização
dos “alunos” (FIG. 07), bem como as atividades ligadas à proposta de inserção do
indígena à sociedade nacional enquanto trabalhador, ou seja, as atividades realizadas nas
plantações de mandioca, de cana, na horticultura (FIG. 8, FIG. 9), as quais buscavam
“habituar os caboclos ao trato racional da terra” (REIS, 1938, 19’13’’), em oposição à
prática agrícola que esses povos já dominavam.
FIG. 07 Fotograma de alguns alunos das escolas salesianas.

Fonte: Inspetoria de Fronteiras (REIS, 1938, 8’59’’).
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FIG. 8 Fotogramas de alguns indígenas que no filme são apresentados
como “caboclos”, trabalhando na roça.

Fonte: Inspetoria de Fronteiras (REIS, 1938, 18’53’’).

FIG. 09 Fotograma de algumas meninas,
apresentadas no filme como “índias”, trabalhando na horticultura.

Fonte: Inspetoria de Fronteiras (REIS, 1938, 22’18’’).
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Essa ideia da “integração” pacífica nos internatos salesianos, representada no
filme, é uma construção que oculta muitas violências ligadas a esse processo. Gersem
Baniwa, antropólogo e professor da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), traz
um relato sobre sua experiência em um internato salesiano, que remove o véu presente
em Inspetoria de Fronteiras (REIS, 1938).
Naquela época fomos rigidamente proibidos de falar nossas línguas maternas
em todas as dependências internas e externas das escolas-internato dos
missionários. Para mim, os maiores sofrimentos e dor foram gerados pelos
castigos de efeitos morais e psicológicos, como uma das modalidades de que
fui várias vezes vítima. Tratava-se de um pedaço de madeira em forma
retangular com uma corda que continha uma escrita: “eu não sei falar
português”. Quando algum aluno da escola era flagrado falando sua língua
indígena o letreiro era posto pendurado no seu peito e assim ficava com ele até
que descobrissem um novo violador da regra, para quem era passada a placa e
assim por diante. A placa provocava pavor e extremo constrangimento uma
vez que na época admitir não falar português, ou falar só língua indígena era
ser identificado como um animal, sem alma, sem educação, pagão, atrasado e
antipatriótico (LUCIANO, 2011, p. 144).

Durante o período do Estado Novo (1937-1945), que manteve as práticas de
“pacificação” realizadas pelo SPI, funcionários e intelectuais do governo construíram
uma imagem do indígena como um ícone que trouxe contribuições inestimáveis à
formação histórica e cultural brasileira, como um símbolo para um projeto de governo
que buscava uma unificação nacional, defesa territorial e configuração racial
(GARFIELD, 2000, p.13-14). Nesta perspectiva, eram veiculadas imagens de indígenas
vigorosos, das festas e rituais e do suposto caráter pacífico destes povos (GARFIELD,
2000, p. 15-23).
Em 1941, no entanto, conforme Seth Garfield (2000, p. 25-27), uma equipe de
pacificação do SPI partiu para contactar os indígenas Xavante33, os quais eram
considerados como “extremamente ferozes”, mas que também representavam o ideal das
elites brasileiras de uma essência indígena por sua força e braveza. No entanto, não foi
uma audiência fácil de convencer. Os Xavante possuíam dolorosas recordações da
aproximação da sociedade não indígena, através do contato com militares e
colonizadores. Em novembro de 1941, durante a expedição de “pacificação”, os Xavante
assassinaram o líder da expedição Genésio Pimentel Barbosa e cinco de seus assistentes

33

Os Xavante se autodenominam A’uwe, vivem, em sua maioria, no Mato Grosso e pertencem à família
linguística Jê. Cf. Povos Indígenas no Brasil, ISA, 2021.
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a bordunadas, recusando-se a assumir a posição que o Estado lhes impunha, como meros
símbolos ilustrativos.
Diante desta situação o governo se apressou em mascarar a rejeição Xavante.
Rondon também se mobilizou para preservar a imagem do indígena como “bom
selvagem”, fazendo a seguinte declaração:
O índio é uma criatura dócil de inteligência primária que só necessita de meios
brandos para se render aos nossos apelos. Só posso, por isso, atribuir, o gesto
impensado dos Xavante a alguma represália (RONDON, In. GARFIELD,
2000, p. 27).

Essa atitude dos Xavante foi uma das respostas aos projetos integradores do
Estado, um exemplo de resistência dos povos indígenas, mostrando que não foi um
processo tão pacífico e que os indígenas não aceitaram facilmente as práticas
“integradoras”, como as imagens produzidas por órgãos do governo buscavam apresentar.
Pensando esses processos de representação à esteira de Stuart Hall (2016),
podemos visualizá-los como o que ele chama de “espetáculo do outro” (HALL, 2016, p.
139), ligado às práticas de estereotipagem. Esse processo envolve um conjunto de práticas
representacionais que se apossam de poucas características, facilmente compreendidas e
amplamente reconhecidas, sobre uma pessoa ou um grupo social e o reduzem a essas
características, exagerando e simplificando os traços (HALL, 2016, p. 191). A
estereotipagem também recorre a uma estratégia de cisão, pautada por uma ideia de
aceitável e inaceitável, sendo que o que não se encaixa é excluído (HALL, 2016, p. 191),
ou torna-se um ícone de exclusão. Além disso, ela tende a ocorrer onde existem enormes
desigualdades de poder, enquanto manutenção da ordem social e simbólica (HALL, 2016,
p. 192).
Nos filmes da Comissão Rondon, vemos essa lógica representacional, na medida
em que um grupo específico, diante de uma relação desigual de poder, representa o
“outro” como estratégia para a continuidade de suas práticas “civilizatórias” e de espólio
do território indígena. Representação construída a partir de sua própria visão de mundo,
no caso, das teorias positivistas que situam os povos indígenas nos estágios mais baixos
de desenvolvimento social, reduzindo-os a características como “selvagem”, “primitivo”
ou “integrado”, como um modo de controle do destino destes povos. As práticas
representacionais da Comissão Rondon, portanto, evidenciam o poder das imagens no
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exercício da opressão e pilhagem, tanto dos territórios como do modo de vida dos povos
indígenas, disfarçado por um discurso humanitário.
Essas práticas representacionais, bem como as práticas de integração presentes
nas escolas salesianas e na Comissão Rondon, em que pesem suas diferenças, ao
partilharem de uma política assimilacionista e visarem o apagamento e a negação do
modo de vida indígena, também podem ser pensadas a partir do que Rivera Cusicanqui
chama de colonialismo interno 34.
Ao pensar este conceito, Rivera Cusicanqui (2015, p. 311) localiza-o em dois
níveis do interno. Um deles está relacionado às ações das repúblicas, que surgiram depois
de levantes contra o colonialismo externo, onde os processos de independência não
realizaram realmente a independência, pois continuaram a reproduzir práticas
colonialistas. Além disso, o colonialismo também constitui a subjetividade das pessoas
(RIVERA CUSICANQUI, In. SANTOS, 2015, p. 83) através das práticas de negação do
indígena, enquanto práticas de “civilização” (RIVERA CUSICANQUI, 2015, p. 97-06).
Pensar o colonialismo como “internalizado” na subjetividade das pessoas, para
Rivera Cusicanqui (2015, p. 311), não corresponde a uma dominação exercida por uma
estrutura vaga, onipresente, abstrata. Ao contrário, ela propõe pensar essa relação a partir
de materialidades vividas. Neste sentido, ao descrevê-lo recorre a práticas realizadas na
Bolívia que também identificamos no Brasil. Através dos filmes da Comissão Rondon
observamos essas práticas de internalização na uniformização nas escolas, na negação da
língua e dos saberes de cada povo. Bem como, através das estratégias de representação
que buscam situar estes corpos em identidades fixas e que correspondem aos ideais do
Estado.

34

O conceito de colonialismo interno, na obra de Rivera Cusicanqui (2010, 2015, 2018) é inspirado, em
parte, nas ideias do sociólogo mexicano Pablo Gonzáles Casanova (1969) e no movimento katarista da
Bolívia. Pontuamos que é em parte, pois ela critica a primeira formulação deste conceito em Casanova
(1969), por mostrar-se muito limitado a um discurso economicista e não reconhecer o aporte étnico
(RIVERA CUSICANQUI, In. SANTOS, 2015, p. 83), bem como, ela também se afasta do Movimento
Katarista.
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2.2 O cinema de Andrea Tonacci com os povos indígenas

A produção cinematográfica de Andrea Tonacci 35, cineasta italiano radicado no
Brasil, com os povos indígenas, começa a ser realizada na década de 1970, com os Canela
Apanyekrá36, da aldeia de Porquinhos, no município de Barra da Corda, interior do
Maranhão (TONACCI, In. ZEA, SZTUTMAN, HIKIJI, 2007, p. 243). A produção de
Andrea Tonacci, em comparação com os filmes da Comissão Rondon, pressupõe outra
perspectiva na relação com os povos indígenas, pois encontramos, ali, a preocupação em
dialogar com os Canela, expor a proposta do filme e aliá-la aos interesses deles, que
passavam, na época de produção do filme, por um processo de disputa territorial. Apesar
de que, ainda é o olhar do cineasta sobre o indígena que vemos na tela, inserindo-se,
portanto, no marco da representação da imagem dos povos indígenas.
O contexto da produção de Andrea Tonacci com os indígenas Canela corresponde
ao período da Ditadura Militar no Brasil (1964-1985). Um dos marcos deste período,
durante a década de 1970, foi a euforia desenvolvimentista que transformou o Brasil em
um canteiro de obras. Um dos projetos desenvolvidos foi o Programa de Integração
Nacional (PIN), promulgado durante o governo Médici (1969-1974), período que ficou
conhecido como os “anos de Chumbo”, em razão da censura, da repressão violenta, com
assassinatos e torturas.
O PIN foi divulgado como um dos recursos frente a seca do Nordeste (SOARES,
2015, p. 78) e evocava um desenvolvimento em escala nacional, propondo a unificação
dos Estados através da integração das regiões não industrializadas. Incentivou-se um
grande deslocamento de trabalhadores do Nordeste rumo à Amazônia, onde estariam as
“riquezas potenciais” a serem exploradas. A Amazônia era vista pelo Governo como um
“espaço vazio”, desconsiderando os povos que ali já estavam (SOARES, 2015, p. 10).
Para os povos indígenas que estavam no caminho desse projeto, a expansão do
PIN trouxe assassinatos individuais e coletivos, perseguição, criminalização, prisão e
tortura de lideranças indígenas que lutavam por seus territórios, ou que apresentavam
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Filho de italianos, Tonacci mudou-se para São Paulo com a família aos onze anos de idade. O primeiro
filme produzido por Tonacci foi o curta Olho por olho (TONACCI, 1965). Seu primeiro longa foi Bang
Bang (TONACCI, 1973). Tonacci faleceu em 16 de dezembro de 2016. Cf. História do Cinema
Documentário Brasileiro: histórias de vida, CPDV, 2021.
36
Os Canela vivem, em sua maioria, no Maranhão e são falantes da língua Jê. Cf. Povos Indígenas no
Brasil, ISA, 2021.
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comportamentos considerados “inadequados” frente às ações do governo. A visão
integracionista do Governo defendia a conversão do indígena em trabalhador, nas obras
que vinham sendo realizadas em seus territórios, enquanto um processo “civilizatório”.
Em relatos e documentos coletados pela Comissão Nacional da Verdade (CNV)37,
e pelo Relatório Figueiredo38 é possível verificar que ocorreram, durante o período da
ditadura, caçadas humanas promovidas com metralhadoras e dinamites atiradas de aviões,
inoculações propositais de varíola em povos isolados, deslocamentos forçados,
assassinatos, doações de açúcar misturado com estricnina, dentre outros. 39 A CNV
revelou, também, a existência de um “centro de recuperação” para os povos indígenas, o
Reformatório Agrícola Indígena Krenak, que funcionava no município de Resplendor
(MG).
Neste período, marcado pelo projeto expansionista da Ditadura Militar, em 1978
(Governo Geisel, 1974-1979), a busca pela “integração” dos povos indígenas se
materializou com a iniciativa do Governo em assinar o Decreto de Emancipação, que
“emanciparia” vários povos indígenas visando a retirada da responsabilidade do Estado
em relação aos que não fossem considerados indígenas e o consequente espólio de suas
terras (BICALHO, 2010, 179).Tratava-se, como coloca Manuela Carneiro da Cunha
(2018, p. 430) de distinguir entre “[...] índios que viviam segundo suas “tradições”, e
índios “aculturados”, que já estariam se conformando aos costumes da maioria dos
brasileiros e que deveriam ser emancipados”.
Grandes mobilizações foram realizadas para a retirada desse projeto, como a que
reuniu no teatro TUCA, em São Paulo, cerca de duas mil pessoas, ao lado de ações de
apoio de diferentes movimentos da sociedade, junto com representantes indígenas, que
levaram à suspensão do projeto (BICALHO, 2010, p. 186-190).

37

As Comissões da Verdade são criadas pelo Estado para investigar violações de direitos ocorridas em um
determinado período da história. No Brasil, a Comissão foi instalada em 16 de maio de 2012, visando
investigar violações de Direitos Humanos ocorridas entre 1946 e 1988. Cf. Memórias da Ditadura, 2021.
38
O Relatório Figueiredo foi produzido durante a ditadura e apurou matanças de comunidades indígenas e
violências cometidas aos povos indígenas por latifundiários e até por membros do SPI. Ele ficou
desaparecido por mais de 45 anos, reaparecendo intacto em abril de 2013. O relatório foi redigido pelo
então procurador Jader de Figueiredo Correia. Cf. Relatório Figueiredo, MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL, 2021.
39
Cf. É preciso ter em vista também que o fim da Ditadura Militar não corresponde ao fim da violência
contra os povos indígenas. O Conselho Indigenista Missionário (CIMI) apresenta um relatório anualmente,
desde 1996, de violências cometidas contra os povos indígenas, tanto por parte do Estado como por
particulares, que variam desde assassinatos, racismo, negação de sua identidade, invasão de territórios,
exploração ilegal de recursos nele existentes, omissão do poder público em relação à saúde, educação e à
proteção das terras indígenas. Cf. Observatório da violência, CIMI, 2021.
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Apesar do Decreto de Emancipação não ter sido assinado, essa prática, no
entanto, teve continuidade dentro da FUNAI, que assumiu para si o direito de dizer quem
era indígena ou não, visando separar quem possuía os estigmas da “indianidade”
necessários para o reconhecimento de seu regime especial de cidadania. Uma concepção
que, como coloca Viveiros de Castro (2007, p. 137), vê o indígena a partir de uma ótica
essencialista, identitária, que se pautava no uso do cocar, do arco e flecha, por exemplo.
Essa prática assumida pela Funai de exercer o controle sobre o que é ser indígena,
durante o período da Ditadura Militar, infelizmente, foi novamente reproduzida pela
Funai, em 2021. Neste ano, a Funai publicou uma resolução que alterava os critérios que
definem quem é considerado indígena no Brasil. 40 Na Constituição de 1988, a
autoidentificação se tornou suficiente para o reconhecimento por parte do Estado de quem
se considera indígena. Já a resolução publicada pela Funai define como critérios de
“heteroidentificação” para este reconhecimento: vínculo histórico e tradicional de
ocupação ou habitação entre a etnia e algum ponto do território brasileiro, consciência
íntima declarada sobre ser indígena e ascendência pré-colômbiana.41
Essa resolução foi fortemente combatida pelas organizações indígenas e parceiras,
levando à suspensão dessa resolução pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no mesmo
ano.42

A Associação Brasileira de Antropologia (ABA), em colaboração com a

Associação Brasileira de Indígenas Antropólogos (ABIA), posicionou-se, em nota, sobre
a inconstitucionalidade dessa resolução e esclareceu que a autoidentificação não significa
que qualquer um pode se reconhecer como indígena, pois neste processo de
autorreconhecimento também é preciso ser reconhecido pelo povo a que se identifica. 43
Em oposição ao indigenismo oficial, que buscava “emancipar” os povos
indígenas, na década de 70, construiu-se um indigenismo alternativo através da
constituição das Comissões Pró-Índio, a Associação Nacional de Ação Indigenista (Anaí),
organizações como o Centro de Trabalho Indigenista (CTI) e o Projeto Povos Indígenas
no Brasil (PIB), do Centro Ecumênico de Documentação e Informação (CEDI)
(ALVARENGA, 2017, p. 36). Esse novo indigenismo tinha a preocupação em
instrumentalizar os indígenas, para auxiliá-los na luta por seus direitos, tendo o cinema
40

Cf. Resolução n°4, de 22 de janeiro de 2021/FUNAI.
Disponível em: <www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-4-de-22-de-janeiro-de-2021-300748949>. Acesso em:
13 mar. 2022.
41
Cf. Funai muda critérios que definem quem é indígena no Brasil, Brasil de Fato, 2021.
42
Cf. STF suspende resolução da Funai que restringia autodeclaração indígena, CIMI, 2021.
43
Cf. Nota da ABA contra a resolução n°4, de 22 de janeiro de 2021/FUNAI, ABA, 2021.
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como uma importante ferramenta de apoio, enquanto uma “potência de intervenção”
(ZEA, SZTUTMAN, HIKIJI, 2007, p. 241).
Neste mesmo período, também ocorreu a estruturação do Movimento Indígena
que, conforme Ailton Krenak (2015, p. 25), é um movimento plural, que atuou e atua em
diferentes espaços e temporalidades ao longo da história, embora tenha sido mais
conhecido e divulgado a partir da década de 1970.
A existência de um movimento indígena organizado não é novidade na história
do Brasil. Quando Cunhambebe formou a Confederação dos Tamoios, em
1535, e reuniu todos aqueles povos para enfrentar os portugueses no litoral, ele
estava sentindo a necessidade de estabelecer algum tipo de relação com quem
estava chegando, para que as coisas não ficassem tão no ar. Ao longo dos
séculos de colonização, em diferentes regiões do país, os índios sempre fizeram
movimentos de resistência e organização (KRENAK, 2015, p. 25).

Nos anos 1970, segundo Delgado (2018, p. 215-216), realizaram-se as primeiras
Assembleias Indígenas, importantes para a consolidação do Movimento Indígena e que
contaram com forte apoio do Conselho Indigenista Missionário (CIMI) 44. Neste período,
povos que, muitas vezes, possuíam conflitos entre si, articularam-se em torno dos
problemas, sobressaindo-se a questão dos territórios (MUNDURUKU, 2012, p. 46). Essa
unificação do Movimento Indígena, em prol de objetivos comuns, levou os povos
indígenas a se identificarem como “índio”, mas, entre si, continuavam a se verem como
povos diferenciados por seu modo de vida: “eram Xavantes, Terena, Kaigang, Macuxi,
Guarani deste ou daquele local, e assim por diante” (RAMOS, 1990, p. 117).
Diante deste cenário e buscando uma via alternativa na relação com os povos
indígenas, em contraposição ao modo como o governo da Ditadura Militar concebia essa
relação, os cineastas Andrea Tonacci e Walter Luiz Rogério 45, junto com os antropólogos
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Após a reunião do Concílio Vaticano II, realizada entre 1962-1965, a Conferência Geral do Episcopado
Latino-americano reuniu-se em Medelín, onde decidiu que a Igreja buscaria um novo diálogo com os
indígenas, revendo suas práticas evangelizadoras, buscando respeitar as diferenças e contribuindo para sua
mobilização e organização (BICALHO, 2010, p. 119-121). Diante deste cenário, a Igreja Católica através
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), instituiu, em 1972, o Conselho Missionário
Indígena (CIMI) sob a perspectiva da Teologia da Libertação, que convoca os cristãos a lutar por uma
sociedade mais justa. Dentro dessa perspectiva, o CIMI propôs construir uma relação dif erenciada com os
povos indígenas, na qual buscava evitar a interferência em seus costumes e crenças e apoiava a autonomia
dos povos indígenas, escapando do modelo tutelar do Estado através da realização de assembleias com
lideranças indígenas para que elas se organizassem como movimento (BICALHO, 2010, p. 136).
45
Walter Luis Rogério é diretor, sonoplasta, montador, roteirista e produtor. Formado em cinema pela
ECA-USP. Cf. Walter Rogério, Enciclopédia Itaú Cultural, 2020.
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Gilberto Azanha e Maria Elisa Ladeira 46, que na época trabalhavam no CTI47, iniciaram
um projeto de pesquisa e de registro cinematográfico junto com o povo Canela. Tonacci
assumiu a produção de imagens, Walter Luiz Rogério ficou encarregado do som e os
antropólogos eram os responsáveis pelo diálogo com os Canela.
O resultado deste projeto foi o filme Conversas no Maranhão (TONACCI, 19771983), um documentário que registra as reivindicações deste povo em um período crítico
de demarcação de suas terras. O filme possui 1 h e 56 min de duração e não possui
legenda, sendo que em algumas partes os Canela falam em português e, em outros
momentos, em sua própria língua. O filme se aproxima do modelo de documentário
participativo (NICHOLS, 2005, p. 153), como veremos na descrição do seu processo de
produção, onde há uma preocupação em habituar-se e participar do modo de vida das
pessoas que serão filmadas. Além disso, o filme não esconde a presença da câmera, do
microfone, que, em alguns momentos vemos no filme (FIG. 10). Apesar disso, as
negociações para o processo de produção e durante a produção não aparecem em cena.
A proposta de filmar com os Canela resulta, como relata Tonacci em entrevista
(ZEA, SZTUTMAN, HIKIJI, 2007, p. 250), da descoberta, realizada por Gilberto
Azanha, de uma falsificação nos documentos da demarcação e o vídeo teve, neste
momento, um papel de denúncia e intervenção. É possível perceber esse papel de
denúncia que o filme assumiu para os Canela, quando vemos as lideranças da aldeia
falando, voltadas para a câmara, com o microfone na mão, remetendo-se a quem está em
Brasília (FIG. 10). Nessas falas, vemos que o filme passa a ser percebido como um meio
de comunicação para expressar a insatisfação com a demarcação e conquistar o apoio do
Estado para as suas reivindicações.

46

Gilberto Azanha é mestre em Antropologia Social pela USP (1984) e atualmente é pesquisador na UNB.
Maria Elisa Ladeira possui mestrado em Antropologia Social pela USP (1982) e doutorado em Linguística
pela USP (2001). Atualmente é professora da USP. Cf. Lattes, 2021.
47
O CTI é uma ONG fundada, em 1979, por um grupo de antropólogos e indigenistas descontentes com a
política oficial indígena, dentre os quais estavam presentes Vincent Carelli e Virgínia Valadão. O CTI,
conforme Carelli (2011, p.46), nasceu com o objetivo de combater o poder abusivo da tutela do Estado, isto
é, como um “indigenismo alternativo”: “Lutamos por direitos básicos, como a possibilidade dos indígenas
constituírem advogados independentes nas disputas com o Estado, direitos que anos depois foram
incorporados na Constituição de 1988”. Cf. Quem somos, CTI, 2019.
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FIG. 10 Fotograma de uma liderança Canela solicitando
que o Estado atenda as demandas de seu povo.

Fonte: Conversas no Maranhão (TONACCI, 1977-1983, 1’39’’31’’’).
O processo de produção do filme, como Tonacci conta, em entrevista a André
Brasil, César Guimarães e Cláudia Mesquita (2012), não iniciou imediatamente ao
chegarem à aldeia. Todos os equipamentos ficaram guardados por uns vinte dias, para
buscarem se aproximar dos Canela, explicar o que seria feito com a câmera e como o
filme poderia ser útil para eles.
Foi só encontro: quem é quem; quem é caçador; qual família que te hospeda;
o que se faz diariamente... Aos poucos, quando eles entenderam o que seria,
que haveria imagens narrando a história, imagens que poderiam chegar a outro
lugar, não só à comunidade... aí aparece a câmera! (BRASIL, GUIMARÃES,
MESQUITA, 2012, p. 133).

Além disso, no processo de produção, Tonacci apresentou aos Canela os
procedimentos de produção da imagem, tendo em vista que ele possuía um interesse em
saber como seria o olhar de uma sociedade que não produziu a tecnologia cinematográfica
e não conhecia o cinema em relação a essa tecnologia de produção de imagens
(TONACCI, 2016, p. 38). Dentro dessa proposta, Tonacci pretendia levar à aldeia uma
câmera de vídeo portátil, por meio da qual os Canela poderiam ver a si mesmos na
imagem, o que, no entanto, não se realizou. O que levaram foi uma câmera Super 8 e uma
Éclair NPR 16 mm. Sendo assim, eram apresentados aos Canela fotografias, as quais
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precisavam ser reveladas e ampliadas. Também foi entregue uma Super 8 aos Canela,
para que eles entendessem como aquele aparelho captava a imagem. Cito a descrição de
Tonacci sobre este processo:
Eu lhes entregava a maquininha de super 8 e falava: “Você olha aqui dentro e
foca naquilo que você quer que fique e que seja visto por outros, então aperta
o botão. Prrr...” Assim eles viram como a coisa funcionava. Tudo isso sem
nenhum conceito, sem nenhuma teorização, sem nenhuma intervenção. Não
havia comunicação verbal entre mim e os índios, eu não falava nenhuma
palavra de Gê Canela e o Gilberto ainda falava pouco (ZEA, SZTUTMAN,
HIKIJI, 2007, p. 244).

O que percebemos, a partir dos processos desenvolvidos por Tonacci na produção
de Conversas no Maranhão (TONACCI, 1977-1983), comparando com os filmes da
Comissão Rondon, é uma diferença na relação entre cineastas e indígenas, pois na
produção do filme de Tonacci há uma preocupação em compartilhar os percursos de
produção fílmica e em buscar aliar sua produção aos interesses de quem está sendo
gravado.
Outro aspecto que marca uma diferença entre os filmes da Comissão Rondon
consiste em que em Conversas no Maranhão (TONACCI, 1977-1983), a representação
dos Canelas se afasta de uma visão essencialista, que prende o indígena em uma categoria
identitária fixa. Neste filme, ao contrário, vemos os Canela discutindo, em termos
jurídicos, sobre o território (FIG. 11), falando português e também a sua própria língua,
convivendo com os “cristãos”, com os quais disputam a terra (FIG. 12), usando “roupa
de branco” e também não usando, bem como dando continuidade às rezas, aos cantos e
às festas (FIG. 13).

64
FIG. 11 Fotograma de lideranças Canela em reunião
para discutir sobre a demarcação.

Fonte: Conversas no Maranhão (TONACCI, 1977-1983, 7’14’’).

FIG. 12 Fotograma de uma reunião entre os “cristãos’,
os indigenistas e uma das lideranças Canela.

Fonte: Conversas no Maranhão (TONACCI, 1977-1983, 36’34’’).
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FIG. 13 Fotograma dos Canela realizando a corrida de Toras.

Fonte: Conversas no Maranhão (TONACCI, 1977-1983, 11’52’’).
A representação dos Canela presente em Conversas no Maranhão (TONACCI,
1977 -1983) afasta-se de uma noção de identidade como algo fixo e se apresenta através
de processos de identificação, pois se constrói nas relações que eles estabelecem, nas
relações de fronteiras. Como Silvia Rivera Cusicanqui coloca, essas relações fronteiriças
correspondem a cruzamentos permanentes, cotidianos e não apenas a limites entre nações
(RIVERA CUSICANQUI, 2018, p. 118). No filme, vemos esses cruzamentos, por
exemplo, entre gerações diferentes e entre gêneros, mostrando os embates internos
relacionados à demarcação; os conflitos externos com a Funai e as relações com os
“cristãos”, isto é, os pequenos produtores rurais que residem na área dos Canela e
possuem uma visão do indígena como aquele que não trabalha e, por isso, não tem direito
aquele território.
Silvia Rivera Cusicanqui (2010, 2015, 2018) nos auxilia a compreender a
representação como processos de identificação e não como identidade, através da
discussão realizada por ela em torno do conceito de ch’ixi, que é pensado como o campo
das contradições que não se fundem, mas convivem. Fundamenta-se em um
posicionamento crítico a alguns teóricos que compreendem as relações de fronteiras
enquanto fusão ou hibridismo, principalmente a Nestor Garcia-Canclini e aos conceitos
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desenvolvidos em seu livro Culturas Híbridas (1989) (RIVERA CUSICANQUI, 2010,
p. 70).
Em relação ao questionamento do conceito de hibridismo, na obra de Nestor
Garcia-Canclini, cabe aqui um adendo, porque, a partir de nossas leituras de GarciaCanclini (2015a, 2015b), não vemos essa percepção de fusão nos processos de hibridação
descritos por ele. Aliás, após a primeira publicação de seu livro, ele buscou, ao reescrever
a Introdução, evidenciar que ao falar em culturas híbridas, não se trata de perceber as
relações entre fronteiras como fusão, marcando que o que mais lhe interessa são os
processos de hibridação e o que não se funde.
[...] sustento que o objeto de estudo não é a hibridez, mas, sim, os processos de
hibridação. [...] Esses processos incessantes, variados, de hibridação levam a
relativizar a noção de identidade. Questionam, inclusive, a tendência
antropológica e a de um setor de estudos culturais ao considerar as identidades
como objeto de pesquisa. A ênfase na hibridação não enclausura apenas a
pretensão de estabelecer identidades “puras” ou “autênticas”. Além disso, põe
em evidência o risco de delimitar identidades locais autocontidas ou que
tentem afirmar-se como radicalmente opostas à sociedade nacional ou à
globalização (GARCIA-CANCLINI, 2015a, p. XXII-XXIII).

A noção de ch’ixi corresponde a uma forma andina de nomear os opostos que não
se mesclam, que coexistem sem se misturar (RIVERA CUSICANQUI, 2010, p. 70). E é
neste sentido que ela compreende sua origem aymara 48 e europeia, como justaposições
que não se fundem, mas se articulam (RIVERA CUSICANQUI, 2010, p. 69). Dessa
forma, o ch’ixi também problematiza a ideia de mestiçagem, tendo em vista que Rivera
Cusicanqui propõe pensá-la como uma categoria emancipatória.
Essa percepção da mestiçagem, conforme Gonçalves (2019, p. 70-83), constróise ao longo das obras de Rivera Cusicanqui, sendo abordada de maneira mais detalhada
no livro Un mundo ch’ixi es posible (2018), mas que já aparece desde Una reflexión sobre
prácticas y discursos descolonizadores (2010). Antes disso, a hipótese de trabalho sobre
mestiçagem nos textos de Rivera Cusicanqui correspondia ao que ela chamou de
mestiçagem colonial andina, partindo da perspectiva de que as identidades “índias” e
mestiças são forjadas pelo processo colonial, através da antinomia entre as culturas
nativas e a cultura ocidental, que continua moldando os modos de convivência e as
estruturas de “habitus” vigentes na sociedade (RIVERA CUSICANQUI, 2010, p. 66). A
48

Os Aymara são povos indígenas que vivem, em sua maioria, no Peru, Bolívia, Argentina, Peru, Bolívia,
Argentina e Chile e são falantes da língua aimará (VARGAS, 2017).
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figura do mestiço ocupou um papel importante nas suas reflexões, que se afastaram de
uma leitura da mestiçagem como harmônica, que apaga os processos conflituosos e
violentos (GONÇALVES, 2019, p. 71).
Em Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores (2010), a
perspectiva de mestiçagem colonial andina se desdobra em uma proposta de mestiçagem
descolonizadora, como uma categoria emancipatória, que implica um afastamento de uma
ideia de identidade como algo fixo e puro, colocando em diálogo a herança europeia e
“índia”, e é de onde emergiu a discussão sobre o conceito de ch’ixi (RIVERA
CUSICANQUI, 2010, p. 69).
Entretanto, é preciso ter em conta que a palavra mestiçagem no Brasil carrega
significados complexos, constituídos historicamente, ligados a teorias científicas de
eugenia e a visões colonialistas. Logo, é preciso fazer uma distinção sobre o modo como
a mestiçagem é concebida no Brasil, pois aqui o mestiço é associado ao atrasado, ao não
branco, ao misturado, ao criminoso, dentre outras percepções negativas (LIMA, 1994, p.
92-93).
Ailton Krenak, por exemplo, ao refletir sobre a temática da mestiçagem e do
pardismo, já que no Brasil ser mestiço, também é entendido como pardo, caboclo, dentre
outros, entende a mestiçagem como um truque colonial de apagamento, para ocultar a
identidade e a memória indígena (KRENAK, 2021, 1’08’’38’’’- 1’08’’46’’’) 49. Sendo
que muitos indígenas adotaram essa estratégia de serem pardos para continuarem vivos
(KRENAK, 2021, 35’53’’)50. Essas classificações, ou o que Krenak chama de “apelidos”,
são categorias que esvaziam, diluem as especificidades e servem de pretexto para a
retirada ou recusa aos direitos dos povos indígenas. Essa violência colonial é responsável
pelo etnocídio indígena: “O etnocídio é deixar os corpos vivos impedidos de serem quem
são. O etnocídio pode deixar todos nós vivos, com vários apelidos” (KRENAK, 2021,
59’37’’ - 59’56’’)51.
Tendo presente a percepção de mestiçagem no Brasil, entendemos também que
pode ser interessante trazermos outros olhares sobre esse processo, a partir de uma
perspectiva emancipatória. Essa perspectiva de mestiçagem descolonizadora ligada ao
49

Cf. O truque colonial que produz o pardo, o mestiço e outras categorias de pobreza, Seminário “Não
sou pardo, sou indígena”, 2021.
50
Cf. O truque colonial que produz o pardo, o mestiço e outras categorias de pobreza, Seminário “Não
sou pardo, sou indígena”, 2021.
51
Cf. O truque colonial que produz o pardo, o mestiço e outras categorias de pobreza, Seminário “Não
sou pardo, sou indígena”, 2021.
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conceito de ch’ixi, percebe a identidade como complexidade plural e como um devir. E
essa percepção de identidade como processo se torna potente para nós, pois nos afasta de
armadilhas essencialistas ao problematizarmos a representação da imagem indígena.
Essas armadilhas da identidade podem ser percebidas, por exemplo, em casos em
que se não há uma correspondência aos “marcadores de indianidade”, como fenótipo,
língua, práticas culturais e território, muitos indígenas, principalmente os que vivem em
áreas urbanas, precisam reafirmar constantemente sua identidade diante de uma sociedade
que pensa os indígenas a partir destes sinais diacríticos. Mas não podemos desconsiderar,
também, a importância que a noção de identidade tem nos debates em torno aos direitos
dos povos indígenas, pois se formos todos mestiços, corre-se o risco de ocorrer um
esvaziamento das lutas e reivindicações desses povos.
E é dessa forma que vemos a construção da representação dos Canela em
Conversas no Maranhão (TONACCI, 1977-1983), uma representação marcada por
atravessamentos de fronteiras, na medida em que o filme não constrói apenas um discurso
sobre os Canela, rompendo com a ideia de “primitivos” ou “integrados”, trazendo os
vários olhares, os vários modos de ser e viver entre margens, contradições, conflitos
internos e externos que permeiam suas cotidianidades.
O trabalho mais recente de Tonacci com os povos indígenas é o filme Serras da
Desordem (TONACCI, 2006), o qual reencena a história de Carapiru, do povo Awá
Guajá. Neste filme, os personagens principais foram interpretados pelas próprias pessoas
que viveram os fatos narrados. Carapiru foi um sobrevivente de uma aldeia Awá Guajá,
massacrada por fazendeiros na Amazônia, no final de 1978. Depois de sobreviver ao
massacre, vagou pelo interior do Brasil durante dez anos, até que, em 1998, chegou ao
conhecimento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)52 e da
FUNAI, que um indígena estava vivendo, em um lugarejo da Bahia, com uma família da
região. A FUNAI, então, através do sertanista Sydney Possuelo53, fez contato com a
família e com Carapiru e o convenceu a ir até Brasília, onde ele foi reconhecido como
Awá Guajá e reencontrou seu filho, também sobrevivente do massacre, para depois ir
residir em uma aldeia Awá Guajá.
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O Incra é uma autarquia federal, que tem como objetivo executar a reforma agrária e realizar o
ordenamento fundiário nacional. Foi criado, em 1970, pelo decreto n° 1.110 . Cf. Incra, 2020.
53
Sydney Possuelo é um indigenista, ativista e etnógrafo. Sydney foi presidente da FUNAI entre 1991 e
1993 e fundou a Coordenação Geral de índios Isolados da FUNAI (STEFANELLI, 2010).
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Há uma diferença grande de tempo em relação ao filme Conversas no Maranhão
(TONACCI, 1977-1983) e Serras da Desordem (TONACCI, 2006), mas é interessante
nos determos sobre ele, porque este filme traz uma reflexão sobre a ideia de “progresso”,
que é o gerador da disputa pelo território entre os Canela e o pressuposto dos filmes da
Comissão Rondon. Ailton Krenak faz a seguinte reflexão sobre o “progresso”:
A ideia de que os brancos europeus podiam sair colonizando o resto do mundo
estava sustentada na premissa de que havia uma humanidade esclarecida que
precisava ir ao encontro da humanidade obscurecida, trazendo-a para essa luz
incrível (KRENAK, 2019, p. 11).

Essa visão de uma “humanidade esclarecida” que leva a luz a uma “humanidade
obscurecida” associamos a uma visão determinista das tecnologias, porque essa luz, este
“progresso” é levado através das linhas telegráficas, das escolas, das linhas férreas, das
estradas e do cinema. Nesta perspectiva determinista das tecnologias, ela é percebida
como a força motriz da história, baseada na verdade universal e na eficiência. Desse
modo, o desenvolvimento técnico parece seguir um curso unilinear, dos níveis mais
baixos para os mais altos e fixo, como se houvessem etapas necessárias a serem atingidas
(FEENBERG, 2017, p. 79), o que justificaria a proposta “civilizatória” da Comissão
Rondon e da Ditadura.
Esse curso unilinear, no entanto, tal como Feenberg (2017, p. 82) coloca, não se
sustenta quando se observa o campo do desenvolvimento tecnológico. Nele há uma
flexibilidade interpretativa, isto é, há geralmente muitas soluções possíveis para um certo
problema e a própria definição do problema muda ao longo de seu processo de resolução,
ou seja, as escolhas não são lineares e fixas. Bem como não estão relacionadas apenas à
eficácia, pois as tecnologias não estão isoladas do contexto histórico e cultural em que
estão inseridas. Os problemas e as soluções estão também relacionados a disputas de
poder.
Como Silvia Rivera Cusicanqui (2018, p. 40-75) coloca, os problemas e soluções
propostos pela sociedade ocidental, capitalista, colonialista não são os únicos e
verdadeiros, nem para si e muito menos para outras sociedades. Distintos problemas e
distintas soluções são também colocadas de outros modos por outras sociedades, todavia
foram e ainda são invisibilizados no processo de colonização que instaurou uma
perspectiva única de pensamento.
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Em Serras da Desordem (TONACCI, 2006), Tonacci aborda as consequências
dessa ideia de “progresso” que levaria a um mundo melhor. A sequência de imagens
presentes no filme de Tonacci nos interpelam sobre isso. Na primeira imagem vemos os
Awá Guajá na floresta sem o contato com a sociedade brasileira (FIG. 14), depois vemos
o trem representando o projeto desenvolvimentista (FIG. 15) e, como resultado da
chegada do “progresso”, temos o massacre dos Awá Guajá por fazendeiros (FIG. 16).
Trazendo um questionamento sobre essa ideia de mundo melhor: seria melhor para quem?
Ao mesmo tempo, Tonacci também nos mostra, através de Carapiru, que apesar da onda
desenvolvimentista e de suas práticas predatórias para o modo de vida indígena, essas
pessoas permanecem, vivem, resistem.
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FIG. 14 Fotograma com cenas da vida de Carapiru
antes do contato com a sociedade brasileira.

Fonte: Serras da Desordem (TONACCI, 2006, 13’18’’).
FIG. 15 Fotograma da chegada do “progresso”.

Fonte: Serras da Desordem (TONACCI, 2006, 17’53’’).
FIG. 16 Fotograma do massacre da aldeia de Carapiru.

Fonte: Serras da Desordem (TONACCI, 2006, 23’12’’).
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Partindo da produção cinematográfica de Andrea Tonacci percebemos como o
processo de representação do “outro” começa a ser repensado, apesar de que ainda não
temos aqui uma produção compartilhada com os povos indígenas. Além disso, enquanto
para a Comissão Rondon o indígena era representado de forma estereotipada e
essencialista, as contradições decorrentes das diferentes fronteiras que atravessam a
cotidianidade, já começam a ser transpostas para a imagem nos filmes de Tonacci. Não
se trata mais de uma identidade fixa, a qual, aliás, mostra-se como um peso para muitos
indígenas que usam celular, dirigem e falam português e devido a essas transformações,
não são mais considerados como indígenas, diante de políticas públicas e de uma
sociedade que, em sua maioria, espera que eles correspondam a sua ideia de indígena, ou
no caso, de “índio”.
No entanto, é preciso pontuar, como podemos verificar pela imagem que abre este
capítulo, o fotograma da personagem Tainá (FIG. 02), do filme Tainá – Uma Aventura
na Amazônia (LAMARCA, BLOCH, 2001), que os processos de estereotipagem, de
essencialização, ainda ocorrem nas representações dos povos indígenas. Isso porque,
neste filme dirigido ao público infanto-juvenil, presente na formação do imaginário sobre
os povos indígenas para muitas crianças e adolescentes, o processo de estereotipagem se
realiza na associação da representação do indígena limitado ao “bom selvagem”, que vive
na floresta, ama e protege os animais. Essa representação tem sua validade, mas também
essencializa e fixa a representação do indígena a um conjunto de características, excluindo
todos os povos e comunidades que não se encaixam nelas. Neste sentido, os
realizadores/as e cineastas indígenas, como veremos adiante, posicionam-se em suas
práticas, contra os processos de estereotipagem, que ainda não foram superados, não
ocorreram somente no período da Comissão Rondon.
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FIG. 17 Kiki, integrante da ASCURI, durante a gravação de um curta-metragem.

Fonte: Instagram da ASCURI, 2019.
[...] Quando invertemos o ponto de vista da câmera e produzimos nosso próprio
registro, transmitimos ao mundo nosso olhar. Deixamos de ser “caça” e nos
tornamos “caçadores” (ÁLVARES, 2018, p. 07).
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Neste capítulo continuamos com a proposta de abordar algumas experiências dos
povos indígenas com o audiovisual. No entanto, diferentemente do capítulo anterior,
voltamo-nos para experiências que se situam no marco da autorrepresentação dos povos
indígenas no cinema, marco em que a ASCURI também se insere. Este momento vai ser
compreendido, tal como coloca Naine Terena (2021)54, como o quarto momento da
história indígena, quando os povos indígenas “agenciam suas próprias ações via
tecnologias (todas elas) e disputam espaço com as narrativas hegemônicas”.
As experiências aqui abordadas correspondem a projetos de grande visibilidade
no cenário de um cinema produzido com e pelos povos indígenas. Iniciamos com os
projetos de formação em audiovisual desenvolvidos entre os Mebêngôkre Kayapó55.
Trazemos também os projetos de produção compartilhada e oficinas desenvolvidas pelo
Vídeo nas Aldeias (VNA) e pelo Instituto Catitu – Aldeia em Cena.
Os projetos apresentados neste capítulo têm como características a proposta de
uma produção compartilhada com os povos indígenas e a realização de oficinas de
formação em audiovisual. Estes projetos foram idealizados e coordenados por não
indígenas antropólogos/as, indigenistas ou cineastas. Trazemos, portanto, uma análise
deste processo a partir das reflexões destes idealizadores/as, ao mesmo tempo em que,
sempre que possível, trazemos também as reflexões dos povos que passaram por essas
experiências.
Ao apresentarmos esses projetos nossa intenção consiste em colocá-los em
paralelo com a produção desenvolvida pela ASCURI. Tendo em vista os dilemas,
ausências, conflitos e contradições que trazem um contraponto com a proposta da
ASCURI, onde as produções, os processos formativos, a busca pelo fomento e o controle
da circulação de suas produções são conduzidos por indígenas. Bem como buscamos
apresentar as variações que ocorrem nestas experiências, mostrando como o cinema
produzido com e pelos povos indígenas é extenso, diverso e está em muitos lugares.
Para discutir sobre os processos de autorrepresentação recorremos às reflexões de
Manuela Carneiro da Cunha (2009) sobre os conceitos de cultura e “cultura”, implicados
nas relações interculturais. Para pensar a construção da representação de si nas relações
interculturais também recorremos ao conceito de jogo de espelhos de Sylvia Caiuby
54

Cf. Quarto momento, alianças afetivas, primavera indígena, entre outros enunciados para doutor não
reclamar, Itaú Cultural, 2021.
55
Os Kayapó se autodenominam Mebêngôkre, vivem, em sua maioria, no Mato Grosso e Pará e são falantes
da língua Jê. Cf. Povos Indígenas no Brasil, ISA, 2021.
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Novaes (1993), dialogando com as discussões sobre os processos de identificação de
Silvia Rivera Cusicanqui (2018). Andrew Feenberg (2002, 2010, 2017) também no
auxilia nas reflexões realizadas em relação aos usos da tecnologia do vídeo.

3.1 A experiência Mebêngôkre Kayapó com o vídeo

Na década de 1980, quando a tecnologia do vídeo se tornou mais acessível,
surgiram experiências para além dos moldes de filmar os indígenas, já que se propunham
filmar com eles e ensiná-los a filmar a si mesmos. Uma dessas primeiras experiências foi
o projeto de capacitação para o uso de ferramentas e recursos audiovisuais desenvolvido
entre os indígenas Mebêngôkre Kayapó, que ocorreu em 1985.
O período de desenvolvimento desse projeto ocorreu durante a transição da
Ditadura Militar para um regime liberal-democrático, com o Governo Sarney (19851989), no qual foi realizado a construção de uma nova Carta Constitucional. Este é o
período em que o Movimento Indígena, através da UNI, que teve uma forte participação
neste momento, com o apoio de parte da sociedade civil, da igreja e do meio acadêmico,
mobilizou-se para participar da construção da Constituinte.
Porém, a construção da Constituinte, que se esperava ser “exclusiva” e contar com
a participação de toda a sociedade, acabou sendo elaborada pelos deputados e senadores
eleitos, em 1986, frustrando as expectativas do Movimento Indígena em participar
diretamente do processo de sua construção (BICALHO, 2010, p. 201-202). Mesmo diante
dessa frustração, o Movimento Indígena não deixou de participar dos processos da
Constituinte.
Em 1986, o Movimento Indígena tentou o acesso à Constituinte através das
eleições, por via partidária, mas não conseguiu eleger ninguém (BICALHO, 2010, p.
212). A participação dos indígenas, portanto, ocorreu através de revisões e pressões sobre
a construção e aprovação dos textos, encaminhados pela Comissão responsável, que
versavam sobre os povos indígenas. Neste processo, o Movimento Indígena contou com
a ajuda de seus apoiadores e como resultado, apesar de algumas perdas durante a
construção do capítulo VIII da Constituição, intitulado “Dos Índios”, tal como o

76
reconhecimento do Brasil como uma nação pluriétnica e o direito ao usufruto do subsolo,
ela garantiu:
a) superação da tutela, reconhecendo a capacidade civil dos índios; b)
abandono do pressuposto integracionista, em favor do reconhecimento do
direito à diferença sociocultural dos povos indígenas, na linha do
multiculturalismo contemporâneo; c) reconhecimento da autonomia societária
dos povos indígenas, garantindo para isso o direito ao seu território, à cultura,
à educação, à saúde, ao desenvolvimento econômico, de acordo com os seus
projetos coletivos presentes e futuros; d) reconhecimento do direito à cidadania
híbrida: étnica, nacional e global (LUCIANO, 2012, p. 206-207).

A participação dos povos indígenas na Constituinte alcançou uma atenção
midiática através dos telejornais e da imprensa, que apresentou para a sociedade
brasileira, indígenas que até então para muitos deles eram desconhecidos (BICALHO,
2010, p. 210). Durante a Constituinte ocorreram vários atos simbólicos por parte dos
povos indígenas, com a cobertura da mídia, na luta por garantir seus direitos na
Constituição.
A primeira grande presença de indígenas nos debates ocorreu em vinte e dois de
abril de 1987, durante a apresentação de uma Proposta Unitária à Subcomissão das
Populações Indígenas. Nesta reunião, cerca de quarenta lideranças indígenas marcaram
sua presença com seus modos de vida e rituais em um espaço de poder que se recusava
em ouvi-los e até mesmo recusava sua existência. Neste dia, eles ocuparam a sala de
reuniões com flechas, cocares e realizaram rituais de pajelança em um deputado, bem
como coroaram com um cocar o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses
Guimarães (BICALHO, 2010, p. 218).
Em outro momento, em quatro de outubro de 1987, no plenário, durante a defesa
das emendas populares, Ailton Krenak, que na época era coordenador da UNI, durante
seu discurso, vestido de terno e gravata, marcou a presença indígena neste espaço, ao
pintar seu rosto de luto, em forma de protesto às insistentes agressões que os povos
indígenas estavam sofrendo (FIG. 18).
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FIG. 18 Fotograma de Ailton Krenak durante sua fala no plenário.

Fonte: Índio Cidadão? (SIQUEIRA, 2014, 8’57’’).
Em janeiro de 1988 ocorreu outra ação simbólica marcante, quando cerca de
cinquenta representantes do povo Mebêngôkre Kayapó foram ao Congresso para
sensibilizar os congressistas em relação aos textos que estavam sendo construídos, através
de danças, cantos e questionando-os sobre a mineração em terras indígenas e a ausência
de proteção aos indígenas que já tivessem “perdido sua cultura” (BICALHO, 2010, p.
224). Próximo ao período da aprovação do capítulo VIII, ocorreu a ocupação dos
corredores do Congresso. E em vinte e cinco de maio de 1988, delegações de vários povos
indígenas adentraram o Congresso Nacional e, durante a votação do capítulo VIII, fizeram
uma vigília. No dia seguinte, durante as negociações das lideranças partidárias a respeito
do capítulo VIII, os indígenas mantiveram-se reunidos no auditório, ao lado da sala,
realizando diversas formas de pressões com a sua presença, canto, dança, abordando os
congressistas ao saírem das salas para saber o que se passava lá dentro (BICALHO, 2010,
p. 225-226).
Essa experiência com a mídia e o seu poder de intervenção política através da
veiculação das imagens e discursos, ao enfocarmos a presença dos Mebêngôkre Kayapó
neste processo, precisa também ser pensada ao lado do interesse que eles possuíam pela
produção de imagens. Isso porque, os Mebêngôkre Kayapó já conheciam o vídeo antes
mesmo da chegada dos projetos de formação. Desde 1950, eles já possuíam contato com
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antropólogos e jornalistas que levavam para as aldeias estes equipamentos. Além disso, a
partir da década de 1960, a relação dos Mebêngôkre Kayapó com as novas tecnologias de
informação e comunicação se intensificou e eles começaram a adquirir gravadores de
áudio para registrar seus rituais, aprenderam a manusear os transmissores de rádio da
FUNAI e começaram a colecionar fotografias em que eram representados (ARAÚJO,
2015, p. 95).
Para pensarmos sobre as experiências dos Mebêngôkre Kayapó com as oficinas
de formação em audiovisual é importante conhecermos algumas discussões que se
desenvolveram dentro do campo da antropologia, relacionadas à representação do “outro”
através do vídeo. Isso é importante, porque as experiências iniciais dos Mebêngôkre
Kayapó com as oficinas de formação em audiovisual são mediadas por antropólogos e
cineastas. Faremos isso percorrendo algumas questões colocadas pelo antropólogocineasta Jean Rouch56, que remetem à noção de alteridade, a relação entre objetividade e
subjetividade e a produção compartilhada, através dos filmes Jaguar (ROUCH, 19541967) e Eu, um negro (ROUCH, 1958-1959). Além disso, as experiências que
apresentaremos a seguir do VNA e do Instituto Catitu também dialogam com as propostas
e questionamentos colocados por Jean Rouch.
Comecemos por Jaguar (ROUCH, 1954-1967), um filme que acompanha a
viagem de três amigos, Damouré, Illo e Lam, para a Costa de Ouro, hoje Gana, para fazer
fortuna e retornar para sua terra Natal com suas conquistas. Ao contar a história desses
três amigos, Rouch aborda a migração enquanto um rito de passagem em que jovens e
adolescentes se transformam em adultos, isto é, enquanto uma transformação dos rituais,
associando as migrações que eram frequentemente realizadas por um grande número de
jovens, aos rituais de migração que já se realizavam há muito tempo por estes povos
(GONÇALVES, 2007, p. 79).
Em Eu, um Negro (1958-1959), no qual Rouch propõe a um grupo de jovens
migrantes representarem a si mesmos, ele também se posiciona diante de uma exotização
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Jean Rouch graduou-se em Engenharia Civil, em 1941, e no mesmo ano deixou a França para trabalhar
na África como servidor civil para construir estradas e pontes. Rouch se interessou pelo ritual e pela
antropologia em 1942, quando um grupo de trabalhadores locais morreu atingido por um raio e um de seus
assistentes, Damouré Zika (mestre de obras que trabalhava com Rouch e atuou em vários de seus filmes),
convidou-o a participar de uma cerimônia de purificação para os que foram atingidos pelo raio, realizada
pela avó de Damouré, em sua aldeia Natal. Encorajado pelos antropólogos africanistas de Paris, Rouch
começou a envolver-se com investigações em campo. Iniciou seu doutorado, em 1947, sob a orientação de
Marcel Griaule (que foi aluno de Marcel Mauss e utilizou o filme para estudar os rituais Dogon na África)
e defendeu sua tese em 1952 (GUÉRIOS, 2016, p. 112).
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dos nigerianos. A proposta do filme era que eles representassem a si mesmos da forma
como quisessem e na improvisação. Um dos jovens, por exemplo, representa a si através
do personagem Lemmy Caution, um agente federal americano, interpretado no cinema
pelo ator norte-americano Eddie Constantine.
A partir destes filmes Rouch questiona as representações correntes da
antropologia sobre rituais e sobre a África, que buscavam registrar os rituais, a partir de
uma perspectiva do “outro” como estático, exótico, distante e em processo de
desaparecimento, que seria “preservado” nos registros. Rouch, ao contrário, volta-se para
os rituais transformados, para as cidades, não esconde as transformações, trazendo uma
nova imagem da África (GONÇALVES, 2007, p. 34). Rouch também se posiciona frente
a representações dos nigerianos que se limitam ao recorte do modo de vida nas aldeias,
que é representado de forma exótica e estática.
Uma proposta muito semelhante ao conceito de ch’ixi de Silvia Rivera
Cusicanqui (2018), que propõe pensar a identidade não como algo fixo, estático, situado
no passado, mas como processos de identificação, que implica pensar que suas
identidades se constroem nessas relações, nas transformações e nos atravessamentos de
fronteiras cotidianas.
Outro questionamento presente nos filmes de Jean Rouch está relacionado à
oposição objetividade/subjetividade. Como Araújo comenta (2015, p. 48), Rouch em vez
de buscar os efeitos de transparência da câmera que camufla a presença do cineasta, tirava
proveito disso, utilizando-a como instrumento para a construção de interações,
provocações. Questionando uma ideia de “verdade absoluta”, “não manipulada”
(NICHOLS, 2005, p. 155) e entendendo a verdade como a “[...] construção possível desta
verdade através do que pode ser filmado” (GONÇALVES, 2007, p. 56). A noção de
cinema-verdade, em Rouch, portanto, corresponde a uma verdade construída pela câmera,
é a verdade de uma forma de interação (NICHOLS, 2005, p.155). Ou, como Rouch
coloca: “o cinema verdade não é a verdade no cinema, é a verdade do cinema. Verdade
Particular! (ROUCH, In. COLLEYN, 1995, p. 68).
O que não significa que seus filmes não sejam realistas. Em Batalha no Grande
Rio (Caça ao Hipopótamo) (ROUCH, 1951), por exemplo, em que Rouch grava a caça
aos hipopótamos realizada por um grupo de pescadores, ao exibir este filme para eles, o
filme foi criticado por Rouch colocar uma música extra diegética durante a caçada, algo
que inviabilizaria a caça (PIAULT, 1994, p. 68). Segundo os pescadores, a música
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prejudicaria a caçada que deve ser realizada em profundo silêncio. Ao ouvir essas críticas
Rouch retirou a música, levando em consideração as colocações dos pescadores e
buscando trazer uma cena que se aproximasse da caçada que ele acompanhou (HIKIJI,
2013, p. 116).
Essa relação entre quem filma e quem é filmado, onde o cineasta passa a ouvir as
considerações de quem é filmado e as incorpora ao filme, recria o próprio filme com a
participação de quem é filmado na sua construção. O que também ocorre na forma em
que são construídas as narrações de alguns de seus filmes. Em Jaguar (1954-1967), a
narração é produzida posteriormente a sua produção, a partir de comentários dos
participantes do filme realizados durante a exibição das imagens editadas, tendo Rouch
também colaborado como narrador (como mais um ponto de vista, sem abdicar da autoria)
(DA-RIN, 2006, p. 161). Em Eu, um Negro (ROUCH, 19579-1959), Rouch também
mostrou o filme para os jovens que participaram dele e pediu que eles construíssem
comentários e diálogos a partir das imagens (GONÇALVES, 2007, p.120).
Essas práticas que começam a ser pensadas como compartilhadas, contudo, não
podem ser romantizadas, posto que elas carregam uma série de tensões, contradições,
inclusive o fato de participantes do filme não concordarem com a forma como os filmes
eram construídos. Oumarou Ganda, um dos personagens de Eu, um negro (ROUCH,
1958-1959), que mais tarde se tornou cineasta, ao refletir sobre o filme, vinte e três anos
depois, em uma entrevista, afirma:
Eu não gostei deste filme por diversas razões. Primeiro, a um certo momento
ele soava falso. E mais, eu sentia que a realização do que eu pensei deveria ter
sido diferente, porque na realidade eu era um pouco co-realizador deste filme,
eu dei minha parte dia-a-dia, nós trabalhamos juntos e depois Rouch fez a
montagem... a questão era de se fazer um filme sobre os imigrantes de
Treichville que deveria se intitular Zazouman de Treichville, um curtametragem e nós temos um longa-metragem intitulado Eu, um negro. Eu tentei
com meu primeiro filme justamente retificar o alvo, de dizer quase a mesma
coisa, mas no meu sentido com muito mais precisão, e foi por isso que eu filmei
Cabascabo, que queria refletir o que eu sentia, não tudo que eu sentia, por que
eu não tinha os meios... É então como isso se passou, mas em Eu, um negro,
em parte, as coisas são verdadeiras. (OUMAROU, In. GONÇALVES, 2007,
p. 153).

Essas questões e tensionamentos colocados a partir dos filmes de Jean Rouch
também podem ser percebidos quando nos detemos sobre as experiências de capacitação
para o uso de ferramentas e recursos audiovisuais entre os Mebêngôkre Kayapó, que teve
início em 1985.
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O primeiro projeto de formação realizado entre os Mebêngôkre Kayaó foi o
Mekaron Opoi Djoi57. Ele foi desenvolvido nas aldeias ao norte do Parque Indígena do
Xingu e coordenado por uma equipe composta por dois antropólogos e uma cineasta que
trabalhavam com produção e criação de vídeos: Luiz Henrique Rios, Renato Rodrigues
Pereira e Mônica Frota Leão Feitosa 58, ligados à produtora Veneta Vídeo, do Rio de
Janeiro. O objetivo do projeto, que durou 45 dias, conforme relato destes
pesquisadores/as, consistia em ensinar os Mebêngôkre Kayapó a utilizar câmeras de
vídeo. E como podemos perceber pela fala dos pesquisadores/as, a demanda para o projeto
é proveniente de um interesse dos próprios Mebêngôkre Kayapó em aprender o manuseio
da câmera:
Não produzíamos um filme ou um programa para a televisão. Chegamos até
eles para verificar até que ponto era verdade o que ouvíamos, meses antes, no
Rio de Janeiro: alguns grupos indígenas do Xingu estavam interessados em
“aprender a filmar” [...] O que ouvíramos, no caso dos Txucarramãe (faz parte
do grupo Kayapó), era sem dúvida verdadeiro. Não que todos eles estivessem
ansiosos em aprender mais uma arte ocidental. Mas Mekaron 59, desde o início,
e Raoni60 em seguida, anteviam na possibilidade de manipular a câmera e
registrar certos acontecimentos, benefícios significativos para os seus (RIOS,
PEREIRA, FROTA, 1987, p. 81).

Através das observações de Mônica Frota61 percebemos que a utilização inicial
concebida pelos Mebêngôkre Kayapó para as práticas fílmicas estava relacionada à
proposta de registrar seus rituais, festas, cantos, que muitos da aldeia desconheciam. É
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Conforme Mônica Frota, na língua Jê, o nome do projeto queria dizer “Ele, que cria imagens”. Cf. Taking
Aim e a Aldeia Global: A Apropriação Cultural e Política da Tecnologia de Vídeo pelos Índios Kayapós.
58
Luiz Henrique Rios é formado em sociologia, com especialização em Antropologia Social pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), dirigiu documentários e comerciais para grandes empresas
e agências. A sua trajetória ligada ao audiovisual tem início com a produção de filmes etnogr áficos. Hoje é
diretor da Rede Globo e já dirigiu várias novelas e minisséries, tais como A Muralha (2000), Pega Pega
(2017) e Bom Sucesso (2019). Renato Pereira Rodrigues é antropólogo, publicitário e marqueteiro, formou se em antropologia pela UFRJ. Foi um dos proprietários da produtora de vídeo TV Zero. Mônica Frota é
antropóloga visual, fotógrafa e videomaker, graduada em Cinema pela Universidade Federal Fluminense.
Em 1992, concluiu seu mestrado em antropologia pelo The Center for Visual Anthropolopgy - University
of Southern California. A partir de um material gravado ao longo de dois anos, que envolveram três viagens
ao território kayapó, ela realizou o filme Taking Aim (1993), com imagens originais do projeto Mekaron
Opoi Djoi, fotografias e animação por computador. Cf. Uol notícias; Luis Henrique Rios por Leo Jaime;
Taking Aim e a Aldeia Global: A Apropriação Cultural e Política da Tecnologia de Vídeo pelos Índios
Kayapós.
59
MekaronTxucarramãe é uma liderança kayapó e o primeiro indígena a se tornar diretor do Parque
Indígena do Xingu. Cf. Mostra de filmes marca os 60 anos do Xingu, Ciclo Vivo, 2021.
60
Raoni Mentuktire é uma liderança kayapó reconhecido internacionalmente como um dos principais
representantes da luta pela preservação da floresta e dos povos amazônicos. Cf. Por que o cacique Raoni
Mentuktire deve ganhar o Nobel da Paz, ISA, 2021.
61
Cf. Taking Aim e a Aldeia Global: A Apropriação Cultural e Política da Tecnologia de Vídeo pelos
Índios Kayapós.
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preciso indicar aqui que essa noção de preservar, guardar, também implica uma dinâmica
de reproduções constantes deste material (DIAS, 2011, p. 156).
Além disso, enquanto uma extensão do uso que os Mebêngôkre Kayapó já faziam
do rádio, que consistia em uma troca de mensagens entre as aldeias para fortalecer a
unidade política, essa dinâmica também foi transposta para o uso do vídeo (FROTA)62.
Os Mebêngôkre Kayapó também começaram a gravar as reuniões e acontecimentos
políticos como forma de pressão sobre os representantes do governo (RIOS, PEREIRA,
FROTA,1987, p. 81). Mônica Frota63, ao se deter sobre o processo de produção de
imagens pelos Mebêngôkre Kayapó, percebe que eles compreenderam o uso do vídeo
enquanto uma forma de assumir o controle de sua representação na relação com os
representantes do governo e intervir nessas negociações.
A dinâmica do projeto consistia, em um primeiro momento, em que os
pesquisadores/as gravassem em Vídeo Home System (VHS) tudo o que era sugerido pelos
Mebêngôkre Kayapó e quase que diariamente este material era reproduzido para a maior
parte dos moradores da aldeia. As oficinas começaram logo em seguida, quando dois
jovens foram designados pelas lideranças para aprenderem a utilizar os equipamentos
(RIOS, PEREIRA, FROTA, 1987, p. 81-82).
Durante um bom tempo, o projeto foi subsidiado pelos Mebêngôkre Kayapó e
pelos pesquisadores/as. O resultado do projeto, que se realizou, apenas em 1985, são
quase trinta horas de material bruto e pertencente aos Mebêngôkre Kayapó (RIOS,
PEREIRA, FROTA,1987, p. 82).
O projeto Mekaron Opoi Djoi não teve continuidade, mas tornou-se a base para o
Projeto de Vídeo Kayapó, desenvolvido pelo antropólogo norte-americano Terence
Turner64. O encontro de Turner com os Mebêngôkre Kayapó, conforme Araújo (2015, p.
96), ocorreu em 1976, quando ele trabalhou como consultor na aldeia Mentuktire, para
uma série de filmes da BBC intitulada Other People’s Live. Em 1987, ele retornou para
as aldeias Mentuktire e Gorotire acompanhando a equipe da Granada Television, como
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Cf. Taking Aim e a Aldeia Global: A Apropriação Cultural e Política da Tecnologia de Vídeo pelos
Índios Kayapós.
63
Cf. Taking Aim e a Aldeia Global: A Apropriação Cultural e Política da Tecnologia de Vídeo pelos
Índios Kayapós.
64
“No começo dos anos 1960, Terence Turner chegava ao Brasil e começava sua carreira como
antropólogo. À procura de inteirar-se da antropologia local e em busca do domínio da língua portuguesa,
frequentou o Curso de Especialização em Antropologia Social, organizado por Roberto Cardoso de
Oliveira, então oferecido no Museu Nacional/UFRJ. De lá foi aos Kayapó, para onde, de tempos em tempos,
sempre volta” (LIMA, SMILJANIC, FERNANDES, 2008, p. 139).
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consultor, na produção de dois documentários. Neste retorno, encontrou vários
Mebêngôkre Kayapó que já dominavam o uso da câmera.
A partir de 1990, Turner, com o auxílio da Spencer Foundation e com a
cooperação de Vincent Carelli 65, que na época trabalhava no CTI, começou o Projeto de
Vídeo Kayapó (TURNER, 1993, p. 88). Este foi solicitado pelos próprios Mebêngôkre
Kayapó, os quais já haviam aprendido a usar a câmera de vídeo e necessitavam suprir
algumas dificuldades, como a ausência de um lugar adequado para o armazenamento do
material produzido, o que levou à deterioração de muitas fitas de vídeo originais e um
treinamento em edição e acesso a esses equipamentos (TURNER, 1993, p. 88-89).
A dinâmica do projeto consistia em passar as imagens com o realizador que a
filmou, em seguida produzir um relatório das cenas e deixar o indígena assumir a edição.
Conforme Turner (1993, p. 89), não eram repassadas regras de enquadramento,
montagem e cortes, deixando que tivessem controle sobre o processo, mas por vezes
apresentava-se algumas sugestões, as quais também poderiam ser recusadas. Quanto mais
familiaridade os realizadores possuíssem com o equipamento, mais Turner se ausentava
do processo de edição.
O período entre 1990 e 1992 foi o mais ativo do projeto, no qual os Mebêngôkre
Kayapó filmaram e editaram uma dúzia de filmes, cujos conteúdos tratavam de
comunicações entre as diferentes aldeias, rituais, documentação das relações políticas
entre as comunidades e a relação com o governo brasileiro (BOYER, 2006, p. 50).
Conforme as considerações de Turner (1993, p. 86), na experiência com o vídeo
entre os Mebêngôkre Kayapó, ele percebeu que o ato de filmar e editar, para eles, era
mais importante que o próprio filme, já que neste processo eles mobilizavam valores da
própria sociedade e o ato de filmar funcionava como um mediador, tal como Mônica Frota
também havia apontado, na relação com representantes do governo e a mídia nacional e
internacional.
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Vincent Carelli é um cineasta franco-brasileiro, nasceu em Paris e mudou-se para o Brasil aos cinco anos
de idade. Aos 16, teve seu primeiro encontro com os povos Xikrin, do Sul do Pará, em uma viagem com
frei José, um dominicano. Em 1970, Vincent Carelli começou a cursar Antropologia na Universidade de
São Paulo (USP), porém, não concluiu o curso. Entrou para a FUNAI, como indigenista, em 1973, mas,
descontente com a política indigenista vigente na época, também não permaneceu muito tempo. Em
seguida, trabalhou por um período de dez anos no CEDI, atuando na constituição de um acervo fotográfico
para a publicação da enciclopédia Povos Indígenas no Brasil. Vincent ajudou na formação do CTI e é um
dos fundadores e coordenador do VNA (CARELLI, 2011, p. 42-46), (CARELLI, CARVALHO, MORAES,
2017).
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No Comício de Altamira, em 1989, por exemplo, como podemos verificar através
do filme The Kayapó - Out the forest66 (BECKHAM, 1989) (FIG. 19), eles apontaram as
câmeras para os não indígenas responsáveis pela obra (dentre eles estava o presidente da
Eletronorte responsável pela construção da hidroelétrica - José Antonio Muniz, o
presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA) - Fernando César Mesquita, o prefeito de Altamira - Armindo Denadin e
deputados federais), para registrar as negociações que estavam sendo firmadas e as
propostas apresentadas.
FIG. 19 Fotograma do Comício de Altamira.

Fonte: The Kayapó - Out the Forest (BECKHAM, 1989, 6’50’’).
Os Mebêngôkre Kayapó não apenas gravaram o evento, mas, ao gravar, tornaramse o evento, o qual foi acompanhado pela imprensa nacional e internacional. Neste
sentido, como Turner (1993, p. 101) coloca, o vídeo, para os Mebêngôkre Kayapó, não é
uma gravação passiva, pois ele performa a realidade, “ajuda a estabelecer os fatos que ela
grava”. Retomando a discussão apresentada por Jean Rouch (ROUCH In. COLLEYN,
1995, GONÇALVES, 2007, p. 56) em seus filmes, nesta interação e a partir dela, os
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O filme The Kayapó - Out the forest (BECKHAM, 1989) foi dirigido pelo inglês Michael Beckham e
contou com a consultoria antropológica de Terence Turner. Além disso, o filme faz parte da série
Disappearing Worlds. O filme está disponível no Youtube.
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Mebêngôkre Kayapó atuam na construção da imagem a ser gravada, instaurando várias
questões, como, por exemplo, que imagem apresentar de si mesmos para os representantes
do governo e da imprensa nacional e internacional.
Além disso, o vídeo também funciona como documento que corrobora e pressiona
no cumprimento das promessas. Uma prática que continua a ser realizada entre os/as
cineastas Mebêngôkre Kayapó, tal como relata Kiabieti Metuktire, um dos alunos da
primeira formação de vídeo, que deu continuidade à prática fílmica. “Caneta, alguns
valem, outros estão mentindo. A câmera e o GPS, eles apontam onde aconteceram
algumas coisas, e essa é nossa arma agora” (KIABIETI, 03’’08’’’- 03’’26’’’). 67
Em outro vídeo, postado em 2019, no canal do Youtube do coletivo Beture68, um
coletivo formado por cineastas Mebêngôkre Kayapó, também é possível perceber este
mesmo papel desempenhado pelo vídeo. Trata-se de uma reunião, na Câmera dos
Deputados, para discutir a questão territorial, em Brasília, durante o Acampamento Terra
Livre (ATL)69. Ali vemos Tuíre, ou Tuíra, como ficou conhecida na imprensa nacional e
internacional, quando, durante a reunião com os responsáveis pela construção da
hidrelétrica de Kararaô, em 1989, passou o terçado no rosto do engenheiro chefe da
Eletronorte, em protesto contra a construção da hidrelétrica (FIG. 20).
Em 2019, no vídeo divulgado pelo coletivo Beture, ela novamente se encontra
diante de uma situação semelhante e vemos imagens suas, produzidas agora por jovens
cineastas Kayapó, em que ela novamente pressiona, questiona, marca sua presença com
seu modo de vida em um espaço de poder que continua evitando ouvi-los e recusando sua
existência (FIG. 21).
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Cf. Amazon Tribe: “Video is Our Bow. It´s Our Weapon”, National Geographic.
“O Coletivo Beture é um movimento dos Mekarõ opodjwyj - cineastas indígenas Mẽbêngôkre-Kayapó
das aldeias que fazem parte da Associação Floresta Protegida - AFP. Denominamos o Coletivo de Beture,
tal como uma formiga que encontramos em nosso território, caracterizada por ter uma mordida bastante
potente, a cabeça vermelha e a bunda preta, assim como nós nos pintamos para a guerra. O coletivo surgiu
em 2015 e tem contribuído para organizar e estruturar um movimento da juventude que vem surgindo em
muitas comunidades. A juventude Mẽbêngôkre Kayapó deseja registrar a vida e a cultura de seu povo a
través das tecnologias audiovisuais e diversas mídias. Hoje o coletivo desempenha um papel fundamental
na conquista de reconhecimento cultural assim como na visibilidade das nossas estruturas políticas. Desde
então, formações audiovisuais têm sido realizadas com o objetivo de potencializar as produções do coletivo
e ofertar aos cineastas mais conhecimento sobre as técnicas de captação de imagens, de roteirização e
edição” (ASSOCIAÇÃO FLORESTA PROTEGIDA, 2021).
69
O Acampamento Terra Livre é a maior mobilização indígena nacional, é promovido pela APIB e reúne
todo ano, na esplanada dos ministérios, em Brasília (DF), lideranças de todas as regiões do país. Cf. APIB,
2021.
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FIG. 20 Fotografia de Tuíre passando o terçado no
rosto de José Antônio Muniz Lopes.

Fonte: Amazônia Real, 2021.
FIG. 21 Fotograma de Tuíre durante sua fala na Câmera dos Deputados, em 2019.

Fonte: Tuíre Kayapó contra deputado na Câmara dos Deputados (BETURE,
2019, 43’’).
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Neste caso, vemos como o vídeo continua auxiliando como meio de intervenção
política na mediação com representantes do governo brasileiro e como os Mebêngôkre
Kayapó também atuam na construção das imagens gravadas.
Enquanto as imagens da Comissão Rondon situavam os indígenas em identidades
fixas, exotizantes, a escolha dos Mebêngôkre Kayapó (FIG. 19, 21) associa sua imagem
ao domínio do uso do vídeo, ao mesmo tempo em que mantém nessa imagem o uso do
cocar, da pintura, de seus marcadores enquanto povo Mebêngôkre Kayapó. Dessa forma,
questionam a imagem de um indígena situado no passado, “exótico”, “em vias de
desaparecimento”, que é, por exemplo, o título da série a que pertence o filme The Kayapó
- Out the forest (BECKHAM, 1989). Ao produzirem suas representações reafirmam um
dos lemas do Movimento Indígena: “Posso ser quem você é sem deixar de ser quem sou”
(MUNDURUKU, 2012, p. 43). Com a câmera na mão, os Mebêngôkre Kayapó deixam
de ser “caça” e se tornam “caçadores”, como coloca o realizador Guarani-Mbya Alberto
Álvares (2018, p. 07), problematizam a construção de sua própria imagem e intervêm
nela.

3.2 Projeto Vídeo nas Aldeias e a busca por devolver as imagens

Inserido no movimento de constituição de um indigenismo alternativo e de uma
representatividade do Movimento Indígena a nível nacional, bem como de um interesse
por parte de alguns povos indígenas em dominar a tecnologia do vídeo, atrelado a um
momento em que o manuseio dessa tecnologia se torna mais acessível, temos a
constituição do projeto Vídeo nas Aldeias (VNA), o qual tem continuidade até hoje, tendo
alcançado um grande número de povos com suas oficinas de formação.
O VNA começou a ser realizado em 1986, dentro do CTI, tornando-se uma ONG
independente no ano 2000. O projeto inicial do VNA foi realizado pelo casal Vincent
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Carelli e Virgínia Valadão70 e outros colaboradores, entre os indígenas Nambikwara 71,
em Mato Grosso, resultando no filme A festa da moça (CARELLI, 1987).
Como relata Vincent Carelli, em Moi, un Indien (2004, p. 22), Andrea Tonacci
chegou a formular, na década de 70, o Projeto Inter Povos, um projeto de comunicação
entre aldeias, o qual, no entanto, não chegou a concretizar-se, em grande medida porque
na época o acesso ao vídeo era difícil. Como também não havia a constituição de uma
rede de distribuição para dar suporte à circulação do material entre as aldeias
(GONÇALVES, 2012, p. 76-77). Já em 1986, quando surge a VHS Camcorder e depois
de dez anos de um extenso trabalho fotográfico de Vincent Carelli para o CEDI,
constituindo um banco de imagens e devolvendo essas imagens aos indígenas, é que a
proposta do Inter Povos foi efetivada, dentro do VNA e articulada por Vincent Carelli e
Virginia Valadão.
O VNA vem, ao longo dos anos, desenvolvendo atividades com diversos povos
indígenas, começando com povos que já eram atendidos pelo CTI, até expandir para
aqueles que ainda não conheciam a ONG, levando equipamentos de registro e exibição
de vídeo, construindo um acervo de documentários sobre a realidade indígena brasileira
e realizando oficinas de formação audiovisual nas aldeias. O VNA conta com mais de
setenta filmes produzidos, sendo aproximadamente a metade de autoria indígena e a
maioria deles premiados nacional e internacionalmente. Também possui o maior acervo
de imagens dos povos indígenas no Brasil, composto por 8 mil horas de registro de 50
povos de todas as regiões do país (CARELLI, CARVALHO, MORAES, 2017).
Durante os primeiros 18 anos do projeto, conforme Vincent Carelli, em entrevista
a Sophia Pinheiro (2018, p. 128), o VNA não teve nenhum apoio financeiro do governo
brasileiro, sendo sustentado por verbas exteriores, vindo de instituições dos EUA

70

Virgínia Valadão era antropóloga, formada pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e foi
uma das fundadoras do CTI, da qual foi diretora, realizando, por quase 20 anos, atividades relacionadas aos
povos indígenas e à luta por seus direitos. Escreveu vários relatórios, pareceres e laudos a partir do trabalho
de campo realizado entre estes povos. Foi consultora do Banco Mundial na formulação do Projeto de
Demarcação das Terras Indígenas da Amazônia Legal (PPTAL, 1992), bem como, a antropóloga
responsável (1984 - 1986) pelo processo de Tombamento da Serra do Mar e pelo processo de p reservação
das vilas caiçaras do Estado de São Paulo. Virgínia faleceu jovem, em 1998. Como Rita Carelli (sua filha)
coloca, sobre a importância de Virgínia para o VNA: “Virginia morreu jovem, muito jovem (1998) e não
viu os capítulos seguintes dessa história, mas digo que o amadurecimento foi natural, pois as pedras
fundamentais já estavam ali pavimentando o caminho: a realização a partir de uma relação profunda com
as comunidades e o desejo de colocar a câmera a serviço das demandas indígenas” (CARELLI, 2017,
p.163).
71
Os Nambikwara, cuja autodenominação é Anunsu, vivem, em sua maioria, na região do Mato Grosso e
Rondônia e pertencem à família linguística Nambikwara. Cf. Povos Indígenas no Brasil, ISA, 2021.
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(Guggenheim, MacArthur, Rockefeller, Ford) e da Embaixada da Noruega. Apenas a
partir do Governo Lula (2003-2011), do Partido dos Trabalhadores (PT), o projeto
começou a contar com o apoio do Estado, através dos fomentos de programas como o
Cultura Viva72, que possibilitou a compra de câmeras melhores e equipamentos para
edição dos filmes nas aldeias, a realização de inúmeras oficinas de formação, encontros
e a publicação da coleção de DVDs Cineastas Indígenas (CARELLI, 2011, p. 50).
Em 2016, o VNA sofreu uma modificação em decorrência da retirada do apoio da
Embaixada da Noruega no Brasil, o que resultou no fechamento de sua base institucional,
em Olinda. Além disso, segundo Vincent Carelli (CARELLI, CARVALHO, MORAES,
2017), em parte porque não há mais financiamento para a realização de novas oficinas de
formação com povos que ainda não participaram do projeto, eles começaram a fazer
filmes em parceria com realizadores que já formaram. Em 2018, o VNA lançou uma
plataforma online dos vídeos produzidos ao longo de sua trajetória, facilitando o processo
de divulgação e acesso ao projeto. 73 E, em 2020, lançaram o filme Antônio & Piti
(CARELLI, PIYÃKO, 2020) que tem na direção Vincent Carelli e Wewito Piyãko74,
realizador formado pelo VNA. No momento atual, o VNA tem se dedicado à digitalização
de seu acervo, como um dos passos para o seu encerramento.
No modelo de produção inicial dos filmes do VNA, como podemos perceber
através das colocações de Dominique Gallois75 e Vincent Carelli (1995, p. 67), o objetivo
do VNA se afastava de uma relação que comumente era realizada entre os povos
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O Programa Nacional de Cultura, Educação e Cidadania – Cultura Viva foi criado em 2004. Sua base
orientou-se pela criação dos pontos de cultura, que se tornaram política de Estado a partir da Lei nº 13.018
de 22 de julho de 2014. Os recursos, cujo financiamento e administração eram compartilhados com Estados
e Municípios, foram destinados às instituições que já desenvolviam ações culturais e sociais e tiveram como
propósito reconhecer e fortalecer projetos culturais existentes em diversos lugares do país, os quais
tornaram-se os pontos de cultura. Atualmente o Programa vem sendo descontinuado. Durante o governo
Dilma (2011-2016), o programa já estava sendo desmontado e após a posse de Michel Temer (2016 – 2018),
como novo presidente, o programa ficou sem apoio governamental e um conjunto d e políticas foi
descontinuada, ou, simplesmente, negligenciada (TURINO, 2013), (AROSTEGUY, GOMES, 2020, p. 2 3).
73
Link da plataforma do VNA: < http://videonasaldeias.org.br/loja/>. Acesso em 06 mar. 2021.
74
Wewito Piyãko é professor de sua aldeia, realizador de vídeos, desenhista e participou de três oficinas do
VNA. Além de Shomõtsi (PIYÃKO, 2001) participou da produção de No tempo das Chuvas (PINHANTA,
PIYÃKO, 2000), Troca de Olhares (YUBE, PIYÃKO, CARVALHO, 2009), A gente luta, mas come fruta
(PIYÃKO, PINHANTA, 2006) e Antônio & Piti (CARELLI, PIYÃKO, 2020). Cf. Realizadores, VNA,
2021.
75
Dominique Gallois é docente do departamento de antropologia da USP. Iniciou sua parceria com o V NA,
na produção de um documentário entre os indígenas Wajãpi, com os quais já trabalhava. Além disso,
participou da coordenação do projeto por um período, resultando em alguns vídeos: O espírito da TV,
(CARELLI, 1990), A Arca de Zoé (GALLOIS, CARELLI, 1993) e Eu já fui seu irmão (CARELLI, 1993).
Cf. Equipe VNA, VNA, 2021.
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indígenas e os pesquisadores/as ou a imprensa nacional e internacional. Nestes casos, o
retorno oferecido a esses povos se limitava ao envio das fotos, filmes editados e teses,
resultando, muitas vezes, na apropriação das imagens destes povos para fins de difusão
cheia de estereótipos e equívocos.
Para Dominique Gallois e Vincent Carelli (1991, p. 25, 1995, p. 67), o diferencial
do projeto consistiu em levar aos povos indígenas equipamentos de registro e de exibição
de vídeo, junto com um acervo de documentários sobre vários povos indígenas e
promover a apropriação e manipulação da imagem pelos próprios indígenas de acordo
com seus projetos políticos e culturais. Nesta proposta considerava-se o feedback de quem
era filmado, prática defendida por Jean Rouch, mas que nem sempre era concretizada nas
produções audiovisuais realizadas com povos indígenas (GALLOIS, CARELLI, 1995, p.
67). Este retorno por parte dos indígenas se realizava através de visionamentos coletivos,
que resultava em reflexões e interferências na construção de sua própria imagem, já que
eles passaram a se produzir tal como gostariam de se ver e serem vistos na tela
(CARELLI, 2004, p. 23).
Ademais, dentro dessa concepção de retorno, ocorreu um afastamento de uma
perspectiva arquivista desses materiais em museus e bibliotecas, inacessíveis aos povos
indígenas. Isso porque o VNA levava esses materiais às aldeias. Dentro de uma proposta
de que esses vídeos fossem colocados em ação e construção permanente, entendendo que
a preservação dessas imagens para a memória dos povos indígenas só faz sentido quando
ela é colocada à disposição deles, para que as utilizem nos processos de reconstrução,
adaptações e seleções de memórias (GALLOIS, CARELLI, 1995, p. 68). Além disso, a
devolução das imagens não era uniforme para todas as aldeias onde o VNA atuava, mas
procurava atender demandas específicas, buscando em seu acervo o que cada aldeia pedia
ou necessitava.
Outra característica do projeto é que ele se afastou de um relativismo cultural, pois
as suas produções eram direcionadas a dois grupos distintos: de um lado, estavam as
comunidades indígenas e, de outro, povos de outras etnias e também um público que não
era indígena. Ao afastar-se de um relativismo e assumir a possibilidade de uma
comunicação intercultural, o/a cineasta não está mais protegido atrás de sua câmera,
sendo assim, menos que observar, busca construir um processo de comunicação
(QUEIROZ, 2004, p. 2). Essa demanda por comunicar partia dos povos que participavam
do projeto (GALLOIS, CARELLI, 1995, p. 72), bem como, articulava-se à forma como
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Vincent Carelli pensava a construção destes filmes. Apontamos aqui que estes primeiros
filmes foram quase todos montados por Tutu Nunes 76 e dirigidos por Vincent Carelli.
Eu sempre tive a preocupação de produzir algo de atrativo para o público: isto
é, uma bela fotografia, cortes no movimento, uma montagem acelerada para
um público habituado a uma cultura visual elaborada no estilo televisual. Um
toque de humor é sempre fundamental (CARELLI, In. QUEIROZ, 2008, p.
107).

Podemos perceber essas propostas defendidas pelo VNA, no quarto filme do
projeto, O Espírito da TV (CARELLI, 1990), produzido com os Wajãpi77, no Amapá. O
filme possui 17 minutos de duração, legenda em português e tem na direção Vincent
Carelli e na edição Tutu Nunes. Dominique Gallois é apresentada nos créditos como
consultora antropológica, pois possuía um domínio da língua dos Wajãpi e um
relacionamento de anos com eles. A ideia para a produção do filme veio dos próprios
Wajãpi que, cansados de experiências com filmagens comerciais e etnográficas realizadas
em suas aldeias, das quais eles nunca tinham acesso ao resultado, formularam uma
demanda voltada, em um primeiro momento, para registrar características de seus modos
de vida, com a intenção de que fossem exibidas para fora da aldeia (GALLOIS,
VINCENT, 1991, p. 26).
O ano em que se realizou o projeto VNA entre os Wajãpi, em 1990, conforme
Gallois e Carelli (1991, p. 27), era um momento em que eles enfrentavam a ameaça de
redução de seu território, que seria cortado por uma Floresta Nacional, e o aumento
crescente de garimpeiros em suas terras. Essa situação estimulou a realização das
gravações por parte dos Wajãpi, a partir de uma percepção da utilização do vídeo como
um canal de comunicação tanto com outros povos indígenas quanto com a FUNAI,
políticos e até mesmo com os garimpeiros.
Durante a realização do projeto foram exibidos para os Wajãpi materiais brutos
do arquivo do CTI, com imagens de outros povos indígenas e algumas reportagens de
TV. O filme retrata essa experiência inicial com a TV, centrando-se na interação dos
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Estevão Nunes Tutu trabalhou como editor do VNA, de 1989 a 2000, chegando a trabalhar nas primeiras
oficinas de formação de realizadores indígenas. Atualmente trabalha como coordenador de eventos na
Sportv, como educador e documentarista em projetos socias. Cf. Equipe VNA, VNA, 2021.
77
Os Wajãpi vivem, em sua maioria, no Amapá, Pará e Guiana Francesa e são falantes da família linguística
Tupi-guarani. Cf. Povos Indígenas no Brasil, ISA, 2021.
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Wajãpi com as imagens que eles veem no vídeo. Já na cena inicial vemos a chegada da
TV na aldeia (FIG. 22).
FIG. 22 Fotograma da chegada da TV na aldeia dos Wajãpi.

Fonte: O Espírito da TV (CARELLI, 1990, 50’’).
O filme traz um conjunto de imagens que retrata o espanto, a curiosidade e o medo
presente neste encontro com o vídeo. Bem como traz as reflexões que os Wajãpi tecem
sobre as imagens que veem e as interpretações que eles constroem sobre o vídeo, tais
como a importância do ato de registrar o seu modo de vida, como de transmiti-lo para
fora da aldeia. Além disso, mostra as preocupações que eles possuem em relação ao risco
atrelado à presença da imagem de outros povos em suas aldeias.
Como descrevem Gallois e Carelli (1991, p. 29-30), a experiência com as imagens
da televisão foi vivenciada pelos Wajãpi de uma forma física, tendo em vista que para
eles a TV transportava o espírito das pessoas retratadas para o pátio da aldeia. Como para
os Wajãpi o contato com a alteridade é perigoso, para mediar esse processo eles
recorreram às práticas de proteção, como, por exemplo, pintura corporal (os Wajãpi de
algumas aldeias se pintaram de urucum antes de ver os vídeos) e regras de comportamento
(mulheres de resguardo deveriam ficar longe do aparelho) (GALLOIS, CARELLI, 1991,
p. 29-30).
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No filme percebemos a preocupação presente para os Wajãpi em relação ao risco
associado à circulação de suas imagens para fora da aldeia, que se desdobra em reflexões
sobre quais imagens eles querem mostrar de si tanto para outros povos indígenas como
para a FUNAI, os políticos e os garimpeiros. Neste sentido, no filme aparecem as imagens
de si que eles querem que os outros vejam, as quais mostram como eles vivem na aldeia,
tais como a pesca, produção de alimentos (FIG. 23) e as festas (FIG. 24).
FIG. 23 Fotograma dos Wajãpi trabalhando na roça.

Fonte: O Espírito da TV (CARELLI, 1990, 50’’).
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FIG. 24 Fotograma dos Wajãpi durante uma das festas da aldeia.

Fonte: O Espírito da TV (CARELLI, 1990, 10’ 20’’).
Além dessas imagens, o filme também nos mostra os conflitos implicados na
decisão sobre quais imagens de si devem circular. O Capitão Waiwai, por exemplo,
considerava que as imagens que traziam os Wajãpi embriagados, as gravações durante as
festas (FIG. 24), não deveriam ser mostradas, pois os garimpeiros poderiam ver o
momento de embriaguez como uma oportunidade para invadirem suas terras: “Não quero
que vejam as imagens da gente bêbado, senão os garimpeiros vão nos ver assim” (Capitão
Waiwai, In. CARELLI, 1990, 11’25’’ – 11’ 29’’). Tanto que no filme ele pergunta: “Na
cidade todos vão ver nossas imagens? Eu não sei como funciona a TV. Todos vão ver?”
(Capitão Waiwai, In. CARELLI, 1990, 11’34’’ – 11’ 39’).
Como estratégia para reduzir os riscos associados à circulação dessa imagem, o
capitão Waiwai acompanha o grupo que está bebendo, munido de suas flechas, preparado
para um possível ataque, mostrando que suas terras não estão desprotegidas nestes
momentos (FIG. 25): “Estou tomando conta deles enquanto bebem, caso os garimpeiros
apareçam para nos matar” (Capitão Waiwai, In. CARELLI,1990, 10’50’’). Além disso,
pede aos membros da equipe que quando exibirem essas imagens digam que “esse pessoal
é perigoso, matam quando bebem” (Capitão Waiwai, In. CARELLI, 1990, 11’52’’ 11’55’’).
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FIG. 25 Fotograma do Capitão Waiwai na vigia da aldeia.

Fonte: O Espírito da TV (CARELLI, 1990, 10’50’’).
Este questionamento colocado sobre a circulação da imagem dos Wajãpi para fora
da aldeia, bem como a percepção dos perigos que a circulação da imagem de outros povos
pode causar, permite-nos perceber que apesar do interesse e da demanda pela utilização
do vídeo como um canal de comunicação, que as tecnologias não são apreendidas como
se fossem neutras, pois eles percebem os riscos que elas representam.
Neste momento, a teoria crítica das tecnologias, proposta por Andrew Feenberg
(2002, 2010, 2017) nos auxilia a refletir sobre os usos do audiovisual pelos Wajãpi que
realizaram as oficinas do VNA. Isso porque, o autor se opõe às interpretações que veem
as tecnologias como neutras, como se não possuíssem um conteúdo valorativo próprio e
fossem indiferentes aos fins para os quais são utilizadas. Uma neutralidade que é atribuída
em virtude de seu caráter “racional” e também porque permanece sob as mesmas normas
de eficiência independente do contexto (FEENBERG, 2002, p. 6).
Feenberg (2017, p. 77), ao contrário, entende que a tecnologia traduz os valores
sociais que conseguiram prevalecer no momento de seu projeto, o que significa que ela
não se orienta apenas pelo critério da eficiência. Para Feenberg (2017, p. 64), a dinâmica
entre tecnologia e sociedade pode ser vista em analogia com as mãos que desenham, no
famoso quadro de M. C. Escher - Mãos que desenham - na medida em que elas se coconstroem, isto é, a produção, a circulação e o uso das tecnologias não podem ser tomados
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de forma autônoma em relação à sociedade. Essa interpretação abandona a ideia de
neutralidade e procura compreender a tecnologia como construção social implicada nos
contextos históricos e culturais de um determinado povo ou comunidade (FEENBERG,
2017, p. 77).
Ao questionarem os riscos presentes nos usos da tecnologia do vídeo, os Wajãpi
se afastam de uma concepção dessa tecnologia como neutra, mas isso não resulta em um
distanciamento dela. Ao contrário, buscam dominar os usos dessa tecnologia de modo a
desenvolver estratégias para dar conta dos conflitos e contradições implicados nestes
usos. Assumem que apesar dos riscos que a tecnologia do vídeo carrega, que ela pode ser
transformada a partir de seus usos (FEENBERG, 2010, p. 63-64).
Retomando a presença das imagens dos Wajãpi embriagados no filme, Vincent
Carelli, ao ser questionado sobre porque manteve essas imagens, pontuou que o vídeo
também abordava as festas, e que estar bêbado para os Wajãpi é uma atitude socialmente
e culturalmente valorizada (CARELLI, 2004, p. 26). Gallois e Carelli (1993, p. 31)
esclarecem que os jovens discordavam do ponto de vista dos mais velhos e achavam que
as festas deveriam ser mostradas. Carelli (2004, p. 26) queria trazer essa contradição
presente na sociedade Wajãpi. Mas, foi uma decisão de Carelli, não um consenso entre
os Wajãpi, o que nos mostra as tensões, os limites e os conflitos de uma produção
compartilhada.
Após a realização do projeto foram construídas duas unidades de vídeo entre os
Wajãpi, com gerador, gravador, televisão e acervo de fitas, sob a responsabilidade da
comunidade e que continuou a ser alimentada pelos materiais preparados pelo projeto
(GALLOIS, CARELLI, 1991, p. 27).
Ao acompanhar as experiências realizadas em países como Bolívia e México,
Vincent Carelli (CARELLI, 2004, p. 28) percebeu que esses países estavam investindo
em oficinas de capacitação visual, e teve início a proposta do VNA começar as oficinas
de formação. Aliado a esse movimento realizado pelo VNA, também é preciso considerar
o crescente interesse dos povos indígenas pelo controle e autonomia na relação com as
tecnologias de comunicação. Um exemplo foi a criação do programa de rádio chamado
Programa de Índio78, que se realizou entre 1985 e 1990, na Rádio USP, o qual foi
resultado do interesse de representantes do Movimento Indígena e foi coordenado por três
78
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lideranças ligadas a UNI: Ailton Krenak, Álvaro Tukano e Biraci Yawanawá 79
(PAPPIANI, 2012, p. 107). O Programa de Índio contou com a participação de lideranças
indígenas importantes da época, trazendo depoimentos e entrevistas gravados nas aldeias
ou em eventos (PAPPIANI, 2012, p. 108).
Em 1998, a documentarista Mari Côrrea 80, com formação em cinema na escola
francesa Ateliers Varan81 e seguindo a proposta de cinema concebida por Jean Rouch,
uniu-se ao VNA. Então, houve uma modificação no projeto, que passou a contar com a
presença de indígenas não apenas durante as filmagens, mas também na edição. Aqui é
preciso considerar que o crescimento da presença de indígenas na edição é decorrente
também de um desenvolvimento tecnológico ligado à tecnologia digital, que permitiu que
os equipamentos fossem levados às aldeias.
Neste segundo momento, o VNA ultrapassa a proposta de uma produção
compartilhada, pois agora os indígenas assumem a autoria de muitos desses filmes. Como
Clarisse Alvarenga (2017, p. 179) nos chama a atenção, o VNA, para além de devolver
as imagens e fomentar a possibilidade de construí-la juntos, algo que era realizado desde
seu início, possibilita devolver o olhar que a sociedade nacional lhes dirige, a partir da
realização de seus próprios filmes. Tal como Rouch esperava para o futuro da produção
compartilhada:
Amanhã será o tempo do vídeo colorido autônomo, das montagens
videográficas, da restituição instantânea da imagem registrada, ou seja, do
sonho conjunto de Vertov e Flaherty, de uma câmera tão ‘participante’ que ela
passará automaticamente para as mãos daqueles que até aqui estavam na frente
dela. Assim, o antropólogo não terá mais o monopólio da observação, ele
mesmo será observado, gravado, ele e sua cultura (ROUCH, In. QUEIROZ,
2004, p. 3-4).
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Álvaro Tukano é uma liderança indígena com reconhecida atuação no Movimento Indígena. Ele já foi
dirigente da União das Nações Unidas e atualmente é diretor do Memorial dos Povos Indígenas, em Brasília.
Biraci Yawanawá é um cacique de expressiva projeção e liderança histórica no Acre. Na década de 80
participou da luta pela demarcação da Terra Indígena do Rio Gregório. Cf. Amazônia Real, 2021;
Mapeamento da Memória – Mekukradjá, 2021.
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Mari Corrêa é cineasta, formada em Ciências Sociais pela USP, morou em Paris durante 20 anos, onde
formou-se em cinema. Mari Corrêa é diretora, produtora e editora de documentários. Em 1992, começou a
trabalhar, em parceria com a Escola Paulista de Medicina – Unifesp, no Parque Indígena do Xingu,
resultando no filme O Corpo e os Espíritos (CORRÊA, 1996). Foi codiretora do VNA, no período entre
2000 e 2009. Atualmente Mari Corrêa está à frente do Instituto Catitu, o qual também trabalha com oficinas
de vídeos entre os povos indígenas. Cf. Equipe VNA, VNA, 2021.
81 “Logo depois da independência de Moçambique, foi solicitado a Jean Rouch e outros cineastas, em 1978,
que filmassem a transformação do país. Rouch propôs, então, formar cineastas africanos para que filmassem
sua própria realidade. Nessa formação, o essencial seria aprender através da prática. Dessa experiência
nasceram na França, em 1981, os Ateliers Varan, que logo se espalharam pelo mundo todo com suas
oficinas de prática cinematográfica” (QUEIROZ, 2008, p. 108).
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A primeira oficina de produção de vídeos realizada pelo VNA ocorreu na Terra
Indígena do Xingu, em 1997, e reuniu trinta pessoas de diferentes povos, com níveis de
experiências diversos (CARELLI, 2011, p. 48). Alguns já utilizavam o vídeo junto com
o VNA e outros aprenderam o manejo do vídeo por outros meios. Em seguida, ocorreu
uma oficina no Acre, com povos indígenas Ashaninka e Huni Kuin82. A partir dessas
experiências de oficinas multiétnicas, o VNA percebeu que realizar oficinas com apenas
um povo de cada vez apresentava um melhor rendimento, em grande medida pela
dificuldade de haver muitas línguas diferentes, como também porque, para dar maior
consistência ao trabalho era preciso desenvolver uma formação a longo prazo (CORRÊA,
2004, p. 34).
Outra marca da presença de Mari Corrêa no VNA é o incentivo, que transparece
nos filmes e é destacado por ela, de uma virada da temática cultura para a temática
cotidiano. Uma mudança que, conforme Mari Corrêa (2004, p. 34-35), foi proposta
porque os/as indígenas com os quais ela fazia as oficinas só queriam gravar rituais e
festas, que era o que eles/as consideravam como cultura. Outros momentos não eram
considerados importantes para serem gravados e isso acabava por reprimir alguns povos
indígenas no processo de produção de vídeo, tendo em vista que muitos deles já não
realizavam mais rituais e festas e sentiam que não tinham mais o que gravar. Por mais
importante que fosse o registro dessas manifestações culturais e coletivas, elas ofuscavam
boa parte dos aspectos cotidianos de seu modo de vida (CORRÊA, 2004, p. 35). Como
Mari Corrêa coloca:
Começamos a questioná-los sobre esta ideia: então um povo que não faz mais
sua festa tradicional não tem mais cultura? O conceito de cultura foi se
ampliando na medida em que aprofundávamos a discussão: falar sua língua, o
jeito de cuidar dos filhos, de fazer sua roça, de preparar sua comida, as coisas
em que se acredita, as histórias, os valores... foram aparecendo como
elementos e manifestações de cultura. A certa altura, um dos participantes, um
índio Terena, visivelmente aliviado disse: “Na minha aldeia não se faz mais
festa tradicional e só os velhos falam a nossa língua. Estava achando que não
ia ter o que filmar, que não tinha filme para fazer lá” (CORRÊA, 2004, p. 35).
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Os Ashaninka, cuja autodenominação é Ashenika vivem, em sua maioria, no Acre e Peru e são falantes
da família linguística Aruak. Os Huni Kuin também vivem, em sua maioria, no Acre e Peru, mas são
falantes da família linguística Pano. Cf. Povos Indígenas no Brasil, ISA, 2021.
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Neste ponto é importante trazer uma discussão relacionada ao conceito de cultura.
Manuela Carneiro da Cunha (2009), a partir das discussões sobre questões relativas ao
direito intelectual sobre conhecimentos tradicionais, traz uma abordagem para o conceito
de cultura que nos auxilia a pensar a proposta do VNA, pois sugere uma separação entre
um conceito de cultura com aspas e um sem aspas. O conceito de cultura sem aspas, está
ligado ao funcionamento interno de uma comunidade, as suas práticas diárias “[...]
esquemas interiorizados que organizam a percepção e a ação das pessoas e que garantem
um certo grau de comunicação em grupos sociais” (CUNHA, 2009, p. 313).
Já a cultura com aspas, implica uma estrutura interétnica e está ligada ao uso
reflexivo da noção antropológica de cultura pelos indígenas, isto é, trata-se de uma
interpretação que esses povos fazem do conceito de cultura ocidental (CUNHA, 2009, p.
356). Ou seja, funcionaria como um canal dialógico com a sociedade não indígena por
meio da marcação de uma diferença na sua imagem, através, por exemplo, de uma ênfase
em festas e rituais, sendo que o audiovisual se mostra como um mecanismo de
comunicação que permite a circulação dessa imagem que traz a diferença.
No entanto, conforme Marcela Coelho de Souza (2010, p. 108), a distinção
evidenciada por Manuela Carneiro da Cunha, ao falar de cultura para dentro e cultura para
fora, não deve perpetuar uma dualidade, pois há uma simultaneidade entre o dentro e o
fora, um é afetado pelo outro, eles coexistem e se afetam mutuamente. Ou seja, nessa
relação intercultural há uma percepção do que a sociedade que não é indígena considera
como “o indígena” e a marcação dessa diferença na imagem, que é motivada por essa
relação e mobiliza atualizações no modo de vida da aldeia, como no caso da recuperação
de rituais que já haviam deixado de serem realizados e da própria língua.
É possível também refletir sobre esse processo através do que Sylvia Caiuby
Novaes (1993) apresenta como um jogo de espelhos. A partir da forma como uma
sociedade se percebe aos olhos de outro segmento com o qual se relaciona, ela constitui
uma imagem de si própria, sendo que essa imagem pode variar conforme o segmento, e
que cada imagem refletida corresponde a uma possibilidade de atuação.
Quando uma sociedade focaliza um outro segmento populacional, ela
simultaneamente constitui uma imagem de si própria, a partir da forma como
se percebe aos olhos deste outro segmento. É como se o olhar transformasse o
outro em um espelho, a partir do qual aquele que olha pudesse enxergar a si
próprio. Cada outro, cada segmento populacional, é um espelho diferente, que
reflete imagens entre si (NOVAES, 1993, p. 107).
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Outro aspecto que Manuela Carneiro da Cunha (2009, p. 356) ressalta, consiste
em que o processo de objetivação da cultura, de marcação da diferença, não tem início
apenas com o colonialismo, pois há indícios de que ele é anterior, que há uma lógica de
transformação indígena anterior à chegada dos colonizadores.
Na esteira dessa discussão sobre o conceito de cultura, vemos nesta fase do VNA,
uma preocupação com a representação do indígena dentro de uma concepção de “cultura”,
pautada em marcadores como festas e rituais, pois ela tem também como consequência
uma essencialização identitária, a qual poderia levar a considerações de que os indígenas
que não correspondem a essa representação não são mais indígenas. Trata-se de uma
representação que corre o risco de situar os indígenas em um passado estático, e que
esconde as transformações pelas quais estes povos passam. Ao mesmo tempo em que a
produção de filmes com festas e rituais também se mostra importante em um processo de
fortalecimento do jeito de ser indígena, de retomada de rituais que não se realizavam há
um bom tempo e de enfrentamento em relação às políticas do Estado. Há, portanto, uma
contradição imanente nessa relação dos povos indígenas com esses conceitos de cultura,
os quais tanto fortalecem o jeito de ser indígena e se mostram, por vezes, necessários no
diálogo com o Estado, mas também essencializam.
Essa virada de temática nas produções do VNA teve início em uma oficina
realizada numa aldeia Ashaninka, em 1999. Segundo Mari Corrêa (2004, p. 36), a
realização dessa oficina ocorreu na aldeia Apiwtxa, na estação das chuvas, quando
ocorriam poucas atividades. Nessa ocasião, buscando trazer essa virada de temática, Mari
Corrêa propôs aos alunos da oficina o exercício de retratar o cotidiano de uma pessoa na
aldeia. Cada um escolheria a pessoa com quem tivesse mais afinidade e que também
aceitasse participar. O resultado desses exercícios foi o filme No tempo das Chuvas
(PIYÁKO, PINHANTA, 2000).
Dando continuidade a essa proposta de seguir um personagem e retratar seu
cotidiano, temos o filme Shomõtsi (PIYÃKO, 2001), que traz na direção Wewito Piyãko,
que também havia participado da oficina anterior. O filme tem 41 minutos de duração,
possui a legenda em português e tem na edição Mari Corrêa.
Wewito Piyãko (In. ARAÚJO, 2011, p. 77) conta que escolheu filmar Shomõtsi
por ser alguém que ele considerava seu professor, que o ensinava muito sobre o modo de
vida ashaninka. O filme narra o cotidiano de Shomõtsi na aldeia. As cenas iniciais trazem
Shomõtsi pintando-se de urucum para a realização dos trabalhos diários e depois o segue
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nos seus trabalhos na roça com seus filhos. Shomõtsi cria seus filhos sozinho, já que a
mulher o deixou há muito tempo. É interessante vermos aqui como se desdobra a proposta
do VNA de abordar a temática do cotidiano, pois ao percorrer as atividades cotidianas,
vemos como elas são atravessadas pelos saberes ancestrais, isto é, que o cotidiano não
exclui a cultura. Enquanto trabalha na roça, por exemplo, e consome folhas de coca,
Shomõtsi também relata o mito da folha de coca para os Ashaninka.
Após trazer algumas das atividades desempenhadas durante a semana, vemos
cenas que trazem as festas do final de semana. No entanto, ao apresentarem as festas não
são ocultadas as transformações, as quais também são apresentadas como compondo a
cotidianidade da aldeia. Em uma cena, por exemplo, enquanto os mais velhos estão
pintados de urucum, com suas roupas tradicionais, a kushma, após terem bebido a
caciuma, uma bebida a base de mandioca, os mais jovens, no fundo da cena, estão com
roupas esportivas jogando futebol (FIG. 26). As transformações, portanto, não excluem
as festas, os rituais, os saberes ancestrais, mas convivem na cotidianidade, a qual como
coloca Silvia Rivera Cusicanqui (2018, p. 118) é atravessada por um cruzamento de
fronteiras permanentes.
FIG. 26 Fotograma de Shomõtsi e seu amigo vestidos com a kushma
em frente ao campo de futebol.

Fonte: Shomõtsi (PIYÃKO, 2001, 22’15’’).
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Essas transformações também estão no filme quando o realizador decide
acompanhar Shomõtsi até a cidade para receber a aposentadoria. Como o pagamento
atrasa, ele precisa ficar na cidade, acampado na beira de um rio, até a data do pagamento.
Acompanhamos essa espera, o dinheiro que não chega, as interações na cidade e o que
essas interações demandam. Shomõtsi, por exemplo, quando chega à cidade, tira o traje
que os Ashaninka usam na aldeia e coloca uma roupa de “branco” (FIG. 27), inserindose no jogo de espelhos (NOVAES, 1993) das relações interculturais.
FIG. 27 Fotograma de Shomõtsi trocando de roupa ao chegar à cidade.

Fonte: Shomõtsi (PIYÃKO, 2001, 28’).
Entendemos essa estratégia de Shomõtsi de colocar a roupa de “branco”, bem
como o papel que o filme desempenha nessa relação, ao nos determos sobre a fala de
Isaac Pinhanta83 (In. ARAÚJO, 2011, p. 78-79), que também participou da oficina, como
um canal de comunicação com os não indígenas da cidade.
Quando estamos na cidade, nos olham com desprezo: “Ah esse Ashaninka
fede. Essa roupa velha”. Então, quando viram a imagem ali, vários professores
83

Isaac Pinhanta é professor em sua aldeia e participou pela primeira vez do VNA em 1999. Participou dos
filmes: No tempo das Chuvas (PINHANTA, PIYÃKO, 2000), Dançando com Cachorro (MANCHINERI,
PINHANTA, DOMINGOS, 2001) e A gente luta, mas come fruta (PIYÃKO, PINHANTA, 2006). Isaac
Pinhanta também foi eleito, em 2016, o primeiro prefeito indígena no Acre. Cf. Realizadores, VNA, 2021.
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perguntaram: o que isso quer dizer?”. Assim tenho a oportunidade de explicar,
porque sei que ele quer ouvir e entender (PINHANTA, In. ARAÚJO, 2011, p.
79).

Shomõtsi (PIYÃKO, 2001), ao abordar o cotidiano, nos mostra como as
transformações e as interações com a sociedade envolvente fazem parte da vida dos
Ashaninka e que isso não os torna menos indígenas.
Outro aspecto que Mari Corrêa (2004, p. 37) destaca em relação aos filmes
produzidos nas oficinas de formação do VNA, consiste em que eles trazem uma interação
diferente da que se estabelece comumente entre o pesquisador/a/cineasta que não é
indígena e o indígena que é filmado, pois geralmente os realizadores/as indígenas
acompanham alguém com quem eles já possuem uma proximidade dentro da aldeia.
Proximidade que permite um acesso mais profundo à vida de quem participa do filme.
Um exemplo é a relação entre Shomõtsi e Wewito, que durante as filmagens realizam
várias brincadeiras um com o outro. Uma relação que gera uma liberdade maior para que
quem é filmado decida como se mostrar para a câmera, fazendo, dessa forma, parte
também da construção do filme.
Sendo assim, esses filmes não trazem a “verdadeira realidade dos indígenas”, pois
para Mari Corrêa (CORRÊA, 2004, p. 37), “filmar o real não é filmar a realidade”, tal
como se propõem alguns programas televisivos que produzem matérias sobre os povos
indígenas. O que não significa que os filmes do VNA nos apresentem uma realidade
inexistente, mas sim, que eles são resultados de “[...] uma interpretação constituída de,
pelo menos, dois olhares: o da pessoa que filma e da pessoa que consente em ser filmada”
(CORRÊA, 2004, p. 37). Ou seja, esses filmes assumem que são construídos na interação
que se realiza entre quem filma e quem é filmado. Não deixam de ser realistas, mas
assumem que a realidade se constrói nessa relação (ROUCH, In. COLLEYN, 1995, p.
68).
Ao longo de sua trajetória, o VNA sofreu inúmeras críticas, como a desaprovação
da inserção das tecnologias audiovisuais dentro das aldeias, a partir de uma perspectiva
que considera que os indígenas devem permanecer totalmente isolados de contato com
outras sociedades. Partindo de uma perspectiva pessimista das tecnologias, segundo a
qual elas necessariamente levam a uma perda de cultura (FEENBERG, 2010, p. 48). Bem
como, recebem críticas daqueles que não consideram os filmes produzidos pelo VNA
como filmes indígenas, por entenderem que ocorre uma intervenção neste processo, o que
prejudicaria o aparecimento de uma “verdadeira” estética indígena. Isto é, sobre esses
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filmes recai a dúvida de que pode estar ocorrendo uma intervenção na linguagem de
comunicação dos indígenas, quando os filmes são produzidos a partir da linguagem
cinematográfica dos oficineiros/as que não são indígenas do VNA.
Perante esses questionamentos sobre o modelo de formação do VNA, Mari Corrêa
(2006, p. 35) se posiciona pontuando que, em nenhum momento, o VNA propõe ser
purista, que ele não se esconde atrás dos indígenas, o que é perceptível também pela
presença dos nomes dos coordenadores/as nos créditos do filme. Como Mari Corrêa
(2004, p. 38) coloca, muitas vezes este questionamento sobre a autoria dos filmes é fruto
de uma visão ingênua do que os indígenas podem fazer, ou de uma visão que é decorrente
de um forte preconceito contra eles, que os considera incapazes de dominarem com tanto
brilho a tecnologia do vídeo.
Em relação à contradição que muitos destacam sobre a oferta de uma linguagem
cinematográfica não indígena nas oficinas do VNA, Mari Corrêa não considera que ela
limite o aparecimento de uma estética indígena. Segundo Corrêa (2006, p. 8-9), é
fundamental que os espaços de visibilidade sejam alcançados não apenas como uma cópia
do modelo vigente, mas que é preciso desconstruir a ideia de pureza, de que não irá
ocorrer intervenção, havendo, apesar disso, espaço para a manifestação de um olhar
indígena.
Quando você vê como é que esses caras se pintam, como eles dão importância
estética, quando se faz uma flecha, sabe assim, tudo mesmo, o apuro. Eles têm
esse rigor também, por que é que a gente não vai ter? “Ai que bonitinho”,
quando tá tudo fora de foco, tá horroroso? Não! [...] Pô, os caras que trabalham
com o vídeo, em sua maioria, caçam e pescam, e a pontaria é um negócio de
sobrevivência, certo? Então, por que os caras não vão filmar assim, pausada,
refletidamente, filmando qualquer coisa sem procurar com o olhar realmente
aquilo que se quer mostrar ou tá a fim de documentar? Eu acho que esse rigor,
é compartilhar o rigor sabe, não é impor um rigor (CORRÊA, In.
GONÇALVES, 2012, p. 121).

Já sobre a inserção das tecnologias audiovisuais nas aldeias, Vincent Carelli
(2004, p. 27) insiste no sentido de que as novas tecnologias já estão nas aldeias há muito
tempo. A TV chegou antes das oficinas de formação de produção de vídeos e o que o
VNA leva, portanto, corresponde ao acesso efetivo a essas tecnologias, à possibilidade de
que eles se apropriem delas e não o contrário.
Isaac Pinhanta (2004, p. 13), ao refletir sobre a presença da televisão nas aldeias,
recorda que sua primeira reação foi rejeitar essa entrada, acreditando que ela poderia
alterar negativamente o modo de vida na aldeia. Contudo, a chegada do VNA trouxe um
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outro olhar sobre o vídeo, ele percebeu que com a produção audiovisual as imagens
poderiam servir para abordar questões próprias do seu povo, como a aposentadoria e
relações com a cidade. Ponderou que o vídeo poderia ser utilizado enquanto uma forma
de trocar experiências e de defesa, sem que isso os tornasse menos indígenas:
[...] a gente pode se organizar com o mesmo instrumento que o branco usa mas
com visual diferente, você vai usar ele de acordo com a sua necessidade, com
a sua maneira de pensar (PINHANTA, 2004, p. 17).

A partir dessas percepções vemos que a mudança para os povos indígenas é
constante, que os rituais, as festas se transformam e a presença do audiovisual é mais uma
dessas mudanças. A questão posta para eles, neste sentido, não é como não mudar, mas
como controlar o rumo dessa mudança e o VNA se mostrou como uma das ferramentas
para esse controle.

3.3 O Instituto Catitu e a presença feminina no audiovisual

O Instituto Catitu – Aldeia em cena, foi criado em junho de 2009, através de uma
iniciativa da cineasta Mari Côrrea. Em suas linhas de atuação o Catitu procura oferecer
oficinas de formação em audiovisual para mulheres indígenas, buscando contribuir com
o fortalecimento das culturas indígenas e a defesa de seus direitos através do uso de
tecnologias de comunicação como o vídeo. Posicionando-se também diante de uma das
limitações do VNA, do qual Mari Corrêa também fez parte, que é a forte presença
masculina entre seus realizadores, já que de seus trinta e oito realizadores, apenas três são
mulheres: Vanessa Ayani, Patrícia Ferreira e Natuyu Txicão 84.
Ao refletirmos sobre a linha de atuação do Catitu na formação audiovisual para
mulheres indígenas é importante ter em vista a discussão que se realiza sobre a
participação da mulher indígena na interlocução interna e para fora da aldeia. Isso porque,
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Vanessa Ayani é do povo Huni Kuin, foi a mais nova aluna do VNA e a primeira mulher de seu povo
cinegrafista. Patrícia Ferreira é do povo Mbya Guarani, nasceu na aldeia Tamanduá em Missiones,
Argentina. Participou de inúmeras mostras e festivais, seu último filme é: Uma Mulher Guarani Em Busca
De Uma Terra Sem Mal (YXAPY, 2020). Natuyu é do povo Ikpeng, vive no Mato Grosso e foi a primeira
mulher indígena a integrar a equipe do VNA, ela é coautora do filme Das Crianças Ikpeng para o mundo
(2001). Cf. Realizadores, VNA, 2021.
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muitas vezes, realiza-se uma leitura das concepções de esfera privada e pública dos povos
indígenas a partir de perspectivas alheias ao modo de vida destes povos.
Nestas sociedades, conforme Matos (2012, p. 146), o que se percebe é que o que
se convencionou chamar de público não corresponde à esfera exclusiva para discutir os
assuntos coletivos da aldeia. Há uma presença intensa das mulheres em discussões
coletivas que são realizadas nos espaços “domésticos”, considerados por nossa sociedade
como a esfera privada. Mas é preciso compreender que na organização social de muitos
povos indígenas esse espaço também funciona como esfera política, “[...] decisões e ações
nele tomadas podem provocar impactos na vida coletiva da unidade social mais ampla”
(MATOS, 2012, p. 146). Neste contexto, caberia aos homens, com certa exclusividade, o
papel político de “[...] interlocução e representação do grupo doméstico em espaços
públicos, dentro e fora da aldeia, não havendo uma oposição dessas decisões, mas uma
complementaridade (MATOS, 2012, p. 147).
A presença das mulheres, conforme Matos (2012, p. 148), no Movimento Indígena
no Brasil é constante desde a sua fase inicial, pois elas acompanhavam seus pais, maridos
ou filhos em encontros ou assembleias. O fato de não terem uma exposição pública na
condução das discussões e deliberações coletivas não significa, como vimos, que elas
estavam alienadas das tomadas de decisões.
No entanto, a crescente relação dos indígenas com órgãos estatais e ONGs
aumentou a importância do papel de representação e interlocução com a sociedade
envolvente e, por consequência, o prestígio dos homens nas tomadas de decisões
(MATOS, 2012, p. 147). Diante dessa supervalorização da esfera pública, Matos (2012,
p. 147-148) ressalta o movimento realizado por parte das mulheres indígenas para
também estar nesses espaços. O que não significa que esse esforço implique ocupar o
lugar dos homens, mas sim, trata-se de garantir à mulher sua participação na tomada de
decisão coletiva. Como podemos verificar na fala da realizadora indígena Tipuici
Manoki85, do povo Manoki, sobre as mulheres de sua aldeia.
As mulheres sempre foram participativas nas decisões que eram tomadas nas
comunidades. Mesmo antes delas saírem dos seus povos para ir para fora e elas
saíam geralmente para isso, para também buscar os seus direitos. Mas enquanto
elas não estavam no terreiro e estavam na casa, elas também transmitiam as
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Tipuici Manoki mora na aldeia Treze de Maio, na Terra Indígena Irantxe, Mato Grosso. É graduada em
Ciências Socias pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Tipuici já atuou como agente de saúde
indígena. Atualmente, realiza trabalhos com o audiovisual e é professora articuladora da rede estadual de
ensino. Cf. Quem somos, Rede Cineflecha, 2021.
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mensagens, porque os homens ouviam as decisões no pátio e levavam para elas
e a partir delas eles voltavam e falavam não é desse jeito que a gente quer.
Então mesmo que elas não participassem desse espaço de decisão, elas sempre
participaram das decisões de certa forma e depois elas saíram das casas para o
pátio e aí quando elas saem da casa para o pátio, elas começam a participar
desse espaço de decisão presencialmente, elas começam a ajudar os homens
nessas decisões políticas internas e depois externamente, que marca o
momento que estamos vivendo (TIPUICI MANOKI, 1’20’’12’’’ - 1’21’’40’’’,
2020, transcrição verbal)86.

Essa presença das mulheres nos espaços públicos vem se intensificando cada vez
mais. Um exemplo emblemático foi a realização, em 2016, da primeira plenária de
mulheres no ATL. Outro momento importante foi a eleição de Nara Baré87, em 2017,
como a primeira mulher a assumir a liderança da Coordenação das Organizações
Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab). Em 2018 ocorreu a eleição da primeira
deputada federal indígena, Joênia Wapichana88, e a candidatura de Sônia Guajajara 89,
como vice em uma chapa presidencial do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL),
liderada por Guilherme Boulos. Já, em 2019, houve a realização da primeira Marcha das
Mulheres Indígenas90, que levou cerca de dois mil e quinhentos representantes de cento e
trinta etnias indígenas às ruas de Brasília pedindo respeito aos seus territórios, corpos e
espíritos.
A forte presença das mulheres indígenas no espaço público contemporâneo faz
parte de lutas constituídas historicamente, com momentos dramáticos e bastantes
significativos. Em 1989, por exemplo, no comício de Altamira, uma das imagens que se
tornou ícone deste evento foi a imagem da indígena Tuíre Kayapó (FIG. 20). Segundo
Tuíre, seus avós e pais sempre a incentivaram a se tornar uma guerreira e durante a
audiência, assim que José Muniz começou a falar, ela relata que ficou muito brava e
sentindo-se desrespeitada, levantou, caminhou até ele e esfregou o facão em suas faces,
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Cf. Mulheres Indígenas Realizadoras, Cinemas em Rede - Outros Cinemas Ameríndios: novos olhares
sobre a produção audiovisual indígena, 2021.
87
Francisnara Soares Baré, nasceu em São Gabriel da Cachoeira, Amazonas. Nara já havia atuado como
tesoureira da Coiab e também cursou administração na Universidade Estadual do Amazonas (UEA), mas
não chegou a concluir por estar dedicando seu tempo ao Movimento Indígena (RIBEIRO, 2017).
88
Joênia Batista de Carvalho é também advogada e foi a primeira mulher indígena a se formar em Direito
no Brasil. Em 2018, recebeu o prêmio de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU)
(LAVOR, 2019, p. 25).
89
“Sônia Bone Guajajara é uma líder nascida na Terra Indígena Arariboia, no Maranhão, e pertence ao povo
Guajajara/Tentehar, no Maranhão. Formada em Letras e em Enfermagem, também é Especialista em
Educação especial pela Universidade Estadual do Maranhão. Recebeu em 2015 a Ordem do Mérito
Cultural. Coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil – Apib” (DANNER,
MACHADO, 2018, p. 29).
90
Cf. Elas podem curar o mundo, ISA, 2019.
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demonstrando que estava pronta para o confronto: “Vocês podem vir” (TUÍRE KAYAPÓ
In. FERREIRA, 2019, p. 13).
E é dentro dessa perspectiva de luta das mulheres indígenas em espaços públicos
que entendemos a proposta dos projetos desenvolvidos pelo Catitu, o qual, diante da
demanda das mulheres xinguanas, oferece processos de capacitação em audiovisual como
ferramenta para a garantia de sua participação nas decisões coletivas.
A primeira oficina realizada pelo Instituto Catitu com as mulheres xinguanas foi
em 2010, durante o V Encontro das Mulheres do Parque Indígena do Xingu, organizado
pelo projeto Xingu, da Universidade de São Paulo (USP). A proposta de realizar oficinas
apenas com mulheres é decorrente das solicitações das mulheres xinguanas para
aprenderem o manejo do audiovisual, aliado à percepção de Mari Corrêa da necessidade
da realização de oficinas voltadas para esse público específico.
Mari Corrêa relata (47’30’’- 48’04’’, 2020)91 que, durante sua experiência no
VNA, sempre tentou trazer mulheres para o projeto, porém, as respostas que recebia eram
sempre negativas. Como, em geral, as mulheres só falavam a língua de seu povo, o convite
chegava a elas de forma indireta, através dos homens, e eram eles também que
apresentavam as justificativas para as mulheres não participarem, alegando que elas não
falavam direito o português ou que estavam muito ocupadas. Além disso, em entrevista a
Luiza Serber (2018, p. 79), Mari Corrêa aponta que percebeu que quando os homens
faziam parte das oficinas com mulheres, eles tendiam a exercer o monopólio sobre as
atividades e as mulheres acabavam deixando de participar, surgindo daí a proposta de
direcionar a oficina apenas para as mulheres.
Conforme descrito na página do Catitu, a experiência de realizar oficinas voltadas
apenas para mulheres gerou demandas para mais oficinas no ano seguinte e, durante a
segunda oficina, realizada em 2011, na aldeia Guarujá, na Terra Indígena do Xingu, foi
produzido o curta-metragem Akusi porongyta ka’i retee - A história da Cutia e do Macaco
(WISIO KAWAIWETÉ, 2011), tendo como diretora do filme a liderança indígena Wisio
Kawaiweté92 e uma das professoras foi a realizadora Natuyu Txicão. A realização dessas
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Cf. Un ka’ok koxukxop - Imagens das Mulheres Fortes, I Mostra Cineflecha, 2020.
“Wisio Kawaiweté é uma das mais importantes lideranças políticas na região do Baixo e Médio Território
Indígena do Xingu (MT). Profunda conhecedora da cultura alimentar e da culinária de seu povo, ela foi,
junto com Tuiaraiup, seu esposo, responsável por um projeto de resgate e multiplicação de 42 variedades
de amendoim conhecidos pelos Kawaiwete. Nesse processo, ela percorreu diversas aldeias e roças,
levantando as variedades agrícolas manejadas por seu povo. Wisio é uma anfitriã de prestígio, que sabe
92
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oficinas, conforme Wisio Kawaiweté (CATITU)93, partiu de uma demanda das próprias
mulheres, que possuíam o interesse em filmar o que elas fazem.
O curta-metragem possui doze minutos de duração e conta a história de uma
canção de ninar de origem kawaiweté94, narrada por Wisio Kawaiweté, a qual aparece, já
na primeira cena, para começar a contar a história, sentada na rede, cercada de crianças
que a escutam (FIG. 28).
FIG. 28 Fotograma de Wisio Kawaiweté contando a
história da cutia e do macaco.

Fonte: A história da Cutia e do Macaco (WISIO KAWAIWETÉ, 2011, 41’’).
Neste curta, conhecemos a história da cutia, que tinha um marido, mas que depois
de um tempo arrumou um namorado, o macaco. O marido da cutia nem desconfiava que
ela o estava traindo enquanto ele saía de casa para buscar alimentos. O tempo foi passando
e a cutia descobriu que estava grávida do macaco. Contou ao marido que estava grávida
e ele também nem desconfiava que o filho não era dele e continuava a ir buscar alimento
para ela. Enquanto o marido da cutia estava no mato, o filho do macaco nasceu. Um dia,
como reunir e alimentar as pessoas, e também é dona de uma oratória admirada por todos, mulheres e
homens. Além de congregar as mulheres de sua região, ela atua na diplomacia com os Kĩsedjê, povo cuja
língua ela também fala”. Cf. Antes do contato a terra era tão aberta, ISA, 2020.
93
Cf. Projeto Mulheres Indígenas, Catitu, 2020.
94
Os Kawaiwete são também conhecidos como Kayabi, vivem, em sua maioria, no Mato Grosso e são
falantes da família linguística Tupi-guarani. Cf. Povos Indígenas no Brasil, ISA, 2021.
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quando voltava para a casa, o marido a escutou cantando: “Seu pai deve estar correndo
em cima de um galho. Seu pai deve estar esfregando tarakuá no corpo dele” (WISIO
KAWAIWETÉ, 2011, 6’28’’- 6’45’’).
Após escutar essa música, o marido ficou pensando que talvez o filho não fosse
dele. O marido então foi ver como era o seu filho e percebeu que ele era filho do macaco.
Após essa descoberta, jogou o filho do macaco no mato para que ele fosse embora. A
cutia pediu que seu filho não chorasse e que fosse embora encontrar o pai. O macaquinho
se foi, chorando, até que encontrou seu pai e partiu com ele. E assim é a história da cutia
e do macaco, a qual é narrada por Wisio Kawaiwete e encenada por integrantes da aldeia,
sendo os animais da história representados por pessoas (FIG. 29), exceto o filho da cutia,
que é um pequeno macaquinho.
FIG. 29 Fotograma da cutia e do macaco indo em direção ao mato.

Fonte: A história da Cutia e do Macaco (WISIO KAWAIWETÉ, 2011, 3’29’’).
Neste curta-metragem, percebemos como o audiovisual se torna um aliado dos
processos de transmissão de conhecimentos intergeracionais. Wisio Kawaiwete, ao contar
a história da cutia e do macaco transmite ensinamentos importantes para a vida na aldeia,
como, por exemplo, o fato de que a cutia e seu marido ficaram juntos por muito tempo,
porque “um homem quando sabe cuidar da gente, cuida bem, pois homem trabalhador
não fica na rede até o dia clarear. Assim era o marido da cutia” (WISIO KAWAIWETE,
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2011, 55’’- 1’06’’). Ao mesmo tempo em que o momento dedicado a ouvir as histórias
das mais velhas também é um momento de outras aprendizagens, como o tear que é
realizado com as crianças enquanto elas ouvem as histórias (FIG. 30).
FIG. 30 Fotograma das crianças tecendo.

Fonte: A história da Cutia e do Macaco (WISIO KAWAIWETÉ, 2011, 37’’).
No curta-metragem, portanto, vemos como as anciãs, através de suas histórias,
repassam ensinamentos importantes para a vida na aldeia, esperando que as próximas
gerações continuem este processo de transmissão de saberes ao crescerem, tal como Wisio
Kawaiweté aponta: “A história que eu contei, vocês vão guardar e um dia contar para
outras pessoas” (WISIO KAWAIWETÉ, 2011, 9’58’’- 10’04’’). O audiovisual, neste
processo, insere-se como um aliado para a continuidade dessas narrativas, trazendo as
narrativas das anciãs em outro formato. Além disso, na própria produção do filme são
mobilizadas estratégias para a continuação dessa transmissão de saberes, pois o formato
da formação propõe uma interação entre as gerações, já que participam das oficinas tanto
mulheres jovens como as mais velhas, como é o caso de Wisio Kawaiweté que dirigiu o
filme.
Tal como vimos a partir dos filmes produzidos em oficinas do VNA, há aqui
também a percepção dos riscos que a tecnologia do vídeo carrega, afastando-se de uma
compreensão das tecnologias como neutras (FEENBERG, 2017, p. 77). No caso das

112
mulheres xinguanas, elas precisam lidar com a circulação de imagens abusivas de seus
corpos que são produzidas por muitos jovens da aldeia durante os rituais e compartilhadas
na internet (CORRÊA, In. FUKUTA). Por outro, como destaca a pesquisadora e também
realizadora indígena Naine Terena 95 (2021, p. 35), as mulheres indígenas também
precisam enfrentar a exotização e erotização presentes nas representações de produções
cinematográficas de não indígenas, desde cineastas, fotógrafos/as ou turistas.
Diante desta situação, mesmo com a percepção dos problemas que a entrada das
tecnologias de vídeo pode causar, as mulheres xinguanas que participam do projeto se
apropriam dessas tecnologias, pois querem contar as suas histórias a partir de suas
próprias visões, mostrando que apesar das tecnologias carregarem valores culturais e
relações de poder, elas também podem ser transformadas a partir de seus usos
(FEENBERG, 2010, p. 63-64), a partir da agência dessas mulheres que, por sua vez,
reafirmam seus modos de ver e estar no mundo perante representações alheias.
Outro aspecto que é interessante considerarmos neste curta-metragem está
relacionado à autorrepresentação. Ao nos determos sobre as imagens veiculadas no curta,
percebemos como a autorrepresentação valoriza os saberes que as mulheres possuem e o
modo de vida tradicional na aldeia que elas buscam fortalecer ou retomar. Como Wisio
Kawaiweté comenta:
Nós queremos que nem era antigamente que a gente vivia. Nossa comida,
nossa comida tradicional, nossos pajés, a festa, pescaria, pescava na flecha
(WISIO KAWAIWETÉ, In. CORRÊA, DINIZ, 2011 - 2012, 10’27’’10’45’’).96

Sendo assim, as imagens veiculadas neste filme reforçam esse modo de vida. No
curta, por exemplo, vemos uma mulher mais velha, uma liderança na aldeia, contando
histórias às crianças, repassando seus ensinamentos (FIG. 28) sobre como o homem deve
cuidar bem de uma mulher e a arte de tecer (FIG. 30), com ênfase nas roupas tradicionais
(FIG. 29) e no modo tradicional de caça e coleta de alimentos (FIG. 31).
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“Atua na Oráculo Comunicação, Educação e Cultura, onde realiza assessorias, consultorias, elaboração
de projetos, programação cultural/educativa, curadorias, entre outras atividades que envolvam
arte/educação/comunicação e pesquisa. Auxiliou na montagem e assessoria de inúmeros eventos de artes
visuais, dentre eles a Curadoria da Exposição Véxoa – Nós sabemos, da Pinacoteca de SP. Foi congratulada
Mestre da Cultura de Mato Grosso, em 2019, pelo Prêmio Mestres da Cultura de MT, Lei Aldir Blanc”. Cf.
Curadoria Cine Kurumin, Cine Kurumin, 2021.
96
Cf. Formação Audiovisual das Mulheres Indígenas (CORRÊA, DINIZ, 2011 - 2012).
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FIG. 31 Fotograma do marido da cutia na mata procurando alimentos.

Fonte: A história da Cutia e do Macaco (WISIO KAWAIWETÉ, 2011, 02’09’’).
Mas, ao mesmo tempo em que este curta-metragem traz uma autorrepresentação
que remonta a uma visão tradicional tanto das mulheres como do modo de vida na aldeia,
percebemos também que esse tradicional não é o mesmo dos tempos antigos. Retomando
as reflexões de Silvia Rivera Cusicanqui (2018), sobre o conceito de processos de
identificação, compreendido como dinâmico, alterando-se conforme as relações que se
estabelecem, percebemos como, por mais que o curta busque fortalecer uma
representação tradicional do modo de vida na aldeia, não resulta em uma representação
da indígena como situada no passado. Isso porque, ao se autorrepresentarem deste modo,
com a mediação do audiovisual (FIG. 32), elas nos mostram como a noção de tradicional
ganha novas dimensões e camadas de significados.
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FIG. 32 Fotograma de Wisio Kawaiweté dirigindo
o filme A história da Cutia e do Macaco.

Fonte: Formação Audiovisual das Mulheres Indígenas (CORRÊA, DINIZ, 20112012, 1’51’’).
Para um fortalecimento de seus saberes é importante recorrer ao audiovisual para
auxiliar na continuidade da transmissão de suas memórias (FIG. 32). Do mesmo modo
em que, muitas vezes, é preciso construir uma imagem tradicional (FIG. 28, 29, 30, 31)
para a garantia de seus direitos e da continuidade do modo que escolheram viver. Como
também, internamente, é necessário fomentar e fortalecer modo de vida nas aldeias. Neste
sentido, o manejo do audiovisual e o fortalecimento dos saberes e fazeres como
antigamente, podem conviver, simultaneamente, na produção de vídeos.
A manutenção da presença das mulheres nas oficinas, no entanto, conforme a
percepção de Mari Corrêa, apresenta uma série de dificuldades. Percebemos essas
dificuldades ao nos determos sobre os filmes do Instituto Catitu disponibilizados no
catálogo presente em seu site. Isso porque, dos doze filmes presentes lá, apenas A história
da Cutia e do Macaco (WISIO KAWAIWETÉ, 2011) tem na direção uma mulher
indígena. Os demais constam na direção o nome de Mari Côrrea, realizadores indígenas
homens ou coletivos de cinema.
Diante das dificuldades para a manutenção das mulheres no projeto, o Catitu
percebeu que era necessário ampliar suas estratégias de atuação. De acordo com Luiza

115
Serber (2018, p. 80), que acompanhou algumas oficinas do Catitu em sua pesquisa, apesar
do esforço do projeto, muitas mulheres acabavam desistindo ao longo do processo por se
tornarem alvo de críticas e fofocas e também porque as mulheres, no caso do Xingu, têm
um papel muito importante na garantia do sustento familiar, sendo um impacto grande
para a família a ausência delas (SERBER, 2018, p. 89-91). Essas dificuldades podem ser
percebidas na fala de duas integrantes do projeto:
Para mim é muito difícil, porque eu estou com um bebê novo, mas mesmo
assim estou trabalhando. A minha sobrinha está cuidando, eu cuido do meu
filho e, ao mesmo tempo, eu fico trabalhando, mas está bom para mim
(KUJÃESAGE KAYABI97, 3’43’’- 3’55’’).98
Eles falavam que eu sou mulher né, que eu não sabia filmar bem, que não ia
conseguir. Falavam para mim quando eu chegava lá, eles falavam, “Ah, ela
não sabe filmar”. Falei, tudo bem, aí eu filmava tudo de longe (NATUYU
TXICÃO, 4’30’’- 4’43’’, 2011-2012).99

Além dessas dificuldades, também é importante considerar os contextos
econômicos, políticos e as condições materiais de produção. A realizadora indígena
Graciela Guarani100, aponta que a inserção das mulheres e também dos homens na
produção de audiovisual, demanda estrutura, como o acesso à internet, o que faz com que
muitos indígenas precisem deixar suas aldeias para continuarem nesta atividade. 101

97

“Cineasta e estudante kawaiwete, Kujãesage vive no Território Indígena do Xingu, onde se destaca como
uma das mais proeminentes figuras do audiovisual indígena. Formada pelo Instituto Catitu, tem nos últimos
anos construído sua carreira como a única cineasta mulher do povo Kawaiwete. Participou de diversos
eventos Brasil afora, tendo proferido palestras sobre sua atuação cinematográfica na Universidade Federal
de Santa Catarina, em Florianópolis, e no Instituto Itaú Cultural, em São Paulo. Ao lado de Kamikia
Kisêdjê, ministra oficinas de formação audiovisual entre diversos povos indígenas no Brasil. Kujãesage
também atua ativamente no Movimento das Mulheres Indígenas do Xingu”. Cf. Kujãesage Kaiabi, Pari-c,
2021.
98
Cf. Formação Audiovisual das Mulheres Indígenas (CORRÊA, DINIZ, 2011 - 2012).
99
Cf. Formação Audiovisual das Mulheres Indígenas (CORRÊA, DINIZ, 2011 - 2012).
100
“Graciela é produtora cultural, comunicadora, cineasta, curadora de cinema e formadora em audiovisual.
Uma das mulheres indígenas pioneiras em produções originais audiovisuais no ce nário brasileiro, tem um
currículo que inclui direção e roteiro em 8 curtas metragens, uma série de vídeos cartas, co -direção em um
longa, formadora no Curso Mulheres Indígenas e Novas Mídias Sociais- da Invisibilidade ao acesso aos
direitos pela @onumulheresbr e TJ/MS – (MS) 2019. Cineasta facilitadora na Oficina de Cinema – Ocupar
a Tela: Mulheres, Terra e Movimento pelo IMS e Museu do Índio – RJ 2019. É curadora da Mostra Amotara
– Olhares das Mulheres Indígenas e do Festival Cine Kurumin”. Cf. Curadoria Cine Kurumin, Cine
Kurumin, 2021.
101
Aliado a essa percepção cito uma observação pessoal durante a realização do evento Entre algumas
outras Tecnologias, em sua segunda versão, em 2021. Neste evento, organizamos uma Mostra de Filmes,
seguida de um bate-papo com os/as cineastas, em formato virtual. Durante a realização do evento, apesar
de disponibilizarmos um valor para o suporte à internet dos/as cineastas, percebemos como a largura de
banda da internet nas aldeias ainda é baixa, o que nos permitiu perceber também as dificuldades que eles/as
enfrentam na produção e veiculação de seus filmes.
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Quando eu comecei realizar esse mundo do audiovisual, eu tive que sair da
minha aldeia, porque a minha aldeia no começo não tinha internet e aí eu
precisava veicular os vídeos, subir e baixar vídeos e usar plataformas com um
acesso que a gente não tem dentro da aldeia e fora a projeção também, isso é
muito particular de região para região também. A gente sabe que hoje a gente
tem um rol de lugares nesse país e muitos deles tem muito essa intolerância a
nossa presença mesmo, como uma forma de racismo, então a gente não tem
estrutura, não tem projeção. A gente não tem visibilidade de fazer com que
nossas narrativas possam caminhar (GRACIELA GUARANI, 1’08’’08’’’ 1’09’’05’’’, 2021, transcrição verbal).102

Ao perceber que as dificuldades para a participação das mulheres nas oficinas,
portanto, iam muito além da falta de tempo e do domínio do português, conforme Mari
Corrêa (In. FUKUTA)103, a equipe do Catitu passou a apoiar a organização das mulheres
xinguanas, através das rodas de conversas entre as aldeias que começaram a ser realizadas
durante o II Encontro das Mulheres Xinguanas. Essas rodas de conversa tinham como
objetivo fortalecer a união entre as xinguanas das aldeias e as que vivem nas cidades, para
que pudessem defender suas ideias e direitos dentro e fora das terras indígenas, sem que
isso significasse ocupar o lugar dos homens, mas para que pudessem lutar junto com eles
(CATITU)104.
Em suas últimas produções o Instituto Catitu vem ampliando a rede de mulheres
com as quais realiza seus projetos de audiovisual. Um de seus últimos filmes, Quentura
(CORRÊA, 2018) foi realizado em parceria com mulheres indígenas da Amazônia e
aborda o vasto universo de conhecimentos que elas possuem, trazendo as observações
que realizam sobre os impactos das mudanças climáticas nos seus modos de vida.
É importante destacar que, no contexto atual, ocorre um crescimento no número
de mulheres realizadoras, o que não significa que elas não estavam produzindo antes, mas
que há uma maior visibilidade em torno da produção dessas mulheres e seus filmes
passam a ocupar as telas fora da aldeia, fomentando novas produções. Nomes como
Patrícia Ferreira, Naine Terena, Marta Tipuici, Graciela Guarani e Olinda Muniz105
aparecem com frequência em festivais de cinema que abordam as questões indígenas,
102

Cf. Cinema na luta pela terra e direitos indígenas, Amotara, 2021.
Ela cria cineastas no Xingu e preserva parte da história que estamos perdendo. Entrevista com Mari
Corrêa, FUKUTA.
104
Cf. Projetos, Roda de Conversas das Mulheres Xinguanas, Catitu, 2020.
105
“Indígena do povo Tupinambá e Pataxó hãhãhãe, é jornalista, cineasta e ativista ambiental. No final de
2015, apresentou sua obra documental Retomar Para Existir no TCC de Jornalismo. Trabalha como
produtora local e assistente de produção. Em 2018 concluiu seu primeiro longa e participou da Mostra
Amotara “Olhares das Mulheres Indígenas”. Foi produtora da Mostra Paraguaçu de Cinema Indígena. Em
2019, foi uma das curadoras do Festival de Cinema Indígena Cine Kurumin. Em 2020 concluiu seu primeiro
filme ficção e foi curadora do Cabíria Festival Mulheres e audiovisual”. Cf. Curadoria Cine Kurumin, Cine
Kurumin, 2021.
103
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chegando também nos festivais que não são específicos dessa temática. Esse é o caso de
Nhemongueta Kunhã Mbaraete (KAIOWÁ, GUARANI, YXAPY, PINHEIRO, 2020)
produzido no formato de vídeo cartas por Patrícia Ferreira Yxapy, Graci Guarani, Michele
Kaiowá106 e Sophia Pinheiro107, em 2020, que foi exibido na 15ª Mostra de Cinema Ouro
Preto.
Além disso, eventos específicos estão sendo realizados para a exibição de filmes
produzidos por mulheres indígenas, como é o caso da Mostra Amotara: olhares das
mulheres indígenas, que começou a ser realizado em 2018 com o objetivo de visibilizar
e fortalecer a produção audiovisual de mulheres indígenas e fortalecer essas mulheres,
artistas e realizadoras de audiovisual, que, ao transporem para as telas seus olhares sobre
o mundo contribuem para a existência de narrativas plurais e contra narrativas em um
cinema que acolhe a diversidade. O cinema feito pelas mulheres indígenas traz para as
telas o cotidiano, os momentos em que “nada acontece”, e questiona, como Roberto
Romero (2021, p. 78) nos chama a atenção, por que parece que só interessa contar “as
grandes histórias”? A tecnologia do audiovisual é transformada pela agência dessas
mulheres que, por sua vez, reafirmam seus modos de viver, suas histórias e seu modo
estar no mundo e nos instigam a pensar o “espaço doméstico” sob um outro prisma, sem
reduzi-lo a uma esfera de subalternidade.
As

perspectivas

expostas

neste

capítulo,

ligadas

aos

processos

de

autorrepresentação trouxeram várias reflexões. Vimos que o cinema produzido com e
pelos povos indígenas é extenso, diverso e está em muitos lugares. Alguns enfatizam as
temáticas dos rituais e das festas, outros o cotidiano e outros a denúncia. Em alguns o
olhar masculino predomina, em outros temos acesso aos olhares femininos.
Ao longo deste capítulo percebemos também a importância dos processos de
produção e circulação. Os processos de produção, como vimos, mobilizam atualizações
e valores destas sociedades, performam uma realidade. Enquanto as circulações trazem
consequências que, por vezes, podem ter resultados positivos, mas também podem gerar
problemas sérios, colocando em risco até mesmo a vida dos moradores da aldeia.
106

“Michele Perito Kaiowá, formada em direção pela Escola de Cinema Darcy Ribeiro, pertence ao povo
Guarani Kaiowá. É professora na Escola Municipal Indígena Pai Chiquito (Panambizinho, MS) e participa
da Ascuri” (KAIOWÁ, GUARANI, YXAPY, PINHEIRO, 2020).
107
“Sophia Pinheiro é doutoranda em Cinema e Audiovisual do PPGCine – Programa de Pós-graduação da
UFF; bacharel em Artes Visuais e mestre em Antropologia Social pela UFG. É codiretora com Patrícia
Ferreira Pará Yxapy do filme TEKO HAXY – ser imperfeita, professora da Academia Internacional de
Cinema (RJ), foi artista residente do programa Formação e Deformação – Emergência e Resistência 2019,
da Escola de Artes Visuais do Parque Lage (RJ)” (KAIOWÁ, GUARANI, YXAPY, PINHEIRO, 2020).
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Estudando as modalidades de autorrepresentação, nos filmes produzidos com e/ou
por realizadores/as/cineastas indígenas, outra problematização que se destaca está
relacionada ao conceito de identidade, melhor compreendido como processos de
identificação, o qual como vimos é dinâmico, atravessado por relações de fronteiras que
não fixam imagens, pois variam conforme as relações que se estabelecem. Algumas vezes
é preciso mostrar uma imagem forte de si para os garimpeiros, outras é preciso mostrar
aos não indígenas o domínio das tecnologias, em outras os saberes das mulheres, imagens
que variam conforme o povo que as produz, quem é o receptor e o momento de produção
dessas imagens.
A imagem que abre este capítulo traduz essa concepção (FIG. 17), pois nela vemos
Kiki, um dos integrantes da ASCURI, no momento de produção de um curta-metragem,
onde as pessoas que observam com ele as imagens produzidas trazem alguns marcadores
identitários como o cocar e a pintura no rosto. E, ao mesmo tempo, estão diante de uma
câmera, operada por eles, com “roupas de branco”, o cocar é de papelão e mesmo assim,
não deixam de ser indígenas, essa imagem não é contraditória, mostrando-nos como as
categorias fixas são limitantes. Ou seja, a identidade é um processo, um devir, constróise nas relações, nos jogos de representação. Ela não corresponde a um estado definido ou
pré-existente, não pode ser determinada a partir de marcadores identitários, como se
pretendeu em alguns momentos, inclusive em 2021, pelos órgãos estatais.
Além disso, percebemos como as diversas experiências de vídeo aqui
apresentadas reiteram a percepção de que as tecnologias, para os povos indígenas,
carregam uma ambiguidade. Elas podem ser perigosas na medida em que corroboram
com uma política de Estado integracionista, revelam suas fragilidades, estereotipam ou
causam doenças, ao mesmo tempo em que podem ser utilizadas como um instrumento de
denúncia, de crítica ao projeto desenvolvimentista e de fortalecimento do jeito de ser
indígena.
Passamos agora a pensar uma experiência que também se insere no marco da
autorrepresentação, que é a experiência da ASCURI. Desenvolveremos nos próximos
capítulos as reflexões que aqui se iniciaram sobre as práticas fílmicas, as circulações,
autorrepresentações, processos de identificação e os usos da tecnologia do audiovisual.
Tendo em vista as diferenças que estão implicadas nas práticas fílmicas aqui descritas e
as da ASCURI, em que a busca pelo fomento, produção e circulação têm os próprios
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indígenas à frente destes processos, na busca por uma autonomia na produção de sua
autorrepresentação.
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4

“HOJE EM DIA A GENTE TEM QUE LEVAR OS DOIS CAMINHOS, A
NOSSA CULTURA E A DOS BRANCOS”108: A ASCURI E SUAS
ESTRATÉGIAS

DE

CONSTRUÇÃO

DE

ALIANÇAS

COM

AS

TECNOLOGIAS DO AUDIOVISUAL E DO CINEMA

FIG. 33 Fotografia de Eliel Benites, divulgada no Facebook da ASCURI,
com a seguinte legenda: “Diga algo sobre essa imagem”.

Fonte: Facebook da ASCURI, 2019.

O projeto de futuro dessas populações não é aquilo que elas estão vivendo hoje
ou que viveram no passado, é uma equação entre o que viveram no passado, o
que vivem hoje e o que vão viver no futuro, é o projeto de futuro dessas
populações. Agora, o projeto de futuro dessas populações não suprime de
maneira nenhuma sua experiência de contato com os brancos [...] (KRENAK,
2015, p. 61).

108

Cf. Fala de Kiki no evento Entre algumas outras tecnologias, 2019.
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A imagem com a qual iniciamos este capítulo (FIG. 33) corresponde a uma
fotografia de Eliel Benites, segurando um mbaraká e um celular, com a seguinte legenda:
“Diga algo sobre essa imagem”. Pois bem, é sobre ela, sobre as interações da ASCURI
com as tecnologias do audiovisual e do cinema que iremos nos deter a partir de agora.
O caminho a ser percorrido para essa reflexão, volta-se para as práticas que a
ASCURI desenvolve em suas oficinas de formação em audiovisual e cinema e em sua
produção fílmica. Ao longo do texto, serão usados os termos audiovisual e cinema, às
vezes de modo distinto, outras vezes como práticas muito próximas. Isso ocorre porque
em algumas falas dos integrantes da ASCURI presentes na dissertação de Gilmar Galache
(2017), por exemplo, o termo utilizado para se referir a sua prática fílmica é o audiovisual.
No entanto, Eliel Benites, em entrevista concedida em 2019, aponta uma mudança do
audiovisual para o cinema, diferenciando o audiovisual como uma categoria mais ampla,
abrangendo jornalismo, rádio, televisão, internet e o cinema que a ASCURI vem focando,
que envolve a realização de oficinas de formação e a produção fílmica (BENITES, In.
GORGES, QUELUZ, 2019, p. 46). Esse posicionamento também se reflete na escolha
dos/as integrantes da ASCURI por se apresentarem como cineastas e não mais como
realizadores/as.
Percebemos, neste processo, a marcação de um espaço dentro do campo do cinema
que, como adverte Ivan Molina (2017)109, tende a privilegiar um único olhar sobre o
mundo. É uma estratégia da ASCURI para dar continuidade às suas produções, buscando
ocupar os circuitos de circulação do cinema, digamos convencional, saindo de um nicho
acadêmico. É preciso pontuar, entretanto, que ao reconhecer sua produção como cinema,
a ASCURI não se apresenta como o Cinema Indígena, tendo em vista que o cinema
produzido pelos povos indígenas é múltiplo e diverso. Trata-se de uma das formas que
este cinema assume, ampliando as perspectivas e possibilidades de criação.
É importante também ressaltar que quando tratamos de tecnologias do
audiovisual/cinema, não estamos nos referindo apenas aos aparatos de produção, mas a
todo um conjunto de técnicas e a um modo de fazer, de mediação entre pessoas e artefatos.
Seria reducionista colocar como representante do conjunto cinematográfico a parte
“visível”, isto é, a câmera, a filmagem, o equipamento, as fontes de luz, a tela, ocultando

109

Cf. “Se não fazemos cinema para sonhar, não precisamos fazê-lo”, 2017.
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a parte “invisível”, a química, o laboratório, a montagem, a linguagem cinematográfica
(COMOLLI, p. 148-149).
As práticas desenvolvidas pela ASCURI em suas oficinas de formação e
produções fílmicas são defendidas nesta tese como modos de construir alianças, de
guaranizar as tecnologias do audiovisual/cinema, de instituir relações com elas e de
“reproduzir-se enquanto sociedade, não contra, e sim através delas, recrutando-as para
sua própria continuidade” (CARNEIRO DA CUNHA, In. ALBERT, CARNEIRO DA
CUNHA, 2002, p. 7).
Para discutir os processos guaranização, isto é, os dispositivos de construção de
alianças com as tecnologias do audiovisual/cinema, problematizamos o uso dos termos
apropriação e incorporação, a partir do campo CTS, que é o campo em que esta pesquisa
se insere.
O termo apropriação possui dois usos específicos dentro do campo de estudos em
CTS. Um deles corresponde ao movimento da Tecnologia Apropriada, que teve um
grande número de partidários na década de 70 e 80 e correspondia a “[...] um conjunto de
técnicas de produção que utiliza de maneira ótima os recursos disponíveis de certa
sociedade, maximizando, assim, seu bem-estar” (DAGNINO, 1976, p. 86, In.
DAGNINO, BRANDÃO, NOVAES, 2004, p. 23). Essa perspectiva foi submetida a
diversas críticas, já que não dava conta de alterar significativamente a situação que
denunciava, pois não questionava as estruturas de poder dominantes e adotava uma
postura defensiva (DAGNINO, BRANDÃO, NOVAES, 2004, p. 41-43).
Por outro lado, na perspectiva da Tecnologia Social ou da Tecnociência Solidária,
o termo apropriação é tido como uma das modalidades do processo de Adequação SócioTécnica e pressupõe uma reflexão sobre as relações de poder, sobre o conhecimento
crítico para além do uso, sobre o que se apropria, porém, não implica uma modificação
do uso (DAGNINO, BRANDÃO, NOVAES, 2004, p. 54).
Os usos dos/as integrantes da ASCURI das tecnologias do audiovisual/cinema
mostram não apenas uma busca por se apropriar dessas tecnologias, mas uma
problematização e transformação delas. Logo, as concepções da Tecnologia Apropriada
ou da Tecnociência Solidária não dão conta, ou melhor, não estão necessariamente
preocupadas com os conflitos interculturais e as negociações que são estabelecidas nessas
mediações entre as tecnologias próprias e alheias.
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Quanto à ideia de “incorporação”, nas modalidades do processo de Adequação
Sócio-Técnica, ela aparece associada à incorporação de conhecimento científico
tecnológico existente e incorporação de conhecimento científico tecnológico novo.
Todavia, apesar da Tecnociência Solidária considerar os conhecimentos ancestrais e dos
movimentos populares, o que percebemos é que há nesta perspectiva uma predominância
por pensar essas interações a partir de uma visão voltada aos processos de consumo de
bens e serviços para superar a dependência e desigualdade (DAGNINO, 2020, p. 39, p.
66-67).
Neste sentido, visando pensar as dinâmicas existentes na perspectiva indígena,
não recorremos ao termo apropriação nem incorporação e buscamos uma aproximação
com o contexto dos/as integrantes da ASCURI. Nesse movimento, chegamos ao termo
guaranização, apreendido nas falas de integrantes da ASCURI que, ao refletirem sobre os
usos das tecnologias do audiovisual/cinema, nomeiam essa relação como guaranização.
Essa ideia está contida em uma lógica de reprodução de sociabilidades de uma sociedade
que vive constantes processos de transformação (ALBERT, CARNEIRO DA CUNHA,
2002), (PEREIRA, 1999).
Os filmes produzidos pela ASCURI foram pensados junto com seus processos de
produção, o momento em que a ASCURI se encontra e quais projetos está desenvolvendo.
Seguimos essa estratégia, pois partilhamos da concepção de Silvia Rivera Cusicanqui
(2015, 2010), que compreende as imagens como peças hermenêuticas atravessadas pelo
contexto social, histórico e cultural. Esse modo de ver as imagens nos chama a atenção
também para o que está fora da tela, leva-nos a pensar estes filmes como algo que faz
parte das relações sociais.
As práticas fílmicas desenvolvidas pela ASCURI são debatidas em diálogo com
Andrew Feenberg (2010, 2017), que enfatiza a compreensão da tecnologia como
construção social implicada nos contextos históricos e culturais de um determinado povo
ou coletivo. Aprendemos muito, também, com as reflexões de Ailton Krenak (2019,
2020) sobre o conceito de humanidade, a partir de sua crítica a um modo de compreensão
que nos aliena do organismo de que somos parte, a Terra, suprimindo uma pluralidade de
formas de vida e que também não inclui neste clube seleto aqueles/as que ainda estão
agarrados à terra.
As reflexões de Silvia Rivera Cusicanqui (2018) sobre o conceito de ch’ixi, que
se afasta de uma compreensão da relação entre diferentes como harmoniosa, auxilia-nos
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a discutir sobre os limites do processo de guaranização. Por fim, temos a contribuição
desenvolvida pela educadora e pesquisadora Ana Maria Rivera Fellner (2020), de pensar
as tecnologias produzidas em espaços de fricção como tecnologias mestiças, que
carregam em si uma oposição de contrários que não se fundem, mas habitam essa
contradição.

4.1 “É a guerra, neguinho! Pronde correr não tem”110: os Guarani, Kaiowá e Terena
em Mato Grosso do Sul

Antes de abordarmos as práticas desenvolvidas pela ASCURI em suas oficinas de
formação audiovisual/cinematográfica ou produção fílmica, entendemos que é importante
apresentarmos o contexto no qual vivem os Guarani, Kaiowá e Terena em Mato Grosso
do Sul. Silvia Rivera Cusicanqui (2018, p. 89) sugere um pensar geográfico, um pensar
situado, que para ela é vital enquanto um gesto epistemológico de assumir as diferenças
do pensamento que se produz desde o “outro” lado, desde o Sul. Neste caso, pensamos
em uma “prática fílmica geográfica”, atravessada pelo local em que é produzida, pelas
lutas pelo território.
Os Guarani e Kaiowá são povos que fazem parte da família linguística TupiGuarani. Os Guarani vivem, em sua maioria, no Mato Grosso do Sul, Argentina, Paraná,
Rio Grande Do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Paraguai e os Kaiowá em Mato Grosso
do Sul e no Paraguai. Os três subgrupos - Mbya, Ñandeva e Kaiowá - possuem grandes
similaridades do ponto de vista linguístico, da organização social e do sistema religioso
(PEREIRA, 1999, p. 14). Em relação às diferenças que marcam sua subdivisão, não há
um consenso. Conforme Pereira (1999, p. 15), é possível sugerir algumas características,
tais como distinções nas cerimônias religiosas, na forma de conceber o território e na
religião (PEREIRA, 1999, p. 16). Já os Terena fazem parte da família linguística Aruak
e vivem, em sua maioria, em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo.
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Trecho de uma música de MC Marechal que compõe a trilha sonora do curta-metragem Ivy Reñoi,
Semente da Terra (ASCURI, 2016).
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Uma constante entre esses povos, tem sido os processos de retomadas de
territórios tradicionalmente ocupados 111. Os povos Guarani, Kaiowá e Terena vivenciam
em Mato Grosso do Sul, um longo processo de espólio de suas terras, o qual se
intensificou com o final da Guerra do Paraguai (1864 –1870).
Na história “oficial”, como nos chama atenção o antropólogo terena Eloy Amado,
a participação indígena na guerra é invisibilizada. No entanto, como aponta a
pesquisadora Naine Terena (JESUS, 2007, p. 25), os Terena que habitavam a região que
hoje é o Mato Grosso do Sul, foram o povo com maior representatividade no combate,
atuando como soldados, guias e fornecendo alimentos. Até mesmo recuperaram armas
deixadas para trás pelos soldados brasileiros que fugiram das tropas paraguaias
(AMADO, 2019, p. 61).
Este período ficou conhecido para os Terena como o “período do esparramo”
(AMADO, 2019, p. 68). Parte do conflito ocorreu em territórios terena, o que motivou
sua participação na guerra. Os homens foram para a guerra e as mulheres, anciões e
crianças tiveram que deixar suas aldeias para se refugiar no mato (AMADO, 2019, p. 68).
Quando a guerra acabou, os Terena retornaram aos seus territórios, no entanto, eles já
estavam ocupados por militares desmobilizados e comerciantes que decidiram ficar na
região. Os Terena não aceitaram facilmente a perda de seus territórios e mesmo com
recursos políticos e econômicos limitados, cobraram das autoridades brasileiras a
permanência nestas áreas (XIMENES, PEREIRA, 2016, p. 26).
Contudo, com o término da Guerra do Paraguai ocorreu um forte incentivo por
parte do governo brasileiro na colonização dessas regiões consideradas “espaços vazios”,
na geração de alternativas econômicas e no investimento em comunicação com a região
de fronteira através da construção de ferrovias e implantação de comunicação telegráfica
(VIETTA, 2013, p. 40). A partir dessa perspectiva, interessava ao governo a presença
destes militares e comerciantes na região, o que o levou a ignorar as reivindicações dos
Terena para a recuperação de seus territórios. Jorge Eremites de Oliveira e Levi Marques
Pereira (2017, p. 17) citam, conforme ouviram de uma liderança terena de 85 anos, que a
recompensa que os Terena obtiveram do governo com a guerra foram “três botinas”,
“duas no pé e uma na bunda”.
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“A categoria “terra tradicionalmente ocupada” foi reconhecida pelo texto constitucional de 1988 e vem
sendo objeto da luta dos povos indígenas de Mato Grosso do Sul, especialmente pelos Terena, Guarani,
Kaiowá e Kadiwéu” (AMADO, 2017, p. 757).
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Com o término da Guerra e o espólio de seus territórios, os Terena passaram a
vivenciar o que é nomeado pela tradição oral como “tempos de servidão” (XIMENES,
PEREIRA, 2016, p. 27). Neste período, com a intensificação da formação de fazendas na
região, a mão de obra terena passou a ser empregada de forma compulsória. Os Terena
passaram a trabalhar para os fazendeiros da região num regime conhecido como “sistema
de barracão”, que corresponde ao trabalho escravo nas fazendas. Eram obrigados a
comprar alimentos do próprio fazendeiro que os empregava, contraindo dívidas
infindáveis, o que os impedia de desvencilhar-se deste vínculo (XIMENES, PEREIRA,
2016, p. 27).
Para os Guarani e Kaiowá, o fim da Guerra do Paraguai também representou um
processo intenso e sistemático de transformação de seus territórios, já que neste período
tiveram início os processos de colonização dessas regiões com o incentivo do governo e
ocorreu a implantação da Companhia Matte Laranjeira em áreas que apresentavam ervais
nativos (URQUIZA, PRADO, 2015, p. 58-60).
Em 1882, Thomaz Laranjeira conseguiu a primeira concessão do governo
brasileiro para cultivar a erva mate em território ocupado pelos Guarani e Kaiowá
(VIETTA, 2013 p. 42-43). Para a exploração da região, a Companhia Matte Laranjeira
trouxe mão de obra paraguaia, mas também incorporou um grande contingente de
indígenas da região no trabalho. “Ao contrário do que consta nos registros da Matte, parte
significativa de seus ervateiros era recrutada entre os Kaiowá e os Guarani” (VIETTA,
2013, p. 46). A relação da companhia com os trabalhadores era pautada na exploração
pelo endividamento, através do superfaturamento das mercadorias, o “sistema de
barracão” (URQUIZA, PRADO, 2015, p. 59). Muitos Guarani e Kaiowá acabaram
fugindo para longe do contato com a Matte Laranjeira, processo entendido para os
Guarani e Kaiowá como “esparramo”, ou seja, o processo de fragmentação de suas
comunidades (URQUIZA, PRADO, 2015, p. 59-60).
Com a criação do SPI, em 1910, quando ainda era chamado de SPILTN, inicia-se
uma política de recolhimento, ou do que Ailton Krenak (MILANEZ et al., 2019, p. 21702171) chamou de segregação dos povos indígenas em pequenas reservas. Essa política do
SPI para solucionar a situação de exploração em que viviam os indígenas, acabou por
beneficiar os fazendeiros da região, já que retirava os Terena, Guarani e Kaiowá de seus
territórios. As práticas do SPI tinham como premissa a visão positivista de integrar os
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indígenas à sociedade brasileira e, dessa forma, entendiam que eles não necessitavam de
grandes territórios no processo de transição.
Entre 1910 e 1928, foram criadas seis reservas indígenas para os Terena
(XIMENES, PEREIRA, 2016, p. 25). Em relação à criação dessas reservas, é interessante
destacarmos, como relata Eloy Amado Terena (2019, p. 88), que ela não foi resultado
apenas da ação estatal, pois as lideranças terena buscaram o apoio da Comissão de Linhas
Telegráficas para garantir, no mínimo, esses espaços.
De 1915 a 1928, entre os Guarani e Kaiowá ocorreu a criação de oito reservas
indígenas, a fim de concentrar a população indígena que vivia dispersa no sul do estado
e liberar a área para a ocupação agropecuária (URQUIZA, PRADO, 2015, p. 52-53).
Desta forma, os territórios indígenas passaram a ser considerados como terra devoluta e
se tornaram objeto legal de comércio (BENITES, 2014b, p. 41). Junto com o
estabelecimento

dessas

reservas,

teve

início

um

processo

de

convencimento/coerção/expulsão por parte de representantes do Estado e da igreja, para
que os Guarani e Kaiowá passassem a residir nas reservas.
Neste período, denominado por Souza Lima (1995), como o “grande cerco da
paz”, os povos indígenas que passaram pelas políticas integradoras do SPI foram
concentrados em pequenos espaços, entendidos como espaços de transição e induzidos a
abandonar seus modos de vida através dos processos de escolarização e ensino de ofícios
ofertados pelos postos do SPI, aliado às mais diversas práticas de violências e omissões
por parte dos agentes do SPI (AMADO, 2019, p. 96-98).
Trazemos aqui duas fotografias inseridas nesta perspectiva de incorporar os
indígenas Terena, Guarani e Kaiowá à sociedade brasileira, através do trabalho e da
escolarização. A primeira faz parte do conjunto de fotografias produzidas pela Comissão
Rondon e nela vemos os indígenas Kaiowá e Terena trabalhando na instalação das linhas
telegráficas (FIG. 34). Lembremos que o trabalho era compreendido pelo SPI como uma
das vias de integração dos povos indígenas à sociedade nacional, uma concepção de
trabalho que negava os saberes tradicionais destes povos. Por outro lado, essa cooperação
com o SPI foi estratégica para estes povos conquistarem apoio para garantir alguns
territórios, mesmo que fossem mínimos (AMADO, 2019).
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FIG. 34 Fotografia de trabalhadores terena e kaiowá da turma de levantamento
de postes da Construção da Linha Telegráfica de Ponta Porã.

Fonte: RONDON, 2019, p. 318, fotografia 534.
A segunda fotografia é da Escola General Rondon, pertencente ao conjunto de
fotografias do etnólogo e fotógrafo Harald Schultz 112. Nela, vemos uma escola mista com
alunos/as Terena em que a esposa do chefe do Posto era a professora. Essas escolas,
reprodutoras de um colonialismo interno (RIVERA CUSICANQUI, 2015, p. 97-106),
tinham como proposta “civilizar” através do apagamento e negação dos modos de vida
próprios destes povos. Uma de suas estratégias era a uniformização dos alunos/as, tanto
em relação às roupas, à organização espacial, quanto em relação à língua, à cosmovisão
e inserção no mercado de trabalho por meio de processos formativos que negavam os
saberes ancestrais (FIG. 35).
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“Harald Schultz começou sua carreira de expedições etnográficas como funcionário do SPI, em 1942,
onde chefiou a Equipe de Expedições, conhecida como Equipe Cine-Fotográfica. Em 1946, estudou
etnologia na Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Posteriormente passou a trabalhar no Museu
Paulista. Seus registros fotográficos somam mais de 24.000 itens e se encontram sob a guarda da
antropóloga Vilma Chiara, viúva de Schultz e companheira do etnólogo em diversas expedições ”. Cf. A
etnografia visual de Harald Schultz, MAE, 2021.
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FIG. 35 Fotografia do interior da Escola General Rondon.

Fonte: SCHULTZ, 1942.
Na década de 1930, a colonização nessas regiões se intensificou com a política de
nacionalização e de desenvolvimento econômico fomentada pelo Governo Getúlio
Vargas (1930–1945), materializada pelo programa Marcha para Oeste, lançado em 1938.
Este programa buscava colonizar esses “espaços vazios”, integrar os indígenas e destronar
o poderio econômico de capitais estrangeiros no país (GARFIELD, COLEGE, 2000, 16),
(AMARAL, 2014, p. 161). Dentro desse contexto, ocorreu a criação da Colônia Agrícola
Nacional de Dourados (CAND), em 1943, que incentivou a migração para a região de
Mato Grosso do Sul e forçou a concentração dos indígenas dessa região em reservas
(URQUIZA, PRADO, 2015, p. 60).
O processo de perda de territórios é visualizado pelos Guarani e Kaiowá, de
acordo com Pimentel (2012), não apenas como uma ação exercida pelo outro
(Estado/colonizador/igreja), mas pelos próprios Guarani e Kaiowá. Não se trata de
relativizar as práticas brutais exercidas contra os Guarani e Kaiowá, mas de reconhecer
as estratégias de controle de sua história, na medida em que eles assumem a culpabilidade
por algumas dessas consequências negativas, em decorrência de um afastamento do jeito
de ser dos Guarani e Kaiowá.
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Há casos em que, em reuniões políticas, foi considerado que o fato de um grupo
não ter cantado devidamente antes de realizar uma ocupação em uma fazenda
resultou em violência dos fazendeiros contra o grupo – por isso, se diz que o
canto pode “amansar” os inimigos. De modo geral, veteranos do movimento
político ali explicam o fato de a resistência dos fazendeiros ter se fortalecido
nos últimos anos exatamente pelo abandono progressivo das práticas
xamânicas, por parte de alguns grupos locais (PIMENTEL, 2012, p. 212).

A partir da década de 70, houve outras formas de exploração do território, com a
introdução da soja, junto com uma mecanização da atividade agrícola e, em 1990, teve
início o estabelecimento de usinas de álcool na região (BRAND, 2004, p. 140).
Para os Terena, principalmente a partir da década de 1990, ocorreu um conjunto
de reivindicações de territórios tradicionais, denominado por eles de “retomada”
(XIMENES, PEREIRA, 2016, p. 40). Este processo estava ligado à retomada do modo
de vida tradicional, desde a língua, os modos de produção e de transmissão da história e
do modo de ser terena (AMADO, 2019, p. 187). Eloy Amado, refere-se a esse momento
como o “despertar do povo Terena”, quando ocorrem fortes mobilizações nas retomadas,
no judiciário e denúncias internacionais em relação às práticas do Estado brasileiro
(AMADO, 2016, p. 171-177).
Entre os Guarani e Kaiowá, as retomadas de territórios tiveram início através da
realização de grandes assembleias, as Aty Guasu, formadas a partir das alianças de
famílias que haviam sido expulsas de seus territórios (BENITES, 2014b, p. 37-38).
Durante essas reuniões, ocorriam rituais religiosos, os quais “[...] foram fundamentais
para os líderes políticos e religiosos se envolverem nos processos de retomada e
recuperação dos territórios tradicionais específicos” (BENITES, 2012)113.
É preciso apontar, no entanto, que tanto para os Guarani e Kaiowá quanto para os
Terena, a luta pelo território sempre ocorreu, desde o espólio de suas terras, a partir das
mais variadas estratégias. Porém, nesse período, houve uma mobilização de forma mais
sistemática.
No cenário atual, os povos Guarani, Kaiowá e Terena reivindicam seus antigos
territórios. Neste contexto, conforme Levi Marques Pereira (2017, p. 741-742), temos o
confronto constante entre dois segmentos. De um lado, está o segmento ruralista, que faz
o possível para que os indígenas não permaneçam nas terras reivindicadas, usando

113

Cf. Tonico Benites, antropólogo guarani-kaiowá, analisa relação dos índios com sua terra, O Globo,
2020.
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estratégias como a judicialização dos procedimentos administrativos de demarcação de
terras114 e a criminalização de lideranças indígenas e dos apoiadores das causas indígenas.
Não podemos deixar de citar o “Leilão da Resistência”115 realizado pelos
representantes ruralistas do Estado de Mato Grosso do Sul, que tinha como finalidade
arrecadar fundos para a formação de uma milícia armada para fazer a segurança das
propriedades rurais e realizar ataques aos indígenas em retomadas. Vale Destacar, ainda,
a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o CIMI, proposta por políticos
representantes do agronegócio e instalada, em 2015, na Assembleia Legislativa de Mato
Grosso do Sul, com o objetivo reprimir o movimento indígena (AMADO, 2019, p. 186).
De outro lado, estão os Guarani, Kaiowá e Terena, os quais seguem determinados em
assegurar a posse de suas terras e cada vez menos dispostos a esperar soluções do
governo, recorrendo a diversas estratégias.
Uma dessas estratégias de resistência e mobilização pode ser encontrada na
produção fílmica da ASCURI, que, a partir de 2012, começou a fazer filmes em
momentos de retomadas de territórios tradicionais. Nestas ocasiões, a ASCURI é
chamada para estar presente, como um modo de assegurar e veicular a versão indígena
dos fatos, gravada por eles mesmos (GALACHE, 2017, p. 78-84).
Em Ivy Reñoi, Semente da Terra (ASCURI, 2016), por exemplo, a ASCURI foi
chamada e orientada pela Aty Guasu, para mostrar a versão da comunidade sobre a morte
do agente de saúde Clodiodi Aquileu Rodrigues de Souza, que foi baleado durante uma
ação de despejo extrajudicial, porém a versão que circulava nas mídias locais era a de que
ele havia sido atropelado.
As produções da ASCURI em momentos de retomada auxiliam os processos de
luta, de resistência, pois denunciam muitos casos de violência e suscitam o apoio de
pessoas que, sem esses vídeos, não teriam acesso às informações sobre o que se passa em
aldeias indígenas.
Enquanto denúncias estes curtas-metragens trazem a versão daqueles/as que estão
fazendo a retomada, através de depoimentos, fotografias e imagens gravadas, geralmente
de celulares, durante os ataques dos capangas dos fazendeiros. Em Retomada Ñanderu
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Trata-se das ações dos advogados dos proprietários de terras em recorrer sistematicamente à Justiça, o
que faz com que o Ministério Público Federal (MPF) e a FUNAI não consigam fazer a defesa eficiente dos
indígenas em todas as ações (PEREIRA, 2017, p. 741).
115
Cf. Chamado ‘Leilão da Resistência’ ruralista arrecada R$ 640,5 mil em Mato Grosso do Sul, Instituto
Humanitas Unisinos, 2021.
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Marangatu (ASCURI, 2015), por exemplo, são apresentadas fotografias dos corpos
machucados, dos cercos a que eles são submetidos e cenas muito chocantes com as
imagens do corpo de Simião Vilhalva, assassinado com um tiro no rosto.
Ivy Reñoi, Semente da Terra (ASCURI, 2016) também mostra, através de imagens
produzidas com celulares, o cerco em torno da retomada (FIG. 36), os momentos do
ataque, o trator utilizado pelos capangas dos fazendeiros para atacar a retomada (FIG.
37), bem como o corpo de Clodiodi sendo arrastado por seus companheiros e o seu
velório. São cenas muito difíceis de ver, cenas de guerra, como descreve a música de MC
Marechal, que compõe a trilha sonora de Ivy Reñoi, Semente da Terra (ASCURI, 2016):
“É a guerra, neguinho! Pronde correr não tem”.
FIG. 36 Fotograma do cerco realizado em torna da retomada.

Fonte: Ivy Reñoi, Semente da Terra (ASCURI, 2016, 2’34’’).
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FIG. 37 Fotograma do ataque à retomada com um trator.

Fonte: Ivy Reñoi, Semente da Terra (ASCURI, 2016, 5’19’’).
Além das imagens, os depoimentos presentes nestes filmes nos situam nesse
trágico cotidiano na vida de muitos Guarani, Kaiowá e Terena em Mato Grosso do Sul.
[...] nós guerreamos por causa da nossa terra (APYKAA, In. ASCURI, 2012,
5’14’’).116
Vamos lutar porque os Guarani e Kaiowá nunca vão desistir. Mesmo que
morram pessoas pela terra, nós lutaremos (PITÉ, In. ASCURI, 2015, 2’49’’ 2’52’’).117
Nós estamos guerreando contra o fazendeiro! Porque ele matou nosso irmão
lá, derramou muito sangue (Depoimento de uma mulher kaiowá, In. ASCURI,
2016, 9’20’’- 9’’22’’).118

Essas produções evidenciam a extrema necessidade da circulação dessas
denúncias. Ao gravarem e fazerem circular essas imagens os/as cineastas também
colocam suas vidas em risco, sendo perseguidos/as pelos fazendeiros. Um dos integrantes
da ASCURI, Gilmar (GALACHE, 2017, p. 82), relata que já teve que deixar a cidade em

116

Cf. Liderança de Puelito Kue (ASCURI, 2012).
Cf. Retomada Ñanderu Marangatu (ASCURI, 2015).
118
Cf. Ivy Reñoi, Semente da Terra (ASCURI, 2016).
117
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que morava, Campo Grande (MS), depois da produção e da grande circulação do curtametragem Liderança de Puelito Kue (ASCURI, 2012).
Vivenciando essas situações de forte violência na produção dos filmes em
retomadas, a ASCURI adotou, então, algumas regras que orientam sua participação
nesses espaços de conflito.
Após longas conversas com Eliel e outros amigos da ASCURI, definimos
algumas regras para atuações em zonas de conflitos, que vão desde a discrição
no deslocamento até a área, geralmente evitando cidades e lugares públicos,
optando pela movimentação ao alvorecer ou entardecer, sempre com estrutura
básica na mochila, bem como equipamento mínimo pra filmagem. Mbaraká ou
Itâká (chocalho) para rezar, que não pode estar à vista. Mapa da região, água,
biscoitos, e um pouco de cachaça, para caso a coisa ficar feia demais. Além
disso, ficou decidido que membros da ASCURI somente entram em terras para
filmar se houver gente de dentro da retomada disposta a tomar um tiro pelo
realizador indígena, ou com disposição para carregar seu corpo ferido. Ter boa
relação com as lideranças atuantes na frente de combate, bem como estar
pintado como os demais membros da retomada (GALACHE, 2017, p. 81).

Outro aspecto que coloca a vida dos/as cineastas em risco está relacionado ao fato
de que para os Guarani e Kaiowá, cenas de pessoas mortas não devem ser gravadas, pois
essas imagens têm agência, tem consequências para a vida das pessoas que as gravaram.
O que nos permite perceber os riscos implicados na produção dessas imagens e a extrema
necessidade de sua produção. Como Kiki explica:
[...]a gente Kaiowá e Guarani, a nossa filmagem a gente não pode imitar, a
gente filma criança aqui imitando que se suicida, criança fica aqui, vem aqui
vou filmar, você que tem que imitar, finge que está morto, aí vou filmar, a
gente não faz isso. Rezador proíbe a gente de fazer isso, porque acontece
depois de verdade para você, não para ele, para a família, por isso que a gente
não filma defunto assim, a gente não chega lá, o cemitério lá, aqui alguém
morreu. A gente não faz isso, a gente só fica olhando, guarda a câmera, a gente
nem grava o áudio também. E a gente vai aprendendo junto com o rezador,
isso aí. Eu já vi muito filme de Hollywood, vem aquele furacão em cima do
prédio lá, aquele terremoto lá, isso não podia mostrar isso aí, porque isso
acontece no real, não vai acontecer no país dele, vai acontecer no outro país,
porque a gente não pode imitar, não pode fazer filme assim (KIKI, 2019,
10’42’’-12’14’’, transcrição verbal).119

Estes filmes também são utilizados como prova em processos judiciais. Como é o
caso do filme Retomada Buriti (ASCURI, 2012), o qual conforme Gilmar (2017, p. 78),
foi utilizado como documento, em um processo judicial para mostrar que a área ocupada,

119

Cf. Entre algumas outras tecnologias, 2019.
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antes usada como pasto para gado, estava sendo utilizada com plantações de maneira
sustentável.
Precisamos destacar também que a luta pela terra que estes filmes abordam não
pode ser reduzida a uma relação de propriedade, de território físico. Eloy Amado (2019,
p. 187) já havia apontado que as retomadas não são apenas retomadas de territórios
físicos, mas de um modo de vida. Em Vida e Luta na Retomada Tei’ykue (ASCURI, 2018)
ouvimos o relato de uma anciã que nos conta que nem ela, nem seus filhos, nem suas
galinhas vão deixar essa terra, pois a terra é delas, é de seu povo é dos animais com quem
compartilham a terra e enquanto descreve sua relação com o território segura um punhado
de terra em suas mãos, mostrando-nos essa forte relação de pertencimento à terra, de estar
“agarrado à terra” (KRENAK, 2019) (FIG. 38).
FIG. 38 Fotograma de uma anciã segurando em suas mãos um punhado de terra.

Fonte: Vida e luta na retomada Tei’ykue (ASCURI, 2018, 55’).
Eliel Benites também chama nossa atenção para esse modo de interagir com o
território.
O Ivy, a terra, o tekoha (território), ele não é apenas o solo, não é apenas a parte
física da terra, ele é o ar, ele é vento, ele é o céu, as estrelas, a lua, o sol daquele
lugar, então. Quando hoje a gente fala da terra, mas não é terra, é o lugar, é um
conjunto de elementos que faz parte de um lugar que produz o corpo Guarani
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Kaiowá saudável, feliz, na perspectiva de buscar a perfeição do ser [...]
(BENITES, 2019, 7’32’’- 08’07’’, transcrição verbal).120

Diante deste contexto, os/as cineastas somam forças na luta pela demarcação das
terras indígenas, pois essa luta não se realiza apenas nas fazendas, no corpo a corpo,
também é travada nas mídias, nas redes sociais, ou seja, no campo da cultura visual, no
campo do simbólico. A disputa pela terra também se realiza em espaços virtuais e, nesta
perspectiva, temos um processo contíguo entre “demarcar as terras e demarcar as telas”
(KRENAK, 2020, 1’12’’)121, isto é, a luta pela terra, também se faz em um processo de
trazer as versões indígenas, os corpos indígenas para as telas.

4.2 Cinema de mutirão: os caminhos entre um cinema hierárquico e um cinema
horizontal

Este item aborda, em um primeiro momento, o encontro entre os dois
idealizadores da ASCURI, Gilmar Galache e Eliel Benites, em 2008, em uma oficina de
cinema, o Cine Sin Fronteras, realizada em uma aldeia Aymara, na Bolívia. O Cine Sin
Fronteras tem um papel muito importante para a estruturação da ASCURI ao apresentar
a seus integrantes uma proposta metodológica de produção fílmica contra hierárquica
(2017, p.13), que foi aprimorada nas oficinas de formação aqui no Brasil.
Em seguida, problematizaremos o momento cultural no qual a ASCURI se
constituiu enquanto uma associação. Trata-se de pensar as políticas públicas relacionadas
à cultura no Brasil, neste período, e os projetos que fazem parte deste momento, isto é, o
Vídeo Índio Brasil (2008-2014) e o Ava Marandu – Os Guarani Convidam (2010), que
foram importantes para que a ideia gestada por Eliel e Gilmar pudesse se efetivar, já que
esses projetos trouxeram equipamentos e custearam oficinas. O que está em jogo aqui,
principalmente, é a relevância de uma autonomia no processo de capitalização e
produção, para que as dinâmicas desenvolvidas pela ASCURI em suas práticas de
formação e produção fílmica, como a horizontalidade, possam ter continuidade.

120
121

Cf. VIII Congresso Brasileiro de Direito Socioambiental, realizado na PUC/PR, em 2019.
Cf. Cinema de Todas as Telas, Live Cineop, Debate Inaugural, 2020.
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4.2.1 Oficina Cine Sin Fronteras

O Cine Sin Fronteras, realizado em 2008, ocorreu por meio de uma iniciativa da
Escuela de Cine y Arte de La Paz (ECA/Bolívia), o centro Saphi Aru122, a Universidade
Federal de Goiás e o Museu das Culturas Dom Bosco, reunindo, durante 45 dias, seis
indígenas (Paulinho Kadojeba – Bororo de Mato Grosso, Divino Tserewahú e Cesar
Tserenhodza – Xavantes de Mato Grosso, Gilmar Galache – Terena de Mato Grosso do
Sul, Ambrósio Ricarte e Eliel Benites – Kaiowás de Mato Grosso do Sul) e vinte não
indígenas, entre brasileiros e bolivianos.
Dentre as atividades realizadas nesta oficina, estavam fóruns de cinema, exposição
e intercâmbio dos materiais produzidos, atividades de interação com a comunidade e a
realização de curtas-metragens. Sua principal característica, segundo Escobar e Flores
(2008, p. 5), foi a construção de um conhecimento a partir de uma metodologia que
envolveu teoria, prática e reflexão coletiva, na interação com sindicatos, povos indígenas,
grupos de jovens, de mulheres, dentre outros.
A primeira semana do curso, de acordo com Gilmar Galache (2017, p. 59-61),
voltou-se para as aulas mais teóricas, quando ocorreram pequenas explicações
relacionadas à produção fílmica. A cada explicação, testavam o que aprendiam, exibiam
em sala e os professores apontavam os erros, pautados na proposta de aprender/fazendo.
A partir da segunda semana, conforme Gilmar (2017, p. 60-61), as aulas práticas passaram
a predominar. Neste período, os alunos/as foram divididos em grupos de no máximo cinco
pessoas, com uma divisão que deveria ser rotativa, para que todos os/as integrantes
pudessem passar pela câmera, produção, áudio, fotografia e iluminação. Havia também
uma preocupação, por parte dos professores, em como os/as integrantes das oficinas
deveriam abordar as pessoas envolvidas na filmagem, respeitando sempre os protocolos
da aldeia em que se encontravam. Os exercícios realizados por cada equipe eram exibidos
em sala de aula e ali eram discutidos os problemas que deveriam ser evitados.
Por fim, cada equipe produziu um curta-metragem. Além disso, durante todo o
curso, ocorria o Cine Fórum, depois do jantar, quando realizavam exibições de filmes
produzidos por cineastas indígenas ou com temáticas indígenas. Um deles foi o Para
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O grupo Saphi Aru (Voz das raízes) nasceu com a proposta de realizar formações de capacitação das
tecnologias de comunicação aos trabalhadores campesinos da Bolívia (AIMARETTI, 2018, p. 99).
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recibir el canto de los pájaros (SANJINÉS, 1995), de Jorge Sanjinés123, filme que é um
marco para o cinema produzido na América Latina em sua relação com povos indígenas.
Como também, para a percepção de Gilmar Galache sobre a produção de cinema entre os
povos indígenas, na medida em que este filme questiona as relações que se estabelecem
no processo de produção. Seis filmes foram produzidos nesta edição, os quais foram
exibidos no auditório do Museo Nacional Etnografia y Folklore (MUSEF), em La Paz124.
Uma das críticas que Gilmar fez em sua primeira experiência no Cine Sin
Fronteras, refere-se à exibição dos filmes, pois ficou incomodado com o fato de não ter
conseguido dar o retorno do material produzido para quem eles gravaram, “[...] avalio
que não contemplamos um ciclo final de maneira adequada, pois Roger e sua família
nunca tiveram a chance de ver o filme pronto” (GALACHE, 2017, p. 63).
Uma das figuras centrais a frente do Cine Sin fronteras é Juan Ivan Molina
Velásquez125, mais conhecido como Ivan Molina. A concepção de cinema partilhada por
Molina apresenta fortes críticas ao modelo de cinema convencional, que desconsidera as
diferentes perspectivas sobre a vida e traz apenas uma visão homogênea, branca e
colonizadora de mundo. Ao defender um cinema produzido por cineastas indígenas, Ivan
Molina (2019) defende uma representatividade indígena e a ampliação dos olhares sobre
o mundo.
Não fazemos o cinema para nós mesmos, nem para críticos de cinema e nem
para festivais. O cinema é feito para apaixonar o público, contar que a vida é
bela e que vale a pena viver. O público sempre espera sonhar em uma sala de
cinema. Quando as pessoas dizem que vão assistir a um filme comercial está
tudo bem, porque também é sonhar. Mas e os outros sonhos onde estão? Eles
também são importantes. Penso que o cinema tem essa dimensão de construir
no nosso imaginário uma sociedade diferente e, enquanto possamos ter várias
orientações para buscar esta vida, está tudo bem. Mas não só com um olhar. Se
olharmos um jornal, vamos ver vários filmes de Hollywood ou de cinema
comercial. E pensamos: e o outro olhar onde está? É como se somente uma
pessoa tivesse telescópio e todos tivéssemos que olhar por ele. Mas estamos
em um mundo com múltiplos olhares e temos que encontrá-los. Todos os
olhares são válidos (MOLINA, 2017)126.
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Diretor e produtor de cinema, que no começo dos anos 60 fundou o grupo de cinema Ukamau, um grupo
de cinema militante. Realiza um cinema político, que coloca ficção e documentário juntos, bem como em
seus filmes se propôs difundir a cultura e a luta indígena. Cf. Historias Debidas. Latinoamérica: Jorge
Sanjinés, 2020.
124
Os curtas produzidos nesta oficina foram: Agua de Pozo, Anécdota de una Pasión, Cuando Volverán,
El camino de Roger, Mujeres del Agua e Una mirada a Luruta.
125
Ivan Molina é um cineasta boliviano da etnia quéchua, formado pela Escola Internacional de Cinema e
Televisão (EICTV) de Cuba, realizador independente, professor da Escuela de Cine y Arte Audiovisuales
de La Paz e ativista no movimento pela luta cocaleira, pela valorização da ancestralidade andina
(GALACHE, 2017, p. 57-58).
126
Cf. “Se não fazemos cinema para sonhar, não precisamos fazê-lo”, 2017.
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Neste sentido, para que o cinema seja diverso, Ivan Molina (CIPIAL, 2019)
entende que, tal como se busca uma soberania alimentar, é preciso buscar uma soberania
também no campo do cinema. É preciso que os povos indígenas possam produzir os seus
filmes a sua maneira e para isso são necessários investimentos e autonomia na gestão
destes projetos.
Durante sua fala no CIPIAL (2019), Ivan Molina trouxe como exemplo da falta
de acessibilidade para fazer um cinema diferente em toda a América, uma comparação
entre duas situações. Em uma delas ele cita um cineasta convencional brasileiro, com
quem conversou em um encontro de cinema na Bolívia, o qual relatou que tinha um
projeto para realizar doze filmes sobre diferentes povos indígenas com um orçamento
muito grande. Enquanto isso, ao conversar sobre orçamento com a ASCURI, no CIPIAL,
constatou que eles não tinham mais orçamento para fazer filmes.
Na medida em que não ocorrem investimentos para que narrativas plurais
circulem nestes espaços, temos, no campo do cinema, o que Gilmar Galache (2020, 6’ 6’33’’)127 chama de uma monocultura, em comparação com a monocultura da soja e do
milho em Mato Grosso do Sul, “tudo com a mesma cor, do mesmo jeito, e essas
monoculturas já mostraram que não funcionam, precisam de muito dinheiro, muito
fertilizante para se manter”. Ou seja, para que múltiplos olhares estejam presentes no
campo do cinema é preciso de investimentos descentralizados, políticas culturais e que
os editais destes fomentos sejam acessíveis.
Citamos como exemplo a relação da ASCURI, ou melhor, ausência de relação,
com o Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) 128. Gilmar Galache, em uma entrevista
concedida à Rádio MEC, do Rio de Janeiro, em 2018, criticou a forma de acesso ao FSA,
que demanda a estrutura de uma produtora, o que inviabiliza o acesso de pequenos
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Cf. Cinema Indígena com Gilmar Kiripiku, Museu do índio – UFU, 2020.
“O Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) é um fundo destinado ao desenvolvimento articulado de toda
a cadeia produtiva da atividade audiovisual no Brasil. Criado pela Lei nº 11.437, de 28 de dezembro de
2006, e regulamentado pelo Decreto nº 6.299, de 12 de dezembro de 2007 . O FSA é uma categoria de
programação específica do Fundo Nacional de Cultura (FNC). Ele é um marco na política pública de
fomento à indústria cinematográfica e audiovisual no país, ao inovar quanto às formas de estímulo estatal
e à abrangência de sua atuação. Isto porque o FSA contempla atividades associadas aos diversos segmentos
da cadeia produtiva do setor – produção, distribuição/comercialização, exibição, e infraestrutura de serviços
– mediante a utilização de diferentes instrumentos financeiros, tais como investimentos, financiamentos,
operações de apoio e de equalização de encargos financeiros” (FSA, 2020). Atualmente, os recursos do
fundo estão cada vez mais escassos e a liberação desses fundos tem sido paralisada. Entre agosto de 2019
e maio de 2020, o FSA contemplou apenas um projeto, sendo que sua média era de 25 projetos aprovados
por mês. Cf. Política e cultura no governo Bolsonaro: quais disputas estão em xeque? Heinrich Böll
Stiftung, 2021.
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coletivos que não possuem essa estrutura. Apesar de o FSA disponibilizar uma cota de
diversidade de no mínimo 10% para a chamada de projetos audiovisuais de produtoras
independentes dirigidas por pessoas negras ou indígenas, esse fundo é pensado, conforme
Santos (2016, p. 160), para alavancar o audiovisual voltado para o mercado, o que faz
com que se priorizem empresas e conteúdos que se enquadrem nesta lógica, através de
uma pontuação que a Agência Nacional do Cinema (ANCINE) atribui às empresas, a
partir do desempenho de seus produtos no mercado, tal como a bilheteria.
A participação de Gilmar Galache e Eliel Benites no Cine Sin Fronteras teve um
papel importante para a estruturação da ASCURI, que acessou um modo de fazer
audiovisual/cinema que tem ressonância com o modo de vida, a cosmovisão de seus
integrantes. Uma dessas práticas consiste na horizontalidade no processo de produção,
isto é, a rotatividade no processo de produção fílmica, em que todos os integrantes
compartilham suas funções e se afastam de um modelo de produção hierárquico.
Essa característica que é defendida pela ASCURI em suas práticas fílmicas
também está relacionada, conforme aponta Eliel Benites (2017), ao modo como os
Guarani e Kaiowá concebem o processo educacional, e, dentro dele, o caminho para se
tornar um rezador ou rezadora.
[...] Mas a gente busca muito a coisa da horizontalidade, não é? [...] a gente
tenta fazer o máximo para o outro aprender; quanto mais o outro aprender,
menos você vai fazer; então, mais gente para te ajudar a multiplicar e menos
preocupação com uma pessoa só fazendo [...] A gente também busca não fazer
pressão sobre o grupo: você vai ser o da câmera, você vai ser o editor!’. A
pessoa vai se envolvendo naturalmente, que é a maneira tradicional de
educação também, porque, o rezador não diz: ‘você vai ser o futuro rezador!’
Você vai mostrando quem ele é, o cara vai mostrando a sua potencialidade, e
vai potencializando o que ele tem de bom, o perfil do cara, então cada um tem
o seu perfil, não é? Sai naturalmente, você vai só apoiando aquilo, é a
metodologia (BENITES, In. CORRÊA, 2017, p. 133).

Gilmar Galache (2019) também associa essa prática da horizontalidade nas
produções fílmicas da ASCURI e nas suas oficinas, com a prática dos mutirões que se
realizam nas aldeias.
Então quando a gente vai dar aula é como se fosse fazer um mutirão para fazer
uma casa, um mutirão para fazer uma roça. Não tem muito assim as figuras
principais. Você é o arquiteto e fica só na sombra mandando, você é o mestre
de obras, ou você é o cabeçante da roça129, essas coisas que têm quando a gente
129

O cabeçante de roça é como um líder que faz a intermediação com os contratantes. Cf. Repórter Brasil,
2019.
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lida com as coisas do meio urbano e rural também. Você vai trabalhar na roça
e tem lá o cabeçante, vai fazer uma casa no mato, tem essa figura que não faz
nada e tem os peões que ficam no sol. Então quando a gente vai fazer entre nós
mesmos, assim, roda, às vezes um está servindo tereré, outro está cavando
buraco, outro está cortando madeira, outro está pescando para comer, ou está
matando uma vaca para fazer um churrasco, está acendendo o fogo, e o mutirão
vai acontecendo, e um pouco é o nosso jeito de fazer cinema também. A gente
vai rodando, uma hora pega a câmera, outra hora pega o som, outra hora o cara
tem que ir lá não sei onde buscar uma saia de pena e faz produção, e vai
rodando. Então na produção do filme e nas oficinas de audiovisual a dinâmica
é mais ou menos essa, que, na verdade, é um jeito que a gente faz as coisas.
Vai fazer uma coisa na casa de reza na aldeia, a dinâmica é essa. E você vai
fazer um açude, a dinâmica é mais ou menos essa (GALACHE, In. GORGES,
QUELUZ, 2019, p. 42).

Essa proposta de horizontalidade também pode ser percebida nos créditos dos
filmes produzidos pela ASCURI, os quais apresentam uma direção coletiva. Nem sempre,
entretanto, isso ocorre, pois, conforme Gilmar Galache (2017, p. 97), diante de sistemas
que estabelecem parâmetros de produção de forma individual, tal como a plataforma
Lattes, para que muitos de seus integrantes consigam pontuação em seus currículos, fazse necessário trazer o nome de uma pessoa apenas na direção destes filmes.

4.2.2 Políticas Públicas Culturais: Vídeo Índio Brasil e Ava Marandu – Os Guarani
Convidam

Quando Eliel Benites e Gilmar Galache retornaram ao Brasil, em 2008, após
realizarem a oficina do Cine Sin Fronteras, com a ideia de constituir a ASCURI, era um
período em que haviam muitos editais voltados para o campo da cultura. Desde 2003,
com o início do governo de Luís Inácio Lula da Silva, o Ministério da Cultura (MINC),
conforme Rubim (2008, p. 186), adotou uma proposta de atuação que ampliava o papel
do Estado no campo da cultura, para além das leis de incentivo (Lei Rouanet e do
Audiovisual). Essas ações tiveram uma continuidade durante o Governo Dilma (20112016), porém, não de maneira tão intensa quanto antes.
Gilberto Gil, em seu discurso de posse, como Ministro da Cultura enfatizou a
orientação de fortalecer o papel do Estado no campo da cultura.
[...] o Estado não deve deixar de agir. Não deve optar pela omissão. Não deve
atirar fora de seus ombros a responsabilidade pela formulação e execução de
políticas públicas, apostando todas as suas fichas em mecanismos fiscais e
assim entregando a política cultural aos ventos, aos sabores e aos caprichos do
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deus-mercado. É claro que as leis e os mecanismos de incentivos fiscais são da
maior importância. Mas o mercado não é tudo. Não será nunca. Sabemos muito
bem que em matéria de cultura, assim como em saúde e educação, é preciso
examinar e corrigir distorções inerentes à lógica do mercado que é sempre
regida, em última análise, pela lei do mais forte (GIL, 2003). 130

As modificações sugeridas enfrentaram, de acordo com Rubim (2008, p. 185192), os desafios colocados pelas três tristes tradições das políticas culturais nacionais no
Brasil: 1. ausência - tais como a ausência de políticas públicas e o menosprezo por
culturas indígenas e africanas -; 2. o autoritarismo - como censuras, exclusão, controle -;
3. a instabilidade das políticas públicas, bem como em relação a própria manutenção do
MINC.
As ações propostas neste viés, segundo Paula Reis (2013, p. 86-87) e Lia Cabrale
(2014, p. 143-150), implicaram uma reforma administrativa, com a criação de novas
Secretarias, como a Secretaria de Identidade e Diversidade Cultural, a transferência da
Agência Nacional de Cinema (ANCINE) para o MINC, a ampliação do debate e da
participação social, a produção e sistematização de informações sobre o campo da cultura
e a construção do Plano Nacional de Cultura (PNC), o documento base que pautaria, em
dez anos, o direcionamento das ações públicas de cultura, aprovado em dezembro de
2010. Além disso, os esforços para a construção do Sistema Nacional da Cultura (SNC),
aprovado em 2012, buscavam criar uma estrutura institucional mínima para fomentar a
consolidação de políticas culturais.
Essas ações tinham por base um conceito de cultura que articulava três dimensões:
cultura como expressão simbólica, cultura como direito e cidadania de todos os brasileiros
e cultura como economia e produção de desenvolvimento (MINISTÉRIO DA
CULTURA, 2006, p. 13).
Dentre as políticas culturais propostas pelo MINC, a que adquiriu uma dimensão
destacada e possibilitou o acesso da ASCURI a mecanismos de fomento, foi o Programa
Nacional de Cultura, Educação e Cidadania – Cultura Viva, criado em 2004, sendo a
primeira política nacional criada após a institucionalização do SNC.
É preciso ressaltar, ainda, a criação do Plano Setorial para as Culturas Indígenas,
publicado em 2012. O plano foi resultado da continuidade das ações da Secretaria da
Identidade e Diversidade Cultural (SID), bem como da produção do documento Diretrizes
para a formulação de uma política cultural referente aos Povos Indígenas, durante o
130

Cf. Discurso de Posse de Gilberto Gil como Ministro da Cultura, Folha de São Paulo, 2021.
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Fórum Cultural Mundial, em 2004, construído junto com representantes indígenas
(MINISTÉRIO DA CULTURA, 2012, p. 92-93).
A proposta do Plano Setorial tinha como objetivo implementar programas e ações
voltadas para a proteção, promoção, fortalecimento e a valorização das culturas dos povos
indígenas no Brasil (MINISTÉRIO DA CULTURA, 2012, p. 29). Essa proposta estava
atrelada à compreensão de que, para além das manifestações culturais, a cultura está na
vida das pessoas, na sua cotidianidade (BENITES, In. MINISTÉRIO DA CULTURA,
2012, p. 17-18).
Dentre as atividades apoiadas pela SID e citadas no Plano estão os projetos Vídeo
Índio Brasil e Ava Marandu – Os Guarani Convidam. Estes projetos permeiam o processo
de constituição da ASCURI, ambos ligados ao Pontão de Cultura Guaicuru, criado em
2008, em parceria com a FUNAI e o Cine Cultura, um cinema alternativo, em Mato
Grosso do Sul, que já não existe mais. Ligado à Associação dos Amigos do Cine Cultura
(AACIC)131, que também atuava como captador de recursos a partir de editais
governamentais e privados.
Este contexto das políticas públicas em relação à cultura, no qual a ASCURI se
constituiu, no entanto, não corresponde mais ao cenário atual. Com a mudança de
governo, após o impeachment da Presidenta Dilma Roussef e ascensão de seu Vice
Michel Temer, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), teve início o desmonte e
esvaziamento das políticas públicas culturais nacionais. Neste novo cenário vemos um
acirramento das três tristes tradições das políticas culturais nacionais no Brasil, isto é,
ausência, autoritarismo e instabilidade.
No início do governo Temer, o Ministério da Cultura foi extinto com a medida
provisória nº 726, passando a ser um braço do Ministério da Educação (MEC). Depois de
muitas pressões sociais e protestos, retomou-se o Ministério. Todavia, já no início do
governo Bolsonaro, atualmente do Partido Liberal (PL), em 2018, com o pretexto de que
a cultura estava, nos governos anteriores, aparelhada pela esquerda, o MINC foi
novamente extinto, sendo incorporado como Secretaria Especial da Cultura ao Ministério
da Cidadania (MANSQUE, 2019).
131

A AACIC foi criada em 2007 por um grupo de profissionais ligados a cultura, tendo como responsável
Nilson Rodrigues. Nilson Rodrigues é produtor cultural nas áreas de teatro, televisão e cinema. Foi
coordenador de várias mostras e festivais. Produziu alguns documentários, entre eles O caminho das onças
(SANZ, 1997) de Sérgio Sanz. Foi produtor associado do filme Tainá 3 – A origem (SVARTMAN, 2012)
de Rosane Svartman e, em 2002, iniciou sua atividade como exibidor ao fundar o Cine Cultura em Campo
Grande (MS). Cf. Nilson Rodrigues, Quem é quem no cinema, 2021.
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Em 2018, ocorreu a transferência da Secretaria Especial da Cultura para o
Ministério do Turismo, com a proposta de promover o turismo por meio da cultura,
esvaziando as funções da Secretaria Especial da Cultura. Além disso, houve também uma
grande instabilidade em relação aos nomes à frente desta pasta. De 2019 até agora
passaram por ela cinco secretários, retornando à tradição da instabilidade e da ausência
em seus vários sentidos.
Percebe-se, também, um processo autoritário, na medida em que ocorrem casos,
por exemplo, como a suspensão de um edital de chamamento de projetos para emissoras
de televisão que contemplavam séries de temática LGBTQ+, atrelado a discursos que
defendem o uso de “filtros” nos programas de incentivo à cultura (OLIVEIRA, 2019).
Isso está presente, ainda, nas demissões e pressões que ocorreram na ANCINE, na
Fundação Casa de Rui Barbosa e que transparece na fala de Bolsonaro, afirmando que o
presidente ideal para presidir a ANCINE “[...] deveria ser um evangélico que conseguisse
recitar de cor 200 versículos bíblicos, que tivesse os joelhos machucados de tanto ajoelhar
e que andasse com a Bíblia debaixo do braço” (OLIVEIRA, 2019).
Este acirramento das características de ausência, instabilidade e autoritarismo,
refletem uma visão das políticas culturais e da própria noção de cultura que está restrita
a um único olhar, o olhar do homem branco, colonizador e cristão. Verificamos esse olhar
unilateral na fala do Secretário da Cultura, Roberto Alvim, que ocupou o cargo entre
novembro de 2019 até o começo de 2020.
A cultura é a base da Pátria. Quando a cultura adoece, o povo adoece junto. E
é por isso que queremos uma cultura dinâmica e, ao mesmo tempo, enraizada
na nobreza de nossos mitos fundantes. A Pátria, a família, a coragem do povo
e sua profunda ligação com Deus, amparam nossas ações na criação de
políticas públicas. As virtudes da fé, da lealdade, do autosacrifício e da luta
contra o mal, serão alçadas ao território sagrado das obras de Arte (ALVIM,
2020, 31’-1’10’’).132

Reconhecendo a importância e a necessidade das políticas públicas culturais nesse
contexto de desmonte e descaso, precisamos refletir, também, sobre algumas contradições
que elas carregam. É relevante e urgente repensar essas políticas a partir dos
questionamentos levantados pelos povos indígenas que passaram por essas experiências.
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Cf. Secretário da Cultura, Roberto Alvim cita ministro nazista em pronunciamento, 2020.
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4.2.2.1 O projeto Vídeo Índio Brasil

O VIB foi o primeiro festival de cinema indígena realizado em Mato Grosso do
Sul, em 2008. Ele foi organizado pela AACIC e trouxe, em sua grade de exibição, filmes
produzidos por indígenas e não indígenas. O VIB contou com o apoio do MINC, para a
sua realização, por meio da Secretaria de Diversidade Cultural, com recursos do Fundo
Nacional da Cultura (FNC) e do Programa Cultura Viva, além de contar como apoio da
FUNAI e do Ministério do Turismo.
Durante o VIB ocorreram seminários, debates, exposições e oficinas de formação
audiovisual, as quais se realizaram por três anos. Paralelamente ao festival do primeiro
VIB, aconteceu uma oficina de formação de produtores indígenas, da qual participaram
Eliel e Gilmar, embora eles tenham tido pouca oportunidade de conversar e se conhecer
neste momento (GALACHE, 2017, p. 66-67). A primeira edição do evento contou com a
presença de dez mil pessoas e os filmes foram expostos em universidades, ONG’s e em
associações de Campo Grande e Dourados.
Em 2009, os filmes também foram exibidos nas aldeias Marçal de Souza e Água
Bonita. Devido ao êxito da edição de 2008, em 2009, além de Campo Grande, Corumbá
e Dourados, mais quatro cidades de Mato Grosso do Sul foram contempladas:
Sidrolândia, Caarapó, Bonito e Coxim. Nesta segunda edição, as oficinas de formação em
audiovisual foram coordenadas por Ivan Molina, pelo cineasta Joel Pizzini133, o cineasta
bororo Paulinho Kadojeba134 e o cineasta xavante Divino Tserewahú 135.
Na edição de 2010 do VIB, a mostra contemplou cidades de todos os estados
brasileiros, alcançando mais de cem cidades. Nesta edição, Gilmar Galache assumiu a
coordenação das oficinas junto com Ivan Molina, Divino Tserewahú e Paulinho
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Antes de realizar seus primeiros filmes foi assistente de direção de Silvio Back em Guerra do Brasil
(BACK, 1986). Dirigiu diversos documentários desde curta a longa-metragem, um deles foi o longa 500
almas (PIZZINI, 2004), que aborda a trajetória do povo Guató para ser reconhecido. Cf. Joel Pizzini, Quem
é quem no cinema, 2021.
134
Paulinho Ecerae Kadojeba pertence ao povo Bororo e vive na aldeia Meruri, em Mato Grosso. Hoje
trabalha como agente sanitário em sua aldeia. Ele aprendeu a filmar na relação que tinha com o Museu das
Culturas Dom Bosco, (MS). Um de seus principais filmes foi o curta Boe Erro Kurireu – A Grande
Tradição Bororo (KADOJEBA, 2007) (GALACHE, 2017, p. 65).
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“Divino é um cineasta [Xavante, morador da aldeia Sangradouro, em Mato Grosso] bastante conhecido
nos circuitos de cinema etnográfico e indígena. É notável a posição que ele e suas produções vêm ocupando
nesse cenário dentro e fora do Brasil. Além disso, tem o maior número de filmes premiados e o maior
número de filmes como diretor durante seu tempo de trabalho na Organização não Governamental Vídeo
nas Aldeias (VNA), iniciado em 1996” (SILVA, 2016, p.123).
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Kadojeba. A oficina foi realizada na Universidade Católica Dom Bosco, pelo Núcleo de
Estudos e Pesquisas das Populações Indígenas (NEPPI)136 e nessa edição, as oficinas não
mais se limitaram a serem realizadas apenas na cidade. A oficina tinha uma duração de
sete dias, sendo dois dias com atividades práticas e teóricas na cidade, três dias de
rodagem nas aldeias ou na cidade e dois dias de edição e pós-produção, na cidade. Os
grupos contavam com no máximo cinco pessoas e iam para as aldeias aqueles grupos em
que algum dos integrantes tivesse boas relações na comunidade.
A partir da edição de 2011, o VIB começou a enfraquecer, sendo que as oficinas
de formação audiovisual deixaram de ser realizadas e eles passaram somente a exibir
filmes, incluindo os que foram produzidos nas edições anteriores. Sua última edição foi
em 2014, em Brasília. Os curtas produzidos durante o VIB, os quais constam na
Filmografia da ASCURI, organizada por Gilmar Galache (2017, p. 103-123), são: Ipuné
Kopenoti Terenoe, Cerâmica Terena (ASCURI, 2010), Teko Mbarete Guarani/Kaiowa.
Educação Tradicional (ASCURI, 2011), Kagui (ASCURI, 2010), Puíty vai ao Cinema
(ASCURI, 2010), O Difusor da Sua Cultura (ASCURI, 2010) e Uma Aldeia na Cidade
(ASCURI, 2010).
A origem deste festival remonta a um desdobramento da mostra O Cinema e o
Índio no Brasil, a qual ocorreu durante a quarta edição do Festival de Cinema de Campo
Grande, em 2007. Seu objetivo, tal como coloca Foscaches (2015, p. 12-13), consistia em
difundir a cultura indígena através da produção audiovisual, buscando uma inclusão
digital dos povos indígenas, um resgate de práticas que estavam deixando de ser
realizadas e a divulgação da representação e da autorrepresentação desses povos no
cinema e na imprensa. Percebemos essa proposta também na fala de Nilson Rodrigues, o
diretor-geral do VIB:
É notória a situação difícil dos indígenas no país e nós, enquanto pro dutores
culturais, temos compromisso com as minorias brasileiras. O projeto, por meio
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O NEPPI, criado em 1995, é um órgão de natureza executiva que tem por finalidade coordenar os vários
Programas e Projetos de Pesquisa e Extensão voltados para as sociedades indígenas, bem como participar
das discussões e encaminhamentos pertinentes a outras questões relacionadas às populações tradicionais do
Mato Grosso do Sul. As atividades realizadas envolvem pesquisadores com formação em diversas áreas do
conhecimento, contribuindo para ampliar e difundir o conhecimento científico sobre estas, além de
promover o intercâmbio com a comunidade acadêmica, os órgãos públicos e a sociedade civil. Assim, tanto
no âmbito da pesquisa como a partir da proposição e implementação de ações de intervenção, o NEPPI
busca além de um maior entendimento sobre estas sociedades, garantir o respeito à diversidade e a
implementação de políticas públicas de fortalecimento da cidadania destas populações” (NOGUEIRA,
2015, p. 16).
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do audiovisual, busca devolver a identidade aos índios e difundir as culturas
destes povos para fazer do Brasil uma nação (RODRIGUES, 2010). 137

Destacamos aqui dois curtas-metragens produzidos durante o VIB, dentre os que
tivemos acesso, já que nem todos estão disponíveis no canal do Youtube da ASCURI, e a
partir deles tecemos alguns comentários sobre essa proposta de “devolver a identidade
aos indígenas”. São eles: Teko Mbarete Guarani (Educação Tradicional Guarani)
(ASCURI, 2011) e Kagui (ASCURI, 2010). O primeiro foi produzido na aldeia Te’yikue,
no município de Caarapó (MS) e o segundo na aldeia urbana Água Bonita, em Campo
Grande (MS).
Teko Mbarete Guarani (Educação Tradicional Guarani) (ASCURI, 2011) é um
curta-metragem de dez minutos que aborda os esforços dos Guarani e Kaiowá pela
recuperação e manutenção de práticas que estão deixando de serem realizadas nas aldeias.
O curta inicia com a fala do rezador Lídio Sanches sobre os esforços realizados para que
práticas, como rituais, cantos e danças, que estão sendo deixadas de lado pelos moradores
da aldeia, não desapareçam. Ou, como ele fala no curta: para “alcançar um pouco” dessas
práticas, “porque muito não se alcança mais” (2011, 49’’-55’’)138.
Em seguida ocorre a fala do rezador Emiliano Hilário, que aborda o processo de
“levantar de novo a nossa cultura”, dentro de uma casa de reza, um espaço sagrado para
os Guarani e Kaiowá, espaço dos cantos, das rezas, dos rituais. Essa casa de reza havia
sido recém-construída, ou recém-levantada, e estava cheia de crianças e adolescentes
(FIG. 39, FIG. 40) participando das danças, enfatizando a importância dos mais velhos/as
transmitirem esse conhecimento para as novas gerações.
A gente levantou essa casa de reza. Conversamos muito. Estamos em seis
caciques. A gente levantou de novo a nossa cultura, para nós mostrarmos as
crianças (EMILIANO HILÁRIO, In. ASCURI, 2011, 2’10’’- 2’21’’).139

137

Cf. Vídeo Índio Brasil está com data marcada para 2011, Terras Indígenas, 2021.
Cf. Teko Mbarete Guarani (ASCURI, 2011).
139
Cf. Teko Mbarete Guarani (ASCURI, 2011).
138
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FIG. 39 Fotograma da casa de reza na aldeia Te’yikue.

Fonte: Teko Mbarete Guarani (ASCURI, 2011, 1’45’’).
FIG. 40 Fotograma de meninas tocando o tacuapy140 e os meninos o mbaraká, junto
com os rezadores na casa de reza.

Fonte: Teko Mbarete Guarani (ASCURI, 2011, 9’12’’).

140

Instrumento de percussão semelhante a uma taquara, que é utilizado para ditar o ritmo dos cantos durante
a reza.
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O curta-metragem destaca, também, os saberes que as mulheres possuem e
ensinam, como a tecelagem (FIG. 41) e o plantio de alimentos como a batata-doce,
mandioca e macuco.
FIG. 41 Fotograma de Delmira Vilhalva tecendo redes.

Fonte: Teko Mbarete Guarani (ASCURI, 2011, 3’19’’).
Enfatiza-se também no curta-metragem a presença das aulas de práticas culturais
que ocorrem nas escolas (FIG. 42), mostrando a importância de uma escola que
desenvolva uma educação indígena diferenciada, que valorize os saberes dos Guarani e
Kaiowá. Muito diferente dos modelos de escolas implantadas através do SPI, que
excluíam a presença de elementos que remetiam aos saberes tradicionais no espaço
escolar. O filme finaliza com os cantos e danças realizados por jovens, crianças e
rezadores dentro da casa de reza.
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FIG. 42 Fotograma de uma exposição de arte indígena em sala de aula.

Fonte: Teko Mbarete Guarani (ASCURI, 2011, 9’46’’).
O curta-metragem Kagui (2010), de onze minutos, também aborda a valorização
dos saberes guarani e kaiowá. Ele inicia apresentando cestarias (FIG. 43), colares, arcos
e flechas, dentre outros objetos produzidos pelos Guarani e Kaiowá. Em seguida, percorre
alguns alimentos plantados em suas roças como o milho, a batata doce e a banana, que
estão colocados em sequência sobre uma mesa (FIG. 44). Posteriormente a câmera
enquadra o processo de preparação do kagui (FIG. 45), uma bebida à base de milho, cuja
produção e a importância é explicada por Nito Kaiowá, um morador mais velho da aldeia.
Vemos também a importância dos processos de transmissão de conhecimento para os
mais novos na cena em que uma das crianças experimenta o kagui (FIG. 46).
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FIG. 43 Fotograma de cestaria Guarani e Kaiowá.

Fonte: Kagui (ASCURI, 2010, 53’’).
FIG. 44 Fotograma dos alimentos produzidos na roça.

Fonte: Kagui (ASCURI, 2010, 1’36’’).
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FIG. 45 Fotograma do processo de preparação do kagui.

Fonte: Kagui (ASCURI, 2010, 1’46’’).
FIG. 46 Fotograma de uma das crianças da aldeia experimentando o Kagui.

Fonte: Kagui (ASCURI, 2010, 4’21’’).
Em Kagui (ASCURI, 2010) Nito Kaiowá reflete sobre a importância do
fortalecimento de práticas para que os Kaiowá não sejam capturados pelo modo de vida
ocidental, apontando as transformações do modo de vida atual em relação ao modo de
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vida dos antigos. Nito Kaiowá cita, por exemplo, como o café da manhã não era composto
de pão e café, mas de kagui e batata-doce ou mandioca assada e como a educação não se
realizava nas escolas.
É interessante também observarmos a dinâmica das filmagens de Kagui
(ASCURI, 2010) através do que aparece na tela. Isso porque, Kiki, no momento das rezas,
está em cena (FIG. 47). O que nos mostra a rotatividade nas funções que cada um
desempenha e como essas oficinas de formação são também espaços onde os/as cineastas
aprendem e vivenciam as práticas e saberes ancestrais de seus povos, deixando, em alguns
momentos, a prática fílmica de lado para participar do que é gravado.
FIG. 47 Fotograma da reza em que Kiki também está presente.

Fonte: Kagui (ASCURI, 2010, 4’21’’).
Ao refletirmos sobre a proposta do VIB percebemos como problemática a
perspectiva de “devolver a identidade para os indígenas”. Entendemos, contudo, que se
trata de um projeto que teve início em 2008, em um momento em que essa iniciativa por
si só já desempenhava um importante papel para os povos indígenas em Mato Grosso do
Sul. No entanto, quando se propõe a devolução da identidade está pressuposto uma
concepção de identidade estática, uma fossilização da cultura indígena como algo
imutável e parado no tempo. Nesta perspectiva está imbricada uma forma ideal de como
os indígenas deveriam ser, considerando-se que o que eles são já não mais corresponde a
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esta forma ideal. Trata-se de uma maneira de pensar que não reconhece as possibilidades
de transformação e as interações que se estabelecem com o entorno que são uma constante
na vida de qualquer povo. Como também, atribui a si a capacidade de devolver a
identidade de alguém.
Contudo, é preciso ter em vista que quem participa destes filmes também está
falando sobre uma busca por retomar as rezas, os cantos, as festas, as danças, o plantio
dos alimentos sagrados, através do que eles/as chamam de um movimento de “levantar a
cultura”. A perspectiva de retomada e fortalecimento cultural também é partilhada pelos
coletivos indígenas que participam destes projetos.
Todavia, quando observamos com cuidado a fala dos mais velhos/as no curtametragem, percebemos que a proposta de “levantar a cultura” não tem o sentido de
devolver uma identidade estática, fossilizada, como era antes. Isso porque eles/as
contemplam em suas falas a relação com a sociedade envolvente, que não é escondida,
nem negada. Como nas falas de Nito: “Nós não queremos resgatar totalmente, nós
queremos preservar [...].” (NITO KAIOWÁ, In. ASCURI, 2010, 4’50’’- 5’17’’)141 e de
Lídio Sanches “[...] muito, a gente não alcança mais (LÍDIO SANCHES, In. ASCURI,
2011, 55’’)142.
Vemos na tela a presença das escolas, dos rituais, das festas, das aldeias próximas
às cidades, através do audiovisual/cinema, o qual, ao mesmo tempo em que é uma
transformação na vida destes povos, também desempenha um papel no processo de
“levantar a cultura”, ao aproximar as gerações mais novas dos mais velhos/as e atualizar
a transmissão de saberes. Nestas relações, os mais velhos/as e os/as cineastas lutam para
que seu modo de vida não seja sobreposto pela sociedade envolvente, mas não defendem
um isolamento, ao contrário, apontam para estratégias de convivência entre esses saberes.
Sendo uma dessas estratégias a produção audiovisual/cinematográfica que fortalece o
jeito de ser dos Guarani, Kaiowá e Terena que é dinâmico, complexo e também passa por
transformações.

141
142

Cf. Kagui (ASCURI, 2010).
Cf. Teko Mbarete Guarani (ASCURI, 2011).

155
4.2.2.2 O projeto Ava Marandu – Os Guarani convidam

Em 2010, outro projeto que possibilitou a continuidade da realização das oficinas
de formação em audiovisual promovidas pela ASCURI, foi o Ava Marandu – Os Guarani
Convidam. Esse projeto foi resultado de uma ação do Governo Federal brasileiro, que,
em 2005, para fazer frente ao alto índice de desnutrição entre crianças Kaiowá e Guarani,
criou o Comitê Gestor de Políticas Indigenistas do Cone Sul de Mato Grosso do Sul, que
mantinha um diálogo permanente com as famílias indígenas e os diversos setores
envolvidos na questão indígena. Daí surgiu a demanda por uma ação cultural dirigida aos
Guarani e Kaiowá e executada pelo Pontão de Cultura Guaikuru.
O projeto Ava Marandu foi criado visando a defesa dos direitos humanos e da
sustentabilidade dos povos indígenas, buscando sensibilizar a população para as violações
dos direitos que afligem os Guarani e Kaiowá em Mato Grosso do Sul (MINISTÉRIO
DA CULTURA, 2010, p. 1). Podemos perceber essa proposta na fala do fotógrafo
Leonardo Prado143, que trabalhou como professor no projeto.
Penso na fotografia como algo que possa contribuir com algumas mudanças
muito importantes para o país. Quero que as imagens que faço sirvam pra trazer
reflexões sobre temas importantes. Temos quinhentos anos de história de uma
estrutura fundiária excludente, de desrespeito à pluralidade étnica e cultural. O
país ignora a questão indígena e os problemas vindos da concentração
fundiária. As informações nos são negadas pelas “grandes” empresas de
comunicação e pelas escolas. Essa formação etnocêntrica que temos é cruel
porque gera uma ignorância sobre temas urgentes e acaba por permitir
massacres silenciosos. Acho que a fotografia me permite trabalhar nesse
sentido (PRADO, 2011).144

O Ava Marandu foi realizado durante o mês de janeiro de 2010. O projeto todo
teve duração de seis meses, mas as oficinas foram realizadas apenas em um mês, tendo
como sede a cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Este evento contou com
cerca de quinze mil participantes diretos e sessenta mil participantes indiretos e foi
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Formado em História pela Universidade Federal de Uberlândia, foi professor de Sociologia e História
durante 12 anos e é fotógrafo há 10. Desde 2005, começou a percorrer aldeias indígenas por todo o país,
captando e registrando momentos de diversas etnias. Cf. Leonardo Prado tem trabalho fotográfico exposto
em Brasília, Tupaciguara.mg, 2021.
144
Cf. Ava Marandu – Os Guarani Convidam, Brasil Cultura, 2021.
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desenvolvido pelo Pontão de Cultura Guaicuru. Foi coordenado por Andréa Freire145 e
Belchior Cabral146, com o apoio do MINC.
No decorrer do Ava Marandu foram realizadas seis oficinas de audiovisual em
aldeias indígenas, entre fevereiro e abril de 2010. Três dessas oficinas tiveram como
coordenadores Ivan Molina e Gilmar Galache (GALACHE, 2017, p. 69). Ocorreram,
ainda, oficinas de fotografias, concursos com as temáticas cultura e direitos humanos dos
Guarani e sobre a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos Humanos dos Povos
Indígenas, ações culturais nas escolas, mostra de cinema Guarani, exposições, seminários,
manifestações e shows, como a apresentação do grupo de rap indígena Brô MC’s147 e de
Milton Nascimento.
Na fala de Ismael Morel, professor de Educação Física na aldeia Amambaí, no
documentário que registra as atividades desenvolvidas no Ava Marandu, percebemos a
expectativa em relação ao projeto.
Este projeto vem de encontro com os anseios da juventude indígena que vem
querendo, em eras de globalização, divulgar a cultura Guarani Kaiowá,
divulgar para o Brasil, para o mundo, até para as pessoas do próprio município
que não conhecem a realidade, julgam, mas não participam, não sabem como
é a realidade. Então eu espero que a gente possa estar divulgando até na nossa
comunidade a verdadeira face e toda a riqueza da cultura Guarani Kaiowá.
(MOREL, In. 2010, 46’ - 1’28’’).148

O projeto, no entanto, foi pontual e não teve continuidade, pois, como apontam
Foscaches e Urquiza (2015, p. 271), o crescimento dos partidos que defendem o
agronegócio em Mato Grosso do Sul, tornou-se um impedimento para a realização de
projetos em defesa dos direitos dos povos indígenas, ficando cada vez mais difícil a
liberação de verbas para a realização desses eventos.

145

“Atriz, diretora, professora teatral e produtora cultural. Idealizou, coordenou e produziu mais de 50
projetos culturais de 1986 a 2020. Graduada em Interpretação Teatral pela Universidade Federal do Estado
do Rio de Janeiro (Uni-Rio - 1989), pós-graduada em O Cômico e o Moderno pela Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ - 1992)” Cf. Marruá Arte e Cultura, 2021.
146
“Produtor e administrador cultural, diretor de produção. Idealiza, desenvolve e coordena projetos de
teatro, música e cinema desde 1980. Foi assessor da diretoria da ANCINE/RJ (2008/ 2009), consultor pleno
do FAC/DF (2011/ 2013), secretário de cultura de Uruaçu/GO (2013/ 2015) e parecerista do Fundo de Arte
e Cultura de Goiás (2019)”. Cf. Marruá Arte e Cultura, 2021.
147
O Brô MC’s é o primeiro grupo de rap indígena do Brasil, com letras que mesclam o português e o
guarani. O grupo é composto por Bruno Veron, Clemerson Batista, Kelvin Peixoto e Charles Peixoto, todos
da Terra Indígena de Dourados, Mato Grosso do Sul (CORRÊA, 2017, p. 109-110).
148
Cf. Projeto AVA MARANDU - Oficina Amambaí, 2010.
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Os curtas-metragens produzidos durante o Ava Marandu foram: Kunumy Pepy
(ASCURI, 2010), Jerosy Puku (ASCURI, 2010), Kaiowa Kuñatai (ASCURI, 2010), Brô
MC`s (ASCURI, 2010), Guerreiro Guarani (ASCURI, 2010), Chamiri Jegua (2010),
Guapo’y, a árvore viajante (ASCURI, 2010), Jakaira (ASCURI, 2010), Jaguapiré na
luta (ASCURI, 2010) e Porahey (ASCURI, 2010).
Destacamos dois curtas-metragens que trazem narrativas contrastantes, mas que
possuem pontos de convergência, para pensarmos as propostas articuladas por este
projeto através do audiovisual. São eles: Jerosy Puku (ASCURI, 2010), que tem doze
minutos de duração e foi gravado na aldeia Panambizinho, no município de Dourados e
Brô MC’s (ASCURI, 2010), que tem duração de nove minutos e foi gravado na aldeia
Jaguapiru, também em Dourados.
Jerosy Puku (ASCURI, 2010) retrata a cerimônia do milho branco. Essa cerimônia
é apresentada em cenas que trazem a preparação para a festa (FIG. 48) e encerra com as
cenas da própria festa (FIG. 49), isto é, com a realização das danças e cantos no interior
da casa de reza. As falas presentes no curta estão em guarani, sem legenda, e apenas
sabemos que se trata deste ritual porque no início do filme há essa indicação.
FIG. 48 Fotograma da preparação para o Jerosy Puku.

Fonte: Jesosy Puku (ASCURI, 2010, 15’’).
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FIG. 49 Fotograma de cantos e danças durante o Jerosy Puku na casa de reza.

Fonte: Jerosy Puku (ASCURI, 2010, 6’37’’).
As cenas que compõem este curta-metragem se inserem, do nosso ponto de vista,
na perspectiva de difundir o jeito de ser dos Guarani e Kaiowá, a partir da apresentação
dos rituais, festas, rezas e práticas que lhes são próprias. Trata-se de momentos
específicos da vida guarani e kaiowá, sem muita ênfase na cotidianidade e nas relações
interculturais, apesar destas estarem implícitas na produção fílmica, articulada a partir de
um edital.
Já o curta Brô MC’s (ASCURI, 2010) segue outro caminho, pois enfatiza as
relações interculturais. No curta conhecemos alguns integrantes do grupo de rap Brô
MC’s, a história de como o grupo começou e quais são seus pilares. Enquanto somos
apresentados à origem do grupo vemos seus integrantes em momentos de seu cotidiano,
acordando, vendo TV, escovando os dentes, tomando tereré, lavando roupa (FIG. 50, FIG.
51). E, nestes momentos, vemos como as relações interculturais atravessam a
cotidianidade, desconstruindo uma visão essencialista que tende a tornar “exótica” o que
seja a vida em uma aldeia indígena.
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FIG. 50 Fotograma de um dos integrantes do Brô MC’s assistindo TV.

Fonte: Brô MC’s (ASCURI, 2010, 34’’).
FIG. 51 Fotograma de um dos integrantes do Brô MC’s lavando roupa.

Fonte: Brô MC’s (ASCURI, 2010, 1’29’’).
O filme também desconstrói a imagem da vida na aldeia como “isolada” através
da ênfase nas relações estabelecidas com o movimento Hip Hop. Ao mesmo tempo em
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que também nos mostra que essa apropriação não é isenta de transformações. Nota-se que
a linguagem e os significados se rearticulam não apenas com a música, como também
com as roupas (futebol americano e camisetas de basquete) (FIG. 52), com os bens
materiais (a moto) (FIG. 53), com a dança (break dance) (FIG. 54) e com os movimentos
corporais que refletem esse estilo de vida.
FIG. 52 Fotograma de integrantes do Brô MC’s.

Fonte: Brô MC’s (ASCURI, 2010, 1’49’’).
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FIG. 53 Fotograma de um dos integrantes do Brô MC’s com sua moto.

Fonte: Brô MC’s (ASCURI, 2010, 4’25’’).
FIG. 54 Fotograma de integrantes do Brô MC’s dançando break.

Fonte: Brô MC’s (ASCURI, 2010, 6’56’’).
Essas relações de fronteira, não necessariamente apagam o jeito de ser dos
Guarani e Kaiowá, pois a transmissão dos conhecimentos sobre os cantos, as rezas, as
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festas se atualizam através dessas relações, nos múltiplos cruzamentos diários e nos
confrontos que esses encontros geram. Silvia Rivera Cusicanqui (2018) propõe pensar a
interculturalidade, como um tecido intermediário, um espaço de fronteiras que também é
apresentado como o taypi-ch’ixi, quando é concebido não apenas como zona de contato,
mas como espaço de fricção. Uma fronteira que não pode mais ser pensada como uma
delimitação entre nações, pois esses cruzamentos são permanentes e ocorrem no cotidiano
(RIVERA CUSICANQUI, 2018, p. 118).
O rap produzido pelo Brô MC’s, por exemplo, traz músicas em português e
guarani. E é através do rap, dessas relações interculturais que ocorrem na cotidianidade,
que a luta pelos direitos de seu povo se atualiza em outros formatos, insere-se em outros
espaços. O rap se torna um canal de comunicação para alcançar parte da sociedade que
partilha essa linguagem. Como os integrantes do Brô MC’s colocam: “através do rap a
gente está mostrando o que é a realidade da aldeia de Dourados [...] (Integrante dos Brô
MC’s, In. ASCURI, 2010, 3’17’’- 3’24’’).149
Nessas relações também estão presentes os conflitos, que são muitos, porque esse
encontro é também um confronto entre diferentes modos de ver e se relacionar com o
mundo. Isso aparece na fala de um dos integrantes do Brô MC’s sobre como eles são
tratados quando vão para o centro da cidade, percepções que são abordadas também em
suas músicas.
Mas quando aparece um índio lá, o índio é tratado como um cachorro, fala que
seu lugar não é aqui, seu lugar é lá no mato e tal, seu lugar é lá na aldeia, vocês
não têm como viver aqui na cidade, para viver na cidade tem que ter bastante
dinheiro (Integrante do Brô MC’s, In. ASCURI, 2010, 5’20’’- 5’37’’).150

Esses dois curtas são interessantes para percebermos os modos de luta, de
resistência e de vida que são articulados pela ASCURI. O que vemos são representações
de si em um jogo de espelhos (CAIUBY, 1993) que são atualizadas. Nessas relações
reproduzem seus modos de ser e de se relacionar com o mundo, onde a transformação
não é um fim, mas um meio para a sua continuidade.
No começo de 2011, com a mudança de governo, a maneira de pensar a cultura
no plano nacional já começou a se modificar e os projetos culturais passaram a ficar
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Cf. Brô MC’s (ASCURI, 2010).
Cf. Brô MC’s (ASCURI, 2010).
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escassos. Porém, ao mesmo tempo, foi um período de autorreflexão dos integrantes da
ASCURI sobre os caminhos trilhados e os que viriam.
As experiências com o VIB, com o Ava Marandu e outras oficinas menores
trouxeram questionamentos sobre a maneira como estavam sendo desenvolvidas essas
oficinas de formação. Principalmente em virtude de que essas oficinas se realizavam de
modo provisório, em curtos períodos de tempo, sem oferecer o suporte necessário para a
continuidade das práticas fílmicas nas aldeias (GALACHE, 2017, p. 70). Além disso,
conforme Eliel Benites (In. FOSCACHES, GALACHE, 2012, 19’39’’- 20’07’’), os
editais que permitiram a realização dessas oficinas, foram construídos de forma genérica,
sem levar em consideração as particularidades dos povos indígenas, tendo eles sempre
que se adaptarem às exigências destes projetos.

4.2.2.3 A ASCURI e sua busca pela “lenha principal”

Jepea`yta - A Lenha Principal (FOSCACHES, GALACHE, 2012) é um curtametragem dirigido por Gilmar Galache e Nataly Foscaches 151, produzido no período
posterior aos grandes projetos como VIB e Ava Marandu, em um momento em que os
editais de projetos com o audiovisual/cinema começaram a desaparecer. Neste curtametragem, deparamo-nos com integrantes da ASCURI que refletem sobre as experiências
com esses projetos e o caminho a ser construído para a continuidade da produção fílmica
nas aldeias, a partir de um olhar crítico e por meio da comparação com a busca pela lenha
principal kaiowá.
Para os Kaiowá, como Eliel Benites coloca, no filme Jepea’yta – A lenha principal
(FOSCACHES, GALACHE, 2012, 21’14’’- 21’26’’), há uma lenha considerada
principal, a lenha grossa, isto é, a que continua mesmo depois que o fogo apaga e a lenha
fina, que ao acabar o fogo, já acaba a brasa. A busca por essa lenha grossa tem sido cada
vez mais difícil, em um território devastado pelo agronegócio, processo que ocorre de
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Doutora com título internacional em Estudos Latino-americanos, com especialidade em antropologia
pela Universidad de Salamanca (2016), onde realizou pesquisa de campo em território Guarani e Kaiowá,
acompanhando a ASCURI e é neste contexto que participa da produção do curta Jepea`yta - A Lenha
Principal (FOSCACHES, GALACHE, 2012). Possui Mestrado em Estudos Latino-americanos com
especialidade em antropologia pela Universidad de Salamanca (2010) e graduação em jornalismo pela
Universidade Católica Dom Bosco- UCDB (2007). Cf. Currículo Lattes, 2019.
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forma similar no campo da produção audiovisual. Isso porque, as políticas públicas
culturais voltadas para a realização de oficinas e produção fílmica entre os povos
indígenas, que contribuem para uma diversidade no campo do cinema, estão cada vez
menores. Os próprios projetos que a ASCURI já participou também são considerados
lenha fraca, que logo se apaga.
Jepea’yta – A lenha principal (FOSCACHES, GALACHE, 2012, 21’14’’21’26’’) inicia com a metáfora da lenha principal, com um rezador pedindo aos jovens
que busquem essa lenha e eles saem à procura dela. Tendo essa metáfora como ponto de
partida, o filme é construído a partir de entrevistas que são feitas com os/as cineastas que
passaram pelas experiências de formação tanto do VIB, do Ava Marandu como de outras
oficinas menores e que buscam no audiovisual a lenha grossa. O filme também é
composto de fragmentos e making off dos filmes produzidos durante estas oficinas. Logo,
percebemos um contraste na forma como este filme é construído em relação aos que
analisamos anteriormente, e que consiste na passagem do que antes estava fora de cena
para a cena (FIG. 55, FIG. 56).
FIG. 55 Fotograma de uma oficina realizada durante o VIB.

Fonte: Jepea`yta - A Lenha Principal (FOSCACHES, GALACHE, 2012, 13’01’’).
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FIG. 56 Fotograma das oficinas de produção fílmica.

Fonte: Jepea`yta - A Lenha Principal (FOSCACHES, GALACHE, 2012, 19’27’’).

A partir dessa inversão em que o que estava fora de cena passa a estar dentro da
cena, cria-se um retorno do olhar para os projetos desenvolvidos nas aldeias. Desse modo,
acessamos as reflexões geradas por estes/as cineastas que problematizam suas
experiências com os projetos de formação em audiovisual/cinema na busca por uma
formação que dê conta de suas expectativas e necessidades, que seja uma lenha grossa.
Ivanusa Silva Pedro152, por exemplo, uma cineasta kaiowá, relata que teve
dificuldades para filmar, pois ao mesmo tempo em que filmava precisava cuidar de sua
filha pequena, mas que mesmo assim conseguiu, tendo sua filha a acompanhado em suas
atividades e aprendido a usar a câmera junto com ela (FIG. 57). Essa fala de Ivanusa
evidencia a necessidade de que as oficinas se estruturem conforme as dinâmicas sociais,
sejam organizadas para acolherem crianças pequenas, para que essas mães consigam
participar das atividades propostas.
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Atualmente Ivanusa é professora em Dourados (MS).
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FIG. 57 Fotograma da filha de Ivanusa aprendendo a filmar junto com ela.

Fonte: Jepea`yta - A Lenha Principal (FOSCACHES, GALACHE, 2012, 8’20’’).
Outra questão presente nos relatos destes/as cineastas está relacionada ao caráter
provisório das atividades e à falta de investimentos em infraestrutura, dificultando a
continuidade das práticas fílmicas nas aldeias. Daniele Alcântara, cineasta terena, e Eliel
Benites, desenvolvem essas reflexões:
Todos esses projetos que vêm eles só acendem uma luz para a gente, e é uma
luz que só acende e se apaga, por que? Porque ele só dá um início, só dá uma
empolgação e depois frustra a gente. Ele ensina a gente a gostar, a gente a
querer mais, a gente fica com vontade, para quê? Para depois a gente ficar
frustrado com tudo isso. [...] Que vontade a gente tem, a gente tem muita
disposição, a gente já teve várias oficinas básicas, que ensinou para a gente o
que é básico. Então a gente já tem tudo isso, a gente não quer mais continuar
nesse básico, lógico que a gente vai tentar disseminar esse conhecimento que
a gente já tem, mas a gente precisa levar isso a diante (ALCÂNTARA, In.
FOSCACHES, GALACHE, 2012, 13’01 - 13’24, 17’10’’- 17’31’’).153
Ninguém leva muito a sério essa questão da mídia mesmo. Muito temporário,
vem os projetos né, animam o jovem, mas depois nunca mais voltam. Então
isso muitas vezes deixa as pessoas muito desanimadas né (BENITES, In.
FOSCACHES, GALACHE, 2012, 13’25’’- 13’39’’).154
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Cf. Jepea`yta - A Lenha Principal (FOSCACHES, GALACHE, 2012).
Cf. Jepea`yta - A Lenha Principal (FOSCACHES, GALACHE, 2012).
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Ao mesmo tempo em que realizam uma crítica a esses projetos, eles/as também
reconhecem a importância dessas oficinas de formação em audiovisual/cinema e a
necessidade da continuidade dessas práticas. Devanildo Ramires, cineasta kaiowá, fala
no curta-metragem sobre o potencial que o audiovisual/cinema possui para desconstruir
estereótipos e visões negativas que circulam sobre os povos indígenas, tornando-se
também uma ferramenta de denúncia. Daniele Alcântara aponta que o audiovisual/cinema
é um jeito de guardar a memória, os saberes dos mais velhos/as, para que estes saberes
continuem a serem disseminados paras as crianças nas escolas, que também serão futuros
disseminadores destes saberes.
Mas como tornar as práticas fílmicas uma lenha grossa? Como data deste mesmo
período o processo de registro da ASCURI como associação, poderíamos considerar que
sua lenha principal seria sua autonomia, a formalização para acessar de modo
independente os mecanismos de fomento e dessa forma conduzir à sua maneira seus
projetos, pois os fomentos geralmente chegam até eles através de intermediários. Como
também percebemos nos projetos que apresentamos no capítulo anterior.
Autonomia para os integrantes da ASCURI, como coloca Gilmar (2020, 5’32’’6’30’’)155, no entanto, não significa que a ASCURI esteja defendendo uma produção
100% indígena, marcada por um viés identitário, sem a participação de pessoas que não
sejam indígenas. Ao contrário, a ASCURI quer fazer filmes com outras pessoas, tanto
indígenas de outros povos como não indígenas. Em seu início, quando produziam para
circulação interna, conforme Gilmar (2020, 5’32’’- 6’30’’)156, fazia sentido a defesa de
uma produção somente indígena. Hoje, quando fazem circular seus filmes também para
fora da aldeia, entendem que é importante a troca e várias pessoas não indígenas são
parceiros/as da ASCURI. Neste sentido, a autonomia que a ASCURI defende não está em
produzir sozinha, mas em ser ouvida e também poder fazer escolhas, estabelecendo uma
relação entre aliados.
Essa posição da ASCURI sobre autonomia é interessante de ser pensada ao lado
do conceito de etnomídia indígena. O termo etnomídia surgiu, conforme Renata Machado
Tupinambá (2018), em 1997, com o grupo de pesquisa Etnomídia – Pesquisa em mídia e
etnicidades da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (UFBA),
com a proposta de debater os impactos midiáticos sobre os grupos étnicos. Em 2007, com
155
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Cf. Cinema Indígena com Gilmar Kiripiku, Museu do índio – UFU, 2020.
Cf. Cinema Indígena com Gilmar Kiripiku, Museu do índio – UFU, 2020.
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a contribuição do comunicador Anápuàka Muniz Tupinambá Hã Hã Hãe157, este conceito
passou a ser debatido, no Brasil, a partir da perspectiva indígena.
A etnomídia indígena para Anápuàka Tupinambá, conforme Raquel Gomes
Carneiro (2019, p. 88), consiste no fazer comunicacional exclusivo de sujeitos
comunicacionais indígenas que se apropriam de linguagens artísticas, literárias,
audiovisuais, multimidiáticas para produzirem suas próprias narrativas, a partir de uma
linguagem própria de comunicação situada em locais históricos, culturais, políticos e
emocionais divergentes. A etnomídia indígena, tal como os povos indígenas, portanto, é
plural, diversa.
Esse termo, no entanto, não marca o início dos trabalhos em etnomídia indígena,
os quais antecedem o manejo das tecnologias de comunicação alheias, como o rádio,
cinema, fotografia. A etnomídia indígena no caso da ASCURI, por exemplo, também se
efetiva através das rezas, que são meios de comunicação, de negociação com entidades
de outros patamares celestes, conforme a concepção de universo dos Guarani e Kaiowá
(BENITES, 2020, p. 21), (BENITES, PEREIRA, 2021, p. 199).
Um dos princípios da etnomídia indígena, conforme Anápuàka Tupinambá
(2021)158 é o “nós por nós” e, nesta perspectiva, quando uma mídia tem em sua estrutura
pessoas que não são indígenas, ela não pode ser considerada uma etnomídia indígena.
Para tal, seria preciso ter em sua estrutura apenas indígenas.
A ASCURI, a partir de suas práticas, constitui-se como uma outra possibilidade
de etnomídia indígena. Até mesmo porque, como coloca Anapuàká, cada coletivo
constrói a sua percepção do que seja etnomídia conforme o local de onde a produz. A
etnomídia produzida pela ASCURI está aberta para a construção de parcerias, para a
construção de alianças sem que isso signifique perda de autonomia. Este posicionamento
é coerente com as críticas que a ASCURI faz ao cinema hegemônico como monocultura.
Isso porque, ela entende que essa abertura é importante para não se constituir também
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Idealizador-fundador e CEO da Rádio Yandê, Mani Bank e Yby Festival (o primeiro festival de música
indígena contemporânea da história do Brasil). A paixão pela comunicação o fez perceber a importância
de criar espaços de protagonismo para os indígenas. Em 2011, recebeu o Prêmio Mozilla Firefox:
Libertadores da Web. Dois anos depois, ele criou a primeira rádio web indígena do país: a Rádio Yandê,
que significa “nós” em tupi, com o objetivo de amplificar vozes e culturas. Cf. Olhares sobre a tecnologia,
Entre algumas outras tecnologias II, 2021.
158
Cf. Olhares sobre a tecnologia, Entre algumas outras tecnologias II, 2021.
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como uma monocultura, para não cair nas armadilhas da identidade e poder ser diversa
através das trocas, dos diálogos entre múltiplos olhares (2020, 6’)159.
Contudo, conforme Gilmar Galache (2019), nem sempre a produção com pessoas
que não são indígenas possibilita uma autonomia, nem sempre nessas relações o fazer
fílmico da ASCURI é respeitado e a divisão do trabalho, a hierarquia presente no cinema
convencional acaba por se sobrepor.
Quando o não indígena traz a ideia, parece que automaticamente a galera se
posiciona numa situação que é acostumada, que é a de hierarquia, de ter as
figuras. Às vezes não é imposto, mas às vezes a galera já vai colocando,
principalmente quando ele tem dinheiro. Geralmente o não indígena quando
chega com dinheiro num projeto grande, ele faz e acontece, tem tudo o que ele
quiser. Então ele coloca quem ele quiser na sombra, quem ele quiser no sol,
ele é o dono da bola (GALACHE, In. GORGES, QUELUZ, 2019, p. 42).

Trazemos um exemplo vivenciado pela ASCURI que aborda um modelo de
parceria com não indígenas onde a relação hierárquica se sobrepõe. Trata-se da parceria
da ASCURI com a série Amanajé – O Mensageiro do Futuro (NEVES, 2017), durante as
gravações de um episódio na aldeia Terena em Cachoeirinha. A série é composta por 13
episódios, cada um com uma etnia e registra o processo de produção de filmes-cartas
feitos por comunidades indígenas da região centro-oeste e financiado pelo FSA. A
proposta inicial consistia em que eles fossem parceiros em mais dois episódios. Todavia,
para Gilmar Galache (2017, p. 87-88), as divergências no modo de conceber o processo
de produção não permitiram que eles continuassem a trabalhar juntos.
A diretora mandava em tudo, e não fazia nada, quem tinha que fazer era o
produtor, e quem fazia as cobranças era a assistente de diretora, o câmera, o
som e o motorista ficavam a disposição da diretora, e a gente deveria apenas
fazer o que sabemos, porém alguns atritos com a diretora e a assistente de
direção, logo expuseram uma questão que nos pareceu muito estranho, além
da hierarquia, éramos constantemente cobrados sobre nossos passos, e se
realmente conseguiríamos fazer o que propomos, uma oficina com um filme
no final produzidos pelos alunos.[...] Sempre havia esse clima de cobrança, e
como nossa equipe estava sendo paga pela produtora, a diretora tinha esse
espírito imponente, como tinha com seu produtor. E quase todo o momento
éramos escorraçados por ela [...] (GALACHE, 2017, p. 87-88).

Essa experiência narrada por Gilmar nos lembra o filme Para recebir el canto de
los pájaros (SANJINÉS, 1994), que aborda justamente esta situação. Trata-se de um
filme sobre um grupo de cineastas que viaja até uma comunidade indígena para gravar
159

Cf. Cf. Cinema Indígena com Gilmar Kiripiku, Museu do índio – UFU, 2020.
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relatos sobre as invasões e massacres realizados pelos espanhóis no século XVI. Nessa
relação que se estabelece e que pretende “incluir” os indígenas nas filmagens, vemos
inúmeros conflitos cotidianos, desencontros entre dois modos de ver o mundo e atitudes
colonialistas e preconceitos manifestando-se.
Vivenciar essa experiência de trabalhar com uma produtora trouxe para os
membros da ASCURI, que nunca haviam trabalhado neste formato, com exceção de Kiki,
que já havia atuado no filme Terra Vermelha (BECHIS, 2008), uma perspectiva do
modelo de produção hegemônica, de suas hierarquias e da relação tempo e dinheiro, que
acaba por valorizar mais o resultado. Em contraposição, a ASCURI, conforme Gilmar
Galache (2017, p. 90), ao não estar limitada à lógica do cinema convencional, prioriza o
processo, o fortalecimento do jeito de ser dos Guarani, Kaiowá e Terena através do
audiovisual/cinema e o resultado, considerando-se a qualidade do vídeo, fotografia e
edição, torna-se secundário.

4.3 O Termo de Compromisso dos Realizadores Indígenas de Mato Grosso do Sul:
as estratégias de guaranização das tecnologias do audiovisual e do cinema
mobilizadas pela ASCURI

Em 2010, com o audiovisual/cinema e a internet cada vez mais presentes nas
aldeias, emergiram questionamentos sobre direitos autorais, viabilização financeira dos
projetos, socialização dos materiais produzidos, uso da internet pelos alunos/as,
ambiguidade da tecnologia, dentre outros. Isso levou à criação do primeiro Fórum de
Inclusão Digital nas Aldeias (FIDA), organizado em sua primeira edição pelo NEPPI e
coordenado pelo indigenista Antonio Brand 160.
A partir da quarta edição a ASCURI assumiu a organização do FIDA e sua última
edição ocorreu em 2016. Desde então, a ASCURI vem tentando retomar a sua realização.
O primeiro FIDA ocorreu entre os dias 2 e 4 de dezembro de 2010, na aldeia Te’Yikue,
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Antonio Brand foi um indigenista e historiador. Em Brasília desempenhou imprescindível papel na
batalha pelos artigos indígenas na Constituinte. Foi o fundador do Conselho Indigenista Missionário, em
Mato Grosso do Sul e secretário-executivo da organização, entre as décadas de 1980 e 1990. Desde 1997
coordenou o NEPPI (núcleo fundado por ele) e lecionou no curso de História e no Programa de PósGraduação em Educação (PPGE) da UCDB (NOGUEIRA, 2015, p. 17).
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no município de Caarapó (MS). Ivan Molina e Divino Tserewahú foram convidados para
participar do Fórum, que teve em torno de vinte e cinco participantes.
Conforme o relatório do primeiro FIDA, produzido por José Nogueira (2015, p.
125-153), os objetivos eram: discutir formas de ampliação do processo de uso e criação
audiovisual, a autonomia integral dos povos indígenas durante todo o processo de
captação de recursos, produção e circulação, a necessidade de compartilhar experiências
bem-sucedidas, o fortalecimento dos canais de comunicação entre as gerações, a
discussão sobre como melhorar o processo de distribuição dos materiais produzidos e o
impacto da inclusão digital nas aldeias.
Durante a realização do FIDA os/as participantes foram divididos em três grupos,
o primeiro discutiu formas para avançar, bem como sobre como dialogar e investigar a
história. A partir dessa discussão apontou-se a necessidade do fortalecimento de
parcerias, como, por exemplo, com as escolas. Também foi discutido sobre a
responsabilidade em realizar o retorno para a aldeia dos materiais produzidos e a
importância de só filmar com autorização (NOGUEIRA, 2015, p. 139-142).
O segundo grupo debateu sobre o relacionamento atual entre as gerações e sobre
como melhorar esse relacionamento, tendo em vista que os mais velhos/as criticam as
novas gerações por serem cada vez mais parecidos com os não indígenas. As estratégias
elencadas foram: ir atrás dos mais velhos/as, tomar mate junto, comprometer-se com a
comunidade, ganhar a sua confiança com o convívio e dialogar na língua indígena.
Percebemos algumas dessas estratégias de cuidado através da fala de Ivan Molina durante
o FIDA:
Se atentar a detalhes como óculos escuros, por exemplo. Tem que estar sem
óculos escuros para falar com as pessoas, pois isso provoca um distanciamento.
Desligar o celular durante a conversa, pois é uma interferência, quebra as
relações entre as pessoas. Isso é respeito que se deve ter não só com os anciões,
mas entre todos (MOLINA, In. NOGUEIRA, 2015, p. 144).

Por fim, o último grupo debateu sobre como era antigamente, como é hoje e como
deve ser no futuro. Nessa discussão, identificaram que as gerações anteriores
participavam mais das atividades com os pais e, com isso, aprendiam mais. Logo, como
isso não estava mais ocorrendo, era importante que eles começassem a participar das
reuniões da Aty Guasu (NOGUEIRA, 2015, p. 147).
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Como resultado do primeiro FIDA, segundo Gilmar Galache (2017, p. 73), houve
a percepção dos/as integrantes da ASCURI da necessidade de registrar-se como
associação para que conseguissem participar dos processos de captação de recursos. Além
disso, neste momento, também ocorreu a formulação de um Termo de Compromisso dos
Realizadores Indígenas de Mato Grosso do Sul, no qual apontaram alguns princípios
como base de suas práticas fílmicas, como, por exemplo: buscar estratégias para a
ASCURI acessar os mecanismos de fomento sem a necessidade de intermediários. Uma
dessas estratégias, como vimos, foi seu registro como associação para organizarem seus
projetos de forma autônoma. Outro compromisso assumido foi o de desconstruir imagens
estereotipadas sobre os povos indígenas, bem como o diálogo com rezadores/as
fortalecendo o jeito de ser dos Guarani, Kaiowá e Terena (NOGUEIRA, 2015, p. 150).
Destacamos aqui o compromisso assumido pelos/as cineastas de desconstruir
estereótipos sobre os povos indígenas, enfatizando nessa proposta sua característica
antirracista. Como nos chama a atenção o artigo Existência e Diferença: o Racismo contra
os Povos Indígenas (MILANEZ et al., 2019) e o livro Desconstruindo o Racismo contra
os povos indígenas no Brasil (BICALHO, 2022), o racismo contra os povos indígenas é
uma pauta pouco reconhecida, pouco discutida e pouco penalizada, embora este racismo
exista e seja muito comum.
A negação do racismo contra os povos indígenas e o desconhecimento de quem
sejam os povos indígenas que vivem no Brasil, contribui para uma reprodução de
estereótipos, de imagens reducionistas e deturpadas dos indígenas, que vem sendo
perpetuada desde a colonização, sendo a escola, infelizmente, um dos lugares em que
esses preconceitos são atualizados (BICALHO, 2022, p. 6).
O racismo contra os povos indígenas se manifesta nas declarações públicas por
parte das autoridades brasileiras, nos discursos religiosos que demonizam as danças
indígenas (WAHUKA, OLIVEIRA, 2022, p. 35) e que queimam inúmeras casas de reza.
No ano de 2021, conforme a Aty Guasu161, sete casas de rezas guarani e kaiowá foram
incendiadas em Mato Grosso do Sul e mais de 15 estão sob ameaça de serem queimadas.
Este racismo também se faz presente quando é preciso, a todo o momento, provar que
ninguém deixa de ser indígena só por ter celular, carro, computador.
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Cf. Mais uma casa de reza Guarani e Kaiowá é alvo de ataques em Mato Grosso do Sul, CIMI, 2021.
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Ailton Krenak aponta no artigo Existência e diferença: o racismo contra os povos
indígenas (2019), que o racismo é uma epidemia global, que é causada pela recusa de
compreender e aceitar a diferença.
A doença do racismo, essa espécie de epidemia global do racismo se originou
na nossa separação da natureza, quando nós nos separamos da natureza a ponto
de não compartilharmos mais com a natureza a riqueza da diferença. Quando
se disse que a diferença é o outro, é a impossibilidade de aceitar a diferença,
de aceitar o outro como diferença – isso gerou o que nós reconhecemos
historicamente como racismo (MILANEZ et al., 2019, p. 2172).

Diante dessa epidemia, as práticas fílmicas da ASCURI se constituem como
práticas antirracistas que, como coloca Ailton Krenak (2020, 1’13’’)162, funcionam com
um “ativador de consciência das pessoas”, auxiliam na luta pelo território e fortalecem o
jeito de ser indígena. Este cinema, defendido pela ASCURI, contrapõe-se a um
audiovisual/cinema aliado do projeto colonizador, “integracionista” como o defendido
pela Comissão Rondon. As práticas fílmicas da ASCURI se esforçam para multiplicar os
olhares sobre o mundo e desconstruir as monoculturas de pensamento, pois, como Ailton
Krenak coloca, “um mundo com uma única narrativa é um mundo preparado para entrar
pelos canos, é um mundo distópico” (KRENAK, 2020).163
Em relação ao compromisso assumido de dialogar com os rezadores/as é
interessante observarmos que essa relação que eles/as buscam retomar ou reforçar com
os mais velhos/as, mediada pelo audiovisual/cinema, também é tensionada por essas
tecnologias, pela ambiguidade que elas carregam. Isso porque, a entrada das tecnologias
de comunicação nas aldeias pode tanto potencializar a luta indígena e fortalecer os laços
intergeracionais, como pode também se tornar um vetor de distanciamento entre as
gerações.
Hoje em dia, temos de um lado, os mais antigos, que veem os mais novos como
desinteressados pela cultura, que não querem saber de nada, e por outro lado
os jovens enxergam os velhos como antiquados. Nesse meio fica um vazio,
ocupado muitas vezes pelas mídias hegemônicas, na qual reforçam uma
perspectiva homogênea do jeito de ser. Onde antes havia as noites em volta da
fogueira ouvindo histórias durante a noite, hoje são as novelas e jornais da
televisão, aliados a possibilidade da internet 3G, e as rodas de mate pela manhã,
foram substituídas pela corrida financeira, na qual os jovens entram bem cedo
para poderem comprar os bens que aparecem nas propagandas (GALACHE,
2017, p. 75).
162
163

Cf. Cinema de Todas as Telas, Live Cineop, Debate Inaugural, 2020.
Cf. A negação da ciência com Ailton Krenak, Ciclo Tempos presentes, 2020.
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Partindo dessa reflexão de Gilmar e das discussões realizadas durante o FIDA,
percebemos, portanto, como as relações que os/as integrantes da ASCURI estabelecem
com as tecnologias do audiovisual/cinema não ocorrem de forma neutra (FEENBERG,
2017, p. 77), não há uma ingenuidade nessa relação. Ao mesmo tempo em que ela também
não é determinista (FEENBERG, 2010, p. 45), não demanda um afastamento dessas
tecnologias para evitar os riscos que elas carregam. Ao reconhecerem os perigos,
investem na potencialidade que a prática fílmica possui de fomentar o fortalecimento das
relações intergeracionais e do jeito de ser dos Guarani, Kaiowá e Terena.
Essa orientação de construção de um cinema indígena é baseada a partir do
olhar dos mais velhos, que obtém essas raízes tradicionais de visão de mundo,
do que ele viveu no passado com o seu território, na sua plenitude. Por isso o
olhar dos mais velhos orienta essa produção, mas adaptado à nova realidade de
hoje, a partir desse diálogo com os outros saberes. O objetivo também é
justamente fazer essa reaproximação entre os mais velhos e os mais jovens
através dos processos de produção de cinema, e aí o cinema é como um elo,
uma religação entre uma geração, que seriam os mais velhos, e as novas
gerações de hoje. Então esse modelo, o modo do não indígena chegar ao
contexto indígena, ela resultou nessa ruptura muito grande dessas gerações.
Assim, o que a ASCURI está buscando construir é a recomposição dessas
rupturas que ocorreu entre as gerações indígenas aqui na fronteira do Brasil,
em Mato Grosso do Sul (BENITES, In. GORGES, QUELUZ, 2019, p. 44).

Uma das estratégias para minimizar estes riscos se encontra no Termo de
Compromisso construído pela ASCURI, que nos parece ser um regulador da mediação
que ela estabelece com as tecnologias do audiovisual/cinema. E um desses compromissos
é o diálogo com os mais velhos/as e para tal a ASCURI incentiva, em suas práticas
fílmicas, que os/as jovens busquem nos mais velhos/as os conteúdos para seus filmes,
aliando o interesse desses/as jovens pelas tecnologias do audiovisual/cinema aos saberes
dos mais velhos/as e tornando o audiovisual/cinema um mediador nessa relação.
[...] nossa estratégia é voltada a usar as ferramentas de distanciamento para
promover a aproximação, pois há muito interesse desses jovens nas novas
tecnologias, então nas formações são utilizados métodos de valorização do
saber antigo, mostrando a importância desse conhecimento, e como o
audiovisual pode potencializar esse registro, além de expandir o material
produzido para outras aldeias, e também para outros povos (GALACHE, 2017,
p. 75).

Como Eliel e Gilmar colocam, o diálogo e a aproximação com os mais velhos/as
podem ser observados tanto no processo de produção, na finalização como na circulação.
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Tal como explica Sidvaldo164 (2018, 44’06’’- 44’12’’)165“ [...] primeiro a gente mostra
para os anciões, e depois com a permissão dos anciões a gente começa a divulgar na
cidade”.
Além disso, os filmes só podem ser produzidos com a autorização dos mais
velhos/as, pois há aspectos da vida Guarani, Kaiowá e Terena que não podem ser expostos
em vídeo, circular para fora da aldeia. Citamos como exemplo as cenas que representam
mortes no caso dos Guarani e Kaiowá, que não podem ser mostradas. Trata-se de uma
relação de respeito. Muitas vezes, as produções que não são realizadas por indígenas
desconsideram esses valores, tendo em vista que muitas aldeias já passaram pela
experiência de terem suas imagens veiculadas sem autorização.
Um exemplo vivenciado pelos Guarani e Kaiowá, relacionado ao processo de
circulação de imagens e dos problemas que elas podem gerar, caso as decisões não sejam
tomadas de forma coletiva, isto é, debatidas e autorizadas pelos membros da comunidade,
para que decidam se há algo que não deva ser mostrado, aconteceu com o filme Terra
Vermelha (BECHIS, 2008), dirigido pelo ítalo chileno Marco Bechis 166. Este filme aborda
a luta pela terra dos Guarani e Kaiowá em Mato Grosso do Sul e tem no elenco vários
indígenas.
Terra Vermelha (BECHIS, 2008) foi muito criticado pelos Guarani Kaiowá,
conforme relata Eliel Benites (Entrevista pessoal, 2019), devido a cenas que eles
entenderam que não deviam ser reproduzidas na tela, tais como cenas de mortes. Para os
Guarani e Kaiowá essas imagens têm agência e podem gerar mortes na aldeia, são
“prenúncios de uma realidade concreta”. Outras cenas que eles não gostaram estão
relacionadas à maneira como os corpos das mulheres kaiowá foram expostos no filme, de
forma sexualizada, podendo transmitir uma imagem equivocada, que não é uma estratégia
de luta das mulheres da região. Tendo as imagens efeitos fora da tela, a sua produção
precisa ser debatida coletivamente.

164

Sidvaldo Julio é do povo Terena, funcionário da escola municipal da aldeia indígena Cachoeirinha e
atua como videomaker e articulador local de sua comunidade e região. Vem trabalhando desde 2008 com a
ASCURI.
165
Cf. Entrevista à Rádio MEC, 2020.
166
“Marco Bechis nasceu em Santiago do Chile em 1955. Cresceu em São Paulo e em Buenos Aires e, em
1977, transferiu-se para Milão. Teve diversos interesses antes de dedicar-se ao cinema: professor na escola
primária em Buenos Aires (1975-1977), fotógrafo Polaroid e vídeo-artista em Nova Iorque (1978-1980).
Em 1981 frequentou a Escola de Cinema Albedo de Milão. Seus filmes obtiveram grande sucesso, sendo
reconhecidos por inúmeros prêmios internacionais”. Cf. Terra Vermelha, Istituto Italiano di Cultura, 2021.
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Pontuamos aqui, no entanto, que a representação do e da indígena no filme Terra
Vermelha (BECHIS, 2008) está distante de uma representação, nos moldes, por exemplo,
da Comissão Rondon. No filme vemos como essas representações trazem e
problematizam contradições e conflitos imanentes às relações de fronteira, temáticas que
são pautas importantes para os Guarani e Kaiowá, como questões relacionadas às
retomadas de territórios tradicionais e os suicídios dos/as jovens. Porém, mesmo assim, a
ausência de uma participação coletiva na construção das imagens resulta em estereótipos
perigosos aos Guarani e Kaiowá. Neste sentido, apesar de Terra Vermelha (BECHIS,
2008) ter um importante papel na redução da invisibilidade que paira sobre os Guarani e
Kaiowá em Mato Grosso do Sul, em função das imagens ali presentes, não pode ser
exibido nas aldeias (PIMENTEL, 2021, p. 239).
Estabelecer uma relação de confiança com os rezadores/as para a realização das
práticas fílmicas não é uma tarefa fácil, nem rápida, é algo que precisa ser construído.
Kiki (2019)167, em sua fala sobre o filme Jakaira: o dono do milho branco (ASCURI,
2019), relata como a aproximação com o rezador/a é uma negociação:
E para chegar e fazer a filmagem na casa do rezador, não é fácil também. A
gente, não chega na aldeia, não leva a câmera direto no rezador, na cara do
rezador. Assim, a gente vai, a gente vai primeiro conversando com ele, levando
uma lenha para ele e quando ele deixar a gente filmar, aí que a gente dá o pulo.
O nosso rezador ele se assusta quando a gente leva a câmera assim, na hora.
Chega lá e faz pergunta assim com a câmera na mão, aí ele não conta, ele fala
vem outro dia e não fala mais, porque a gente Kaiowá Guarani, a gente tem
passarinho aqui. Quando o passarinho fala a gente fala e quando o passarinho
voa, a gente fica doente, tem que rezar para trazer esse passarinho. Arara, o
papagaio, vários tipos de animais que tem aqui. Então a gente, quando a gente
filma e chega de surpresa sem avisar o rezador, a gente o assusta, ele fica sem
entender nada. Então a gente jovem Kaiowá Guarani, a gente acredita muito
no rezador. O jovem Kaiowá tem que correr atrás do rezador, porque o rezador
ele está lá esperando, só que a gente jovem não sabe. A gente fica achando que
ele vai vir atrás de nós. Então com o audiovisual, com a câmera, a gente
consegue chegar perto dele, conversar com ele, porque o rezador ele gosta de
se ver na televisão, assim quando ele vê o filme dele, ele fala para outro rezador
e chama outro rezador, aí ele quer começar a filmar, gravar os cantos, o mito
dele, a história. Então a gente jovem, a gente filma assim (KIKI, 2019, 39’44’’41’50’’).

A negociação, portanto, construída com os mais velhos/as, como Kiki nos conta,
demanda estar junto, levar lenha, sentar ao lado do fogo, conversar, conviver, ativar a
transmissão de saberes, fazer o rezador/a se interessar por ser filmado/a e se estende
também para uma negociação com o auxílio dos rezadores/as, que precisa também ser
167

Cf. Entre algumas outras tecnologias, 2019.
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realizada com a natureza, através dos jaras, pois sem a autorização deles não é possível
filmar.
Como Kiki nos conta, para os Kaiowá e Guarani, as matas, os rios, o milho, as
doenças, os cantos têm donos, isto é, guardiões, “espíritos”, que são os jaras, também
chamados de espíritos, e para filmar também é preciso negociar com estes donos.
[...] quando você for no mato também, você tem que pedir autoriza ção, o rio
tem um dono, o mato tem um dono também, que a gente não consegue ver com
a câmera. Você tem que pedir autorização, rezar um pouco, pedir autorização
e depois você tem que ir lá no rio. Se você chegar lá com a câmera na mão, se
você quiser filmar rio ou morro, talvez tua câmera estrague e chega lá e às
vezes sua câmera não funcione. Porque você chega lá e não pediu autorização.
A gente jovem a gente sabe isso, como é que a gente sabe isso, através do
rezador, é ele que conta para nós, foram os antepassados que falaram isso para
nós. Chega no mato e tem que benzer, pedir autorização, vou filmar isso aqui,
depois a gente entra no mato para fazer filmagem (KIKI, 2019, 42’54’’43’55’’).168

Assim, vemos como as práticas realizadas pela ASCURI são conduzidas pelos
saberes dos rezadores/as, pelos seus ensinamentos que possibilitam também as
negociações que precisam ser realizadas com os jaras. O que nos faz pensar no cinema
produzido pela ASCURI como um cinema de casa de reza, um cinema atravessado pelos
saberes dos rezadores/as. Não apenas no que se mostra na tela, como as rezas, os cantos,
os rituais, as festas, as falas dos rezadores/as, os seus saberes sobre os alimentos sagrados,
as plantas medicinais, o fogo, que são geralmente as temáticas dos filmes da ASCURI,
mas também através das negociações que demandam o desenvolvimento de uma
sociabilidade pautada nos saberes da ancestralidade para saber como tratar com os jaras,
como se relacionar com os mais velhos/as e como se relacionar com a natureza.
Este cinema de casa de reza é resultado de um processo que Eliel Benites vai
chamar de guaranização (2021)169 das tecnologias do audiovisual/cinema. E que
poderíamos compreender, também, como tecnologias de guaranização, tendo em vista
que nossa compreensão das tecnologias não se limita aos aparatos técnicos, pois elas são
mediadoras das relações sociais, moldam experiências e modos de vida, ao mesmo tempo
em que também são moldadas por esses modos de vida (FEENBERG, 2017, p. 66).
Para compreendermos esse processo de guaranização das tecnologias do
audiovisual/cinema é interessante retomarmos um modo de se relacionar com a alteridade

168
169

Cf. Entre algumas outras tecnologias, 2019.
Cf. Cine debate Nativas Narrativas, ASCURI, 2021.
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anterior às relações com essas tecnologias. Para tal, voltamo-nos para uma prática
observada no período colonial entre os Guarani 170, que é o cunhadismo. O cunhadismo,
conforme Pereira (1999, p. 176-177), foi descrito por viajantes e missionários que
primeiro tomaram contato com os Guarani, como uma decisão tomada por alguns grupos
na relação com outros povos, tanto indígenas como não indígenas. Ou seja, perante um
contato com outros povos, alguns grupos Guarani optaram pelo caminho da aliança,
enquanto tática para “amansar” o inimigo, tendo em vista que o cunhado é sempre visto
como um contrário – o inimigo. Lembrando também que, como Manuela Carneiro da
Cunha (2002, p. 7) coloca, “amansar” implica “[...] reproduzir-se como sociedade, desta
vez não contra, e sim através deles, recrutá-los em suma para a sua própria continuidade”
(CARNEIRO DA CUNHA, 2002, p. 7). A aliança, neste caso, funcionaria como uma
forma de construção de sociabilidades através das trocas matrimoniais, da co-residência
e do compartilhamento do modo de vida e língua guarani (PEREIRA, 1999, p. 177).
Entretanto, de acordo com Pereira (1999, p. 177), o cunhadismo se mostrou como
uma alternativa sem viabilidade histórica na relação dos Guarani com os colonizadores,
pois estes não compreendiam o comportamento considerado adequado pelos Guarani para
uma relação entre parentes e a própria dinâmica do sistema colonial impedia o
estabelecimento deste tipo de aliança.
Se, como nos parece, o cunhadismo busca a aliança com o inimigo, tornando-o
cunhado, quando refletimos sobre as práticas desenvolvidas pela ASCURI, essa estratégia
transforma-se de uma busca por uma aliança com o inimigo, para uma busca pela aliança
com as tecnologias do audiovisual/cinema que esse inimigo produz.
Essa aliança, também chamada de guaranização do audiovisual/cinema implica
não apenas o domínio do manejo e a presença do audiovisual/cinema na aldeia, mas que
seus usos estejam em conformidade com o modo de vida destes povos. Também
percebemos essa proposta na fala da liderança kaiowá Anastácio Peralta171:
Não basta só aparelhagem. A gente tem que conhecer, dominar. Eu sempre falo
assim: o computador é de todo mundo, mas nós temos que guaranizar ele.
Aprender ele; usar para nós; apropriar dele. Muitas coisas os Guarani se
apropriaram: o violino é dos tempos dos jesuítas e eles tocam. Então a gente

170

Aqui o termo Guarani não se remete apenas aos Ñandeva, mas engloba também os Kaiowá. Optamos
por trazer esse termo, neste momento, em razão de Pereira (1999), a partir de onde abordamos o
cunhadismo, utilizá-lo.
171
Anastácio Peralta é uma liderança política Kaiowá e integrante da ASCURI.
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precisa pegar as ferramentas que tem, computador, filmadora, escrita e
guaranizar elas (PERALTA, In. KLEIN, 2013, p. 71).

Vemos essa guaranização sendo realizada nas práticas fílmicas defendidas pela
ASCURI. Uma delas está atrelada à busca pela horizontalidade nos processos de
produção, que como Gilmar (GORGES, QUELUZ, 2019, p. 42) coloca, está associada à
dinâmica do mutirão, ou como Eliel (CORRÊA, 2017, p.133) enfatiza, trata-se de um
jeito de ensinar que se aproxima da educação tradicional, a qual busca afastar-se da
imposição de um modo de produção que coloca acima de tudo o orçamento, o lucro, as
divisões de trabalho e as hierarquias de decisões. As práticas da ASCURI, neste sentido,
visam uma produção coletiva que é coerente com o modo de vida dos Guarani, Kaiowá e
Terena.
Outras práticas que também são dispositivos de guaranização e estão presentes no
Termo de Compromisso correspondem ao uso do audiovisual/cinema para veicular a
versão destes povos sobre si mesmos, auxiliando a desconstruir versões distorcidas sobre
os conflitos nos espaços de retomada e visões equivocadas sobre quem são os povos
Guarani, Kaiowá e Terena. Bem como o diálogo com os rezadores/as e em extensão com
os jara, tal como Kiki (2019) pontua, que fortalece as relações intergeracionais e a
transmissão dos saberes ancestrais.
Outro aspecto que precisa ser considerado, corresponde à discussão em torno do
que não pode ser transformado, guaranizado, isto é, é preciso considerar os limites da
guaranização. Tendo em vista que a ideia de estabelecer alianças implica uma reprodução
de sociabilidades a partir do outro, através dele e não de sua destruição (CARNEIRO DA
CUNHA, 2002, p. 7).
Também podemos colocar essa questão a partir do conceito de ch’ixi de Silvia
Rivera Cusicanqui. A ideia para este conceito veio do que ela aprendeu com o escultor
aymara Víctor Zapana, que nomeava os animais que ele produzia como entidades ch’ixi,
os quais, aliás, eram feitos com algumas pedras, como o granito, que tem texturas
coloridas riscadas em pequenos pontos, e, por essa razão, também são chamadas de pedras
ch’ixi (RIVERA CUSICANQUI, 2018, p. 79). Os animais produzidos com essas pedras
eram considerados entidades ch’ixi, poderosos justamente por serem indeterminados,
nem brancos nem negros, sendo os dois. A serpente é um desses animais, pois “[...] é

180
masculina e feminina, não pertence nem ao céu nem à terra, mas habita ambos os espaços
[...]” (RIVERA CUSICANQUI, 2018, p. 80, tradução nossa)172.
O conceito ch’ixi proposto por Silvia Rivera Cusicanqui começa a fazer parte de
suas reflexões a partir de suas observações sobre os processos de mestiçagem. Isso
porque, o que ela percebeu ao se deter sobre esse processo não era uma harmoniosa fusão
de contrários, uma identidade, mas uma justaposição de opostos, um choque de
contrários, um espaço de incertezas, de mal-estar entre um mundo indígena e europeu
(RIVERA CUSICANQUI, 2018, p. 78). Ao mesmo tempo em que ao observar essas
oposições, colocou em xeque o olhar sobre essas contradições como uma oposição
irredutível (RIVERA CUSICANQUI, 2018, p. 80). Através do conceito de ch’ixi ela
percebeu que é possível enfrentar essa contradição de uma maneira criativa, que é
possível habitar a contradição sem sucumbir a um binarismo paralisante (RIVERA
CUSICANQUI, 2018, p. 17-31).
Diante dessa contradição propõe:
[...] não buscar a tranquilidade do Uno, porque é justamente uma angústia
maniqueísta; é necessário trabalhar dentro da contradição, fazendo de sua
polaridade o espaço de criação de um tecido intermediário (taypi), uma trama
que não é nem um nem o outro, senão o contrário, é ambos (RIVERA
CUSICANQUI, 2018, p. 83, tradução nossa). 173

No caso da ASCURI, vemos esse binarismo no dilema entre afastar-se
completamente das tecnologias do audiovisual/cinema ou ser capturado por elas. Na fala
de Kiki, no curta-metragem Sapukai (ASCURI, 2017), produzido pela ASCURI durante
o Cine Sin Fronteras, é possível perceber como este dilema é colocado.
No início Deus chamou Kaiowá e não indígenas. Quando ele chegou, Deus
disse assim para não indígena: qual instrumento você quer para usar em cima
da terra? Não indígena disse assim, eu quero aquele que brilha. Isso para fazer
mal à terra e poluir, para produzir máquina e viver em cima da tecnologia,
como o barco, o avião, a bomba, por isso que ele escolheu essas tecnologias.
[...] O Deus falou com Kaiowá, o que você quer? Eu quero essa Kurusu Rendy
Java (Cruz de Luz). Um brilho para cuidar do mar. E serve para colocar todos
no canto do mar. Mas essa cruz também veio junto com a reza, é muito
importante para cuidar do mar, do mato e dos humanos e para rezar contra tudo
que venha acontecer nesse mundo. Essa cruz que veio para o Kaiowá é muito

172

“[...] es masculina y femenina; no pertenece ni al cielo ni a la tierra per habita ambos espacios […]
(RIVERA CUSICANQUI, 2018, p. 80).
173
“La idea es entonces no buscar la tranquilidad de lo Uno, porque es justamente una angustia maniquea;
es necesario trabajar dentro de la contradicción, haciendo de su polaridad el espacio de creación de un tejido
intermedio (taypi), una trama que no es ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, es ambos a la vez
(RIVERA CUSICANQUI, 2018, p. 83).
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importante. Por isso que Kaiowá não sabe o que é tecnologia que existe no
mundo (KIKI, In. ASCURI, 2017, 36’’- 1’36’’, 7’19’’- 8’02’’).174

Ao narrar o mito de criação dos Kaiowá e dos não indígenas Kiki aborda essa
distinção atrelada a uma escolha inicial responsável por distintos modos de vida, sendo
as tecnologias, no seu sentido maquínico e industrial, a escolha dos não indígenas em
oposição aos Kaiowás que escolheram a Kurusu Rendy Java. O dilema em relação à
aproximação ou não das tecnologias que são alheias ao seu modo de vida está relacionado,
portanto, também à escolha pela forma como querem viver. Um dilema que pode se tornar
uma disjuntiva paralisante.
No entanto, o que percebemos pelas estratégias adotadas pela ASCURI e pelas
falas de seus integrantes ao refletirem sobre essa encruzilhada, é a possibilidade de
andarem por dois caminhos, manejar os usos do audiovisual/cinema utilizando essas
tecnologias para fortalecerem o jeito de ser dos Guarani, Kaiowá e Terena. Escolha que
vemos também representada pela fotografia de Eliel (FIG. 33), com a qual abrimos este
capítulo e na fala de Kiki ao refletir sobre as práticas fílmicas da ASCURI.
Então, a tecnologia, eles proíbem a gente de usar, o rezador proíbe a gente de
usar, mas é bom também a tecnologia, porque hoje em dia o jovem já começou
a se interessar também para registrar os nossos cantos, fazem depoimento com
o rezador, gravar o áudio e divulgar também nas redes sociais para o branco
ver a nossa situação, a nossa luta. E a tecnologia também ajuda bastante para
a gente fazer o filme, fazer documentário, filmar na aldeia, na outra aldeia. E
o rezador ele não gostava de alguém chegar lá filmando, filmar ele, ele fala que
isso não pode, que não é de vocês, não é, essa tecnologia não é de vocês, ele
falava. Mas assim, a gente foi conversando com ele para a gente fazer
documentário, aí ele deixou, deixou a gente fazer já que indígena está no meio
do branco também e a gente tem que usar mesmo, não assim usar as tecnologias
e esquecer da cultura, da língua. Hoje em dia a gente tem que levar os dois
caminhos, a nossa cultura e a dos brancos, saber também um pouco da língua
dos brancos (KIKI, 2019, 3’49’’- 5’25’, transcrição verbal).175

Através dessa estratégia vemos como eles refazem a escolha inicial e as
tecnologias de guaranização se mostram como um modo de refazerem essa escolha em
seus próprios termos, enquanto uma atualização de suas condições de existência e
continuidade étnica em face de novas necessidades sem serem capturados pelo modo de
vida dos não indígenas. A proposta de guaranização se mostra como o que Rivera
Cusicanqui vai compreender como uma forma criativa de enfrentar os binarismos,
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Cf. Sapukai (ASCURI, 2017).
Cf. Entre algumas outras tecnologias, 2019.
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habilitando a possibilidade de convivência entre opostos neste campo de relações
interculturais.
Inseridas

neste

campo

da

interculturalidade,

as

tecnologias

do

audiovisual/cinema, guaranizadas pela ASCURI, também podem ser pensadas como
“tecnologias ch’ixi” ou “tecnologias mestiças”. Trata-se de um modo de pensar as
tecnologias desenvolvido por Ana Maria Rivera Fellner na tese Tecnologias Ch'ixi:
experiências micropolíticas para descolonizar as tecnologias - o caso da Casa de Cultura
Tainã e a Rede Mocambos (2020). Esta autora desenvolve uma percepção das tecnologias
inspirada no conceito de mestiçagem descolonizadora, ou ch’ixi, desenvolvido nos
trabalhos de Silvia Rivera Cusicanqui (2010, 2018) e busca problematizar a mestiçagem
nos modos de fazer, pensar e usar as tecnologias.
Essa perspectiva busca outras maneiras de compreender as tecnologias no campo
CTS, partindo da valorização e reconhecimento dos saberes e conhecimentos
tecnológicos das comunidades quilombolas, camponesas e indígenas, que têm sido, por
muito tempo, apagados e desconhecidos (FELLNER, 2020).
Tendo em vista este viés de compreensão das tecnologias, o enfoque é direcionado
para o modo como se articulam os conhecimentos tecnológicos próprios e alheios, isto é,
a mestiçagem entre as tecnologias próprias com as tecnologias alheias, como uma
estratégia adotada por diversos coletivos para manter em circulação a memória de seus
povos (FELLNER, OLIVEIRA, MERKLE, 2020, p. 324 -328). É bom ressaltar que a
mestiçagem é compreendida como uma interação entre diferenças que se antagonizam ou
se complementam, mas que não se fundem (FELLNER, OLIVEIRA, MERKLE, 2020, p.
329).
Pensar dessa forma nos auxilia a perceber que as tecnologias alheias foram
guranizadas pelas tecnologias próprias articuladas pelos/as integrantes da ASCURI, mas
que isso não implica uma fusão. Neste processo de guaranização, traços das tecnologias
alheias ainda permanecem nos usos feitos pela ASCURI, em alguns casos sem criar
conflitos, em outros, gerando contradições em suas práticas, com as quais a ASCURI
precisa conviver.
Uma dessas permanências que percebemos ao observamos as práticas da
ASCURI, consiste em sua institucionalização enquanto uma associação, a qual é
decorrente dos modos de operação das políticas culturais do governo brasileiro que
demandam da ASCURI uma burocratização para acessar sem intermediários os
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mecanismos de fomento. Uma escolha que tem como consequência, por vezes, o
engessamento de suas práticas fílmicas, já que é preciso prestar conta de todas as
atividades que a ASCURI desempenha (GALACHE, In. GORGES, QUELUZ, 2019, p.
45). Nessa relação, portanto, nem tudo é guaranizado. Trata-se de um andar por dois
caminhos, de habitar as contradições e conflitos desses encontros/confrontos.
A interpretação da tecnologia de Andrew Feenberg (2002, 2010, 2017), formulada
no interior de uma Teoria Crítica da Tecnologia 176, também nos auxilia a refletir sobre o
conceito de tecnologia e os usos do audiovisual/cinema pela ASCURI. De acordo com
Feenberg (2017, p. 87) a tecnologia é compreendida como construção social implicada
nos contextos históricos e culturais de um determinado povo ou coletivo. O pesquisador
propõe pensar a tecnologia não a partir da perspectiva de que sua essência reside numa
função tecnicamente explicável, mas que ela possui um significado interpretável por via
hermenêutica.
Para Feenberg (2017, p. 87-88), os objetos técnicos têm duas dimensões
hermenêuticas: o significado social e o horizonte cultural. Seu significado social é
resultado de uma disputa entre grupos sociais e está ligado à função do objeto técnico,
pensado na relação com o usuário: “Aquilo que o objeto é para os grupos que vão decidir
o seu destino, em última instância, determina aquilo em que ele se tornará à medida que
é redesenhado ao longo do tempo” (FEENBERG, 2017, p. 90).
Já a segunda dimensão hermenêutica corresponde ao horizonte cultural da
sociedade, “[...] os pressupostos culturalmente genéricos que formam a base
inquestionável para qualquer aspecto da vida e que em alguns casos, suportam a
hegemonia prevalecente” (FEENBERG, 2017, p. 91). Pressupostos estes que são
transpostos para os objetos técnicos, que sustentam e fortalecem esse horizonte cultural e
nem sempre são percebidos.
Essas duas dimensões da tecnologia se relacionam de forma entrelaçada e, nessa
articulação, entra o conceito de código técnico de Feenberg (2017, p. 93-95), que pode
ser compreendido como a mediação que os objetos técnicos carregam em si entre os
parâmetros técnicos, as escolhas técnicas viáveis e o horizonte cultural (FEENBERG,
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A Teoria Crítica da Tecnologia nasce do entrechoque das concepções de Adorno, Horkheimer e
Habermas, bem como recebe um impulso especial com Marcuse que se detém sobre o papel da tecnologia
no capitalismo pós Segunda Guerra (NEDER, In. FEENBERG, 2010, p.10).
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2017, p. 98). O conceito de código técnico e de horizonte cultural desvelam a dinâmica
entre sociedade e tecnologia.
O que eu chamo de ‘código técnico’ do objeto faz a mediação do processo e
fornece uma resposta ao horizonte cultural da sociedade, no nível do desenho
técnico. Parâmetros técnicos como a escolha e o processamento de materiais,
em grande medida, são especificados socialmente por tal código. A ilusão da
necessidade técnica surge do fato de que o código é, por assim dizer,
literalmente moldado em ferro ou “concretado”, conforme seja o caso
(FEENBERG, 2010, p. 89).

A tecnologia traduz os valores sociais que conseguiram prevalecer no momento
de seu projeto, o que significa que ela não se orienta apenas pelo critério da eficiência,
não sendo, portanto, neutra (FEENBERG, 2017, p. 77). Mas Feenberg (2010, p. 48)
defende que a tecnologia pode ser reinventada a partir de seus usos, entendendo que o
código técnico pode ser apropriado e o desenho da tecnologia, seu uso e desenvolvimento
podem ser transformados.
Neste sentido, para Feenberg (2010), o desenvolvimento tecnológico não segue
um caminho fixo e linear, pautado pela eficiência, mas é visto como ambivalente, seu
desenvolvimento está suspenso entre diferentes possibilidades. Nesta visão, a tecnologia
não é um destino, mas “[...] um campo de luta social, uma espécie de “parlamento das
coisas” onde concorrem as alternativas civilizacionais (Latour, 1993)” (FEENBERG,
2017, p. 86).
Quando se fala em tecnologia, desse modo, ela não está limitada a apenas um
modo de vida, ao modo de vida ocidental, colonial, capitalista, mas a muitos outros
possíveis modos de vida, cabendo ao código técnico mediar essa disputa conforme os
interesses que predominam e os limites técnicos. A interpretação de tecnologia proposta
por Feenberg contribui, portanto, para denunciar a visão hegemônica, a violência e o
autoritarismo do desenvolvimento tecnológico capitalista. Como também, o combate aos
determinismos tecnológicos que ele propõe, implica assumir múltiplas narrativas
técnicas, diversos usos dos artefatos e concepções plurais de mundo. Significa dizer que
a tecnologia é vivida, experimentada e narrada pelos grupos sociais de diferentes modos,
que não há uma única narrativa sobre tecnologia. Os usos das tecnologias do
audiovisual/cinema pela ASCURI, mediados pelas tecnologias de guaranização, por
exemplo, mostram-nos outras narrativas para essas tecnologias.
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Neste campo de luta social estão em jogo alternativas que não são apenas culturais,
ultrapassando uma distinção entre culturas, sendo melhor colocado como alternativas
ontológicas, de mundos diversos que se colocam em disputa, cabendo ao código técnico
mediar essas disputas conforme os interesses que predominam. Neste processo,
questiona-se um modo de fazer audiovisual/cinema que prioriza o lucro, o orçamento, a
propriedade, a hierarquia, a autoria individual, em suma, as escolhas das soluções técnicas
viáveis. Contrapõe-se a ele um fazer fílmico coletivo, que prioriza o processo de produção
e as relações que são construídas nestas práticas com os mais velhos/as, os rezadores/as,
as lideranças, os jaras, a natureza.
A ideia de que a tecnologia é vivida, experimentada e narrada pelos grupos sociais
de diferentes modos pode ser associada a uma reflexão desenvolvida por Ailton Krenak
em torno do conceito de humanidade e que também traz contribuições interessantes para
pensarmos os usos do audiovisual/cinema pela ASCURI.
Krenak critica o conceito de humanidade construído ao longo

de

aproximadamente três mil anos, ao refletir sobre o conceito de antropoceno. O
antropoceno pode ser compreendido como uma época, no sentido geológico do termo,
que corresponde ao período em que estamos vivendo e no qual nós imprimimos no planeta
uma marca tão pesada que chega a caracterizar uma era, ao exaurirmos as fontes de vida
e transformarmos tudo em mercadoria (KRENAK, 2019, p. 46-48).
Essa visão de humanidade justificou e justifica as empreitadas colonialistas e tem
como base a pressuposição de que existe uma humanidade esclarecida que precisa levar
a luz do esclarecimento para uma humanidade obscurecida (KRENAK, 2019, p. 11). É
ainda um posicionamento que justifica as atividades extrativistas ao despersonalizar os
rios, as matas, as montanhas, retirando deles os seus sentidos que passam a ser
considerados atributos exclusivos da humanidade (KRENAK, 2019, p. 49).
A noção de humanidade é considerada falha aos olhos de Krenak por incluir nela
apenas os seres humanos, alienando-nos do organismo de que somos parte, a Terra,
através de uma separação entre a terra, as águas, os animais, as montanhas, como natureza
e os seres humanos como cultura. Essa alienação da Terra é uma “abstração civilizatória”
que “suprime a diversidade, nega a pluralidade de formas de vida, de existência, de
hábitos” (KRENAK, 2019, p. 22-23). Como Krenak coloca:
[...] fomos nos alienando desse organismo de que somos parte, a Terra, e
passamos a pensar que ela é uma coisa e nós, a outra: a Terra e a humanidade.
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Eu não percebo onde tem alguma coisa que não seja natureza. Tudo é natureza.
O cosmos é natureza. Tudo em que eu consigo pensar é natureza (KRENAK,
2019, p. 16-17).

Em oposição a esse modo de compreender e se relacionar com a natureza como
separado da noção de humanidade, Krenak sugere “escutar, sentir, cheirar, inspirar,
expirar aquelas camadas do que ficou fora da gente como “natureza”” (2019, p. 70).
Krenak (2017 p. 10) propõe “tecer uma teia de plena experiência criativa com o
organismo vivo da terra”, lembrando de narrativas em que a natureza é pessoa, as quais
são apagadas por narrativas homogeneizantes. Para fazer frente a um monoteísmo que
busca excluir a diferença Krenak nos traz narrativas como a de uma anciã do povo Hopi
que conversa com sua irmã pedra, ou do rio Doce, seu avô, que os Krenak chamam de
Watu, ou da serra chamada Takukrak, com quem os Krenak conversam para saber como
será o dia:
Quando está com cara do tipo “não estou para conversa hoje”, as pessoas já
ficam atentas. Quando ela amanhece esplêndida, bonita, com nuvens claras
sobrevoando a sua cabeça, toda enfeitada, o pessoal fala: “Pode fazer festa,
dançar, pescar, pode fazer o que quiser (KRENAK, 2019, p. 18).

Outro aspecto que é preciso considerar em relação ao conceito de humanidade
questionado por Krenak, consiste em que nem todos os seres humanos são incluídos nesse
clube seleto, pois há também os que são considerados a “sub-humanidade” e que são
marginalizados. São os povos que ainda resistem a se tornar uma “humanidade zumbi”,
que ainda não foram jogados neste “liquidificador” chamado humanidade, que bloqueia
a diferença, limita nossa capacidade de “invenção, criação, existência e liberdade”
(KRENAK, 2019, p. 13-26).
São os que ainda resistem a um certo modelo de “progresso”, a “essa perspectiva
de que estamos indo para algum lugar”, que vai largando pelo caminho tudo o que não
interessa, como a “sub-humanidade” (KRENAK, 2020, p. 10). São os que resistiram ao
“processo civilizatório que os integraria ao clube da humanidade”, são os que ainda “estão
agarrados na terra”, os que estão “expandindo sua subjetividade, não aceitando que somos
todos iguais” (KRENAK, 2019, p. 21-31).
As práticas fílmicas da ASCURI são práticas de uma “sub-humanidade” que
resiste, que está agarrada à terra, que continua expandindo a sua diversidade, mostrandonos a possibilidade de usos diversos das tecnologias. Os usos do audiovisual/cinema
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feitos pela ASCURI nos mostram que as interações com as tecnologias não são restritas
a uma prática entre seres humanos, já que ela também inclui nessa relação a natureza, os
jaras, que não são objetos a serem filmados, mas com quem é preciso também construir
alianças e negociar.
Ao refletir sobre o antropoceno e o conceito de humanidade, Ailton Krenak nos
coloca a provocação sobre adiar o fim do mundo através da possibilidade de contar mais
uma história (KRENAK, 2019, p. 27). A ASCURI, através dos usos do
audiovisual/cinema, neste sentido, vem também adiando o fim do mundo através das
histórias que vem contando. Este cinema de casa de reza é também um exercício de
segurar o céu, como fazem os xamãs yanomamis (KRENAK, 2019, p. 26-27) para adiar
o fim do mundo e a queda de um céu que não é só dos povos indígenas, mas de todos/as/es
nós.

188
5

CINE ENTRE MUNDOS: AS JANELAS PARA OUTROS MUNDOS
POSSÍVEIS

FIG. 58 Fotografia de Eliel, Gilmar e Kiki divulgando sua presença
no prêmio Pipa.

Fonte: Instagram da ASCURI, 2022.

Para mim, o que nós artistas indígenas estamos fazendo é isso. Estamos saindo
de nossas comunidades, guetos, favelas, e indo caçar, como sempre fazemos,
recorrendo aos nossos mestres, a bicharada. Que eles nos ensinem mais uma
vez e que nos sirvam para que sirvamos de um alimento ao mundo
empobrecido, exaurido e profundamente carente, a vida da atualidade.
(ESBELL, 2021, p. 15).
A arte indígena tem uma potência de se fazer existir diante de um público que
não são os até então considerados aliados a nós. A arte, em si, encontra a
dimensão do encontro (JESUS, 2021, p. 67).
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No momento de produção desta tese, durante o terceiro e o último ano do
doutorado, fomos impactados pela pandemia do novo coronavírus. E, diante de uma
realidade composta por distanciamento social, mortes, medo, insegurança, desemprego,
crises políticas, os povos indígenas também precisaram se mobilizar fortemente para
impedirem ataques a seus direitos que se intensificaram neste período. Em 2021, ocorreu
a maior mobilização permanente dos povos indígenas realizada, nos últimos anos, em
Brasília (DF), o Levante pela Terra. Durante essa mobilização também ocorreu a Segunda
Marcha das Mulheres Indígenas com o tema: Mulheres originárias: reflorestando mentes
para curar a terra.
Essas mobilizações ocorreram principalmente diante do projeto de lei 490/2007.
Este PL representa um retrocesso, pois dificulta novas demarcações de terra e um de seus
pontos críticos é a exigência de comprovação de posse e ocupação do território
reivindicado antes do dia 5 de outubro de 1988, criando um “marco temporal” no direito
ao território. O projeto também permite a legalização de empreendimentos em território
indígena, como garimpos ilegais e hidrelétricas, bem como flexibiliza a possibilidade de
contato com povos isolados.177 O PL 490 foi aprovado em 23 de junho de 2021, à revelia
dos povos indígenas que o rejeitaram. Houve forte repressão policial aos protestos de
vários representantes de diferentes povos em frente à Câmara dos Deputados, em Brasília.
Ao lado das mobilizações presenciais, a luta dos povos indígenas se estendeu
fortemente pelas redes sociais, no cinema, nas artes, em um movimento de demarcar as
telas. Uma estratégia que é característica do que Naine Terena (2021) apresenta como o
quarto momento da história indígena, em que há uma “produção massiva de
contrainformação por coletivos indígenas que agenciam suas próprias ações via
tecnologias (todas elas) e disputam espaço com as narrativas hegemônicas”178.
A fotografia postada no Instagram da ASCURI, intitulada: Home office de um
Kaiowá no século XXI (FIG. 59), traduz essa característica destacada por Naine Terena
sobre o quarto momento da história indígena. Nela vemos o local onde as Lives da
ASCURI são realizadas, com adaptações para dar conta da falta dos equipamentos
necessários, desconstruindo a ideia de indígenas “exóticos e isolados”, já que a imagem
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Cf. Na Câmara, comissão aprova projeto que fragiliza blindagem de terras indígenas, El País, 2021.
Cf. Quarto momento, alianças afetivas, primavera indígena, entre outros enunciados para doutor não
reclamar, Itaú Cultural, 2021.
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nos traz a conexão através da internet e da cultura do skate, que também faz parte do
cotidiano dos/as jovens kaiowá, que vêm ampliando sua presença em diversos espaços.
FIG. 59 Fotografia do
Home office de um Kaiowá no século XXI.

Fonte: Instagram da ASCURI, 2020.
A ASCURI, durante a pandemia, intensificou sua presença nas redes sociais. Ela
começou a realizar Lives, fez o lançamento de alguns filmes e construiu novas parcerias
para circulação. Essa estratégia se mostrou como um caminho para divulgar a versão dos
povos indígenas sobre os ataques durante esse período, dar continuidade às práticas
fílmicas nas aldeias e colocou em circulação, neste momento de dor “[...] o respiro de
uma vida que muitos nunca terão a oportunidade de sentir” (ASCURI, 2021)179. Em um
cenário de desesperança, transformou as telas “[...] em janelas para outros mundos
possíveis” (ASCURI, 2021)180, mostrando-nos, através do cinema, a importância do
direito ao território para a possibilidade de existência destes outros mundos.
Com a alteração de rumos que a pandemia nos trouxe, esta tese também mudou
seu caminho para seguir as estratégias desenvolvidas pela ASCURI para continuar
ecoando “em sonhos, em filmes, em vida, nessa e nas que vierem” (ASCURI, 2021)181.
179

Postagem do Facebook da ASCURI no dia 1 de abril de 2021.
Postagem do Facebook da ASCURI no dia 1 de abril de 2021.
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Postagem do Facebook da ASCURI no dia 1 de abril de 2021.
180

191
Neste capítulo, realizamos um levantamento das ações desenvolvidas pela
ASCURI neste período, a partir de suas redes sociais: Facebook e Instagram. Neste
processo, apresentamos algumas campanhas que integrantes da ASCURI realizaram,
voltadas para informar as aldeias e incentivar a prática das recomendações da
Organização Mundial da Saúde (OMS) e o modo como essas campanhas também
contemplaram as perspectivas que os Guarani, Kaiowá e Terena possuem sobre a Doença
por Coronavírus - 2019 (Covid-19).
Ao lado dessas ações, propomos uma análise de dois curtas-metragens da websérie
Nativas Narrativas: Mirando mundos possíveis (ASCURI, 2020), que é composta pelos
seguintes episódios: Teko Marangatu (ASCURI, 2020), Ary Vaí (ASCURI, 2020) e
Yvyra’i Jegua (ASCURI, 2020). Trata-se de uma websérie produzida como uma das
estratégias de continuidade das práticas fílmicas da ASCURI e articulada ao
enfrentamento à pandemia. A partir da reflexão sobre os curtas-metragens Teko
Marangatu (ASCURI, 2020) e Ary Vaí (ASCURI, 2020), retomamos a problematização
sobre os usos realizados pela ASCURI da tecnologia do cinema, os processos de
guaranização e em que sentido mostram-se como um cinema de casa de reza.

5.1 “Ecoando em sonhos, em filmes, em vida, nessa e nas que vierem”182: estratégias
de existência desenvolvidas pela ASCURI durante a pandemia da Covid-19

A pandemia chegou às aldeias Guarani, Kaiowá e Terena, em Mato Grosso do
Sul, acompanhada pela falta de assistência por parte do Governo Federal. Como Eliel
Benites relata, em entrevista ao Brasil de Fato 183, não houve uma política pública para
combater a disseminação do novo coronavírus no contexto indígena. Ações como o
estabelecimento de barreiras sanitárias na entrada e saída das aldeias para as cidades
foram organizadas por professores indígenas e lideranças, enquanto iniciativas
individuais e localizadas.
Cito aqui um trecho da carta que indígenas Guarani e Kaiowá divulgaram em 17
de maio de 2020, denunciando a falta de assistência do governo. A carta foi assinada pelos
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Postagem do Facebook da ASCURI no dia 1 de abril de 2021.
Cf. Com avanço da covid-19 nas aldeias, Guarani-Kaiowá apelam por sobrevivência, Brasil de Fato,
2020.
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conselhos tradicionais Guarani e Kaiowá: Aty Guasu, Kuñangue Aty Guasu (Grande
Assembleia das mulheres Guarani e Kaiowá), RAJ (Retomada Aty Jovem) e Aty Jeroky
Guasu (Assembleia Geral dos Nhanderus e Nhandesy):
Anunciamos que estamos diante de mais um massacre anunciado com a
chegada da Covid-19 em nossos territórios e apelamos pela nossa
sobrevivência. São 520 anos de massacres, doenças que a violenta experiência
de colonização nos trouxe no Brasil. Nos restam poucos anciões que guardam
o conhecimento tradicional, a vida deles e da comunidade estão em risco, e
junto a perda da história de um povo. Quem será́ responsabilizado pela morte
do nosso povo? (BRASIL DE FATO, 2020) 184.

Não bastasse a omissão por parte do governo no combate à disseminação do novo
coronavírus nas aldeias, multiplicaram-se os casos de ataques racistas contra indígenas.
Na região de Dourados (MS), por exemplo, muitos indígenas foram apontados, nas redes
sociais, como “focos da doença”, em decorrência de sua circulação na cidade de Dourados
para acessar o Auxílio Emergencial, ou suprir demais necessidades. 185
Diante deste cenário, iniciativas autônomas foram adotadas nas aldeias para
enfrentar a pandemia, envolvendo, conforme Felipe Johnson e Lucas Faria (2020, p. 47),
a intensificação das rezas, o uso de ervas medicinais, a confecção de máscaras, campanhas
como o projeto Direito dos Povos Kaiowá e Guarani, que preparou jovens para ajudar na
mediação do acesso ao Auxílio Emergencial. Ocorreu também, a busca de financiamentos
coletivos online para arrecadação de fundos, como a Live de arrecadação realizada pelo
grupo de rap Guarani e Kaiowá Brô MC’s, em 13 de junho de 2020 (JOHNSON, FARIA,
2020, p. 47).
As dificuldades enfrentadas pelos Guarani, Kaiowá e Terena também se
estenderam para o período em que começaram as vacinações entre os povos indígenas.
Dentre os inúmeros problemas que cercaram este processo, decorrente de uma
incapacidade de gestão pelos órgãos públicos, a entrada de Fake News acirrou ainda mais
os entraves para a imunização. Na aldeia Te’yikue, em Caarapó (MS), por exemplo,
circularam mensagens via WhatsApp sugerindo que os indígenas que fossem vacinados
contra a Covid-19 virariam vampiros, ou que a vacina era a marca da besta, pois na seringa
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Cf. Com avanço da covid-19 nas aldeias, Guarani-Kaiowá apelam por sobrevivência, Brasil de Fato,
2020.
185
Exemplos dessas falas racistas podem ser encontrados na página do Facebook Reserva de Dourados
(Jaguapiru e Bororo), que realiza a denúncia destes comentários.
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estaria contido um chip líquido. Além disso, a imunização dos povos indígenas acirrou o
preconceito na região, pelo fato deles terem uma vacinação prioritária. 186
Celuniel Valiente, antropólogo kaiowá e morador da Reserva Indígena de
Amambai (MS), em um encontro virtual organizado pela Rede de Apoio e Incentivo
Socioambiental (RAIS), em 2021, falando sobre as perspectivas kaiowá e guarani sobre
a pandemia do novo coronavírus, apontou a necessidade de terem sido realizadas
campanhas específicas direcionadas aos indígenas tanto para prevenção quanto para
incentivar a imunização. Isso porque, como ele destaca, são inúmeras as particularidades
que precisam ser abordadas para a eficácia das campanhas de vacinação nas aldeias
(VALIENTE, 51’23’’, 2021)187.
Celuniel cita, como exemplo, a grande diversidade presente no interior da própria
aldeia, que não é considerada por essas campanhas. Mesmo que sejam todos do mesmo
povo, entre eles há grupos que divergem tanto em relação à prevenção quanto à vacinação
(VALIENTE, 2021, 50’57’’- 51’22’’) 188. Como Celuniel destaca, é preciso considerar
que na aldeia há grupos de indígenas evangélicos, estudantes universitários, os que
trabalham nas fábricas, nas fazendas, dentre outros, e que isso influencia nas decisões.
Muitos desses grupos trazem para a aldeia as ideias defendidas por seus patrões, portanto,
as campanhas precisam levar essas diferenças em consideração (VALIENTE, 2021,
55’53’’) 189.
Inserido neste movimento de auto-organização para o enfrentamento à pandemia,
identificamos que as redes sociais da ASCURI, tornaram-se um canal de informação para
as aldeias. Encontramos tanto em seu Instagram como no Facebook, painéis com dados
sobre a contaminação da Covid-19, traduzidos em língua guarani e terena, como podemos
observar nas imagens (FIG. 60, FIG. 61).
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Cf. Desinformação ameaça campanha de vacinação entre povos indígenas, Valor Econômico, 2021.
Cf. Jekoha: perspectivas kaiowá e guarani sobre a pandemia de Covid-19, RAIS, 2021.
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Cf. Jekoha: perspectivas kaiowá e guarani sobre a pandemia de Covid-19, RAIS, 2021.
189
Cf. Jekoha: perspectivas kaiowá e guarani sobre a pandemia de Covid-19, RAIS, 2021.
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FIG. 60 Painel de divulgação dos dados de contaminação
da Covid-19 na língua guarani.

Fonte: Instagram da ASCURI, 2020.

FIG. 61 Painel de divulgação dos dados de contaminação
da Covid-19 na língua terena.

Fonte: Instagram da ASCURI, 2020.
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A ASCURI também veiculou vídeos da coordenadora da Secretaria Especial de
Saúde Indígena (SESAI) de Aquidauana, a enfermeira terena Zuleica Tiago, falando
sobre a Covid-19, em terena e em português, e orientando as pessoas a ficarem em suas
aldeias. Eliel Benites gravou vídeos, em guarani, que circularam nas redes sociais da
ASCURI para incentivar as pessoas a permanecerem em suas aldeias. Além disso, a
ASCURI veiculou um vídeo da rezadora kaiowá Ana Mélia, de Panambizinho, a mãe de
Kiki, em guarani, falando sobre o novo coronavírus, bem como um vídeo com uma reza
sagrada de cura, cantada pelo rezador Argemiro Escalante, da aldeia Pirakua.
Encontramos, ainda, nas redes sociais da ASCURI, cartazes da campanha
#FicaNaAldeia (FIG. 62) para conscientizar sobre o distanciamento social, o uso de
máscaras e a importância de lavar as mãos. A ASCURI também articulou a campanha
#ContraAtaqueIndígena (FIG. 63), uma campanha criada para propiciar e fomentar
espaços de debates e denúncias nas redes sociais, tendo em vista que, com o início da
pandemia, as manifestações em espaços públicos não estavam mais sendo realizadas.
Neste sentido, a ASCURI articulou a abertura de um espaço para que indígenas de
diversos povos, para além dos Terena, Guarani e Kaiowá, pudessem encaminhar vídeos
com denúncias e falas de repúdio às situações que estavam enfrentando. Propunha-se a
postagem destes vídeos em diversas redes sociais, aumentando o alcance dessas
denúncias.
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FIG. 62 Cartaz veiculado pela campanha #FicaNaAldeia
para incentivar a permanência na aldeia durante a quarentena.

Fonte: Instagram da ASCURI, 2020.
FIG. 63 Cartaz da campanha #ContraAtaqueIndígena
articulada pela ASCURI.

Fonte: Instagram da ASCURI, 2020.
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Vemos, neste sentido, como as redes sociais da ASCURI não se limitam ao campo
da divulgação fílmica, mas são atravessadas pelas demandas dos povos que a compõem.
Como Gilmar Galache (ASCURI, 2021)190 coloca, a ASCURI é muito mais que “uma
agência de publicidade ou diretores em busca de premiações”. A ASCURI e o trabalho
que ela desenvolve, assim como as postagens em suas redes sociais, estão articulados às
necessidades que permeiam a vida desses povos.
No caso da pandemia, suas redes foram mobilizadas para informarem,
apresentando dados de forma direcionada, na língua destes povos. Suas redes também
incentivaram o distanciamento, o respeito às barreiras sanitárias e uso de máscaras. Tal
como em momentos de retomadas de territórios tradicionais em que é demandado à
ASCURI a produção de vídeos para veicular o lado dos indígenas sobre as violências
nestes processos, a ASCURI também se mobilizou para, em suas redes, veicular e
fomentar essa voz. Uma estratégia necessária para denunciar violências e omissões diante
da impossibilidade de mobilizações presenciais.
Essa associação que fazemos entre a campanha #ContraAtaqueIndígena e as
produções da ASCURI em momentos de retomadas de territórios tradicionais, pode ser
observada na imagem da figura 63. No cartaz vemos um jovem com o rosto coberto, tanto
para proteger a sua identidade, tendo em vista que as ameaças de morte são frequentes
diante da realização de denúncias, quanto para proteger o rosto em relação às violências
sofridas decorrentes dos processos de retomadas. Trata-se de uma imagem que traz
elementos das retomadas de territórios tradicionais e que nos mostra como, diante de
tantas adversidades e riscos, a luta indígena continua e se amplia cada vez mais, em um
movimento de demarcar as telas: o cinema, o Facebook, o Instagram, o Youtube.
Para articular essa campanha, Gilmar Galache colocou um vídeo no Instagram da
ASCURI, onde aparece pintando o rosto de preto, cuja fotografia (FIG. 64) ele também
divulga no Facebook, com a legenda: “Sabe por que estamos nos pintando?”191. Um
movimento que lembra a ação de Krenak de pintar seu rosto durante a Constituinte (FIG.
18), mostrando-nos que muito ainda precisa ser feito para a efetivação e garantia dos
direitos dos povos indígenas. Neste vídeo, Gilmar Galache pede que indígenas de
diferentes povos comentem a nota publicada pela FUNAI, no dia 04 de maio de 2020.
Segundo esta nota, a FUNAI isenta-se de agir e transfere a responsabilidade da atual
190
191

Postagem no Facebook da ASCURI do dia 01 de abril de 2021.
Postagem no Facebook da ASCURI do dia 06 de maio de 2020.
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situação de “pobreza, dependência e exclusão” dos povos indígenas às políticas públicas
assistencialistas que se iniciaram em 2003, com o governo do PT.
FIG. 64 Fotografia de Gilmar Galache se pintando de preto
antes de gravar o vídeo a ser veiculado pela
campanha #ContraAtaqueIndígena.

Fonte: Facebook da ASCURI, 2020.
Outro aspecto observado no cartaz da campanha #FicaNaAldeia (FIG. 62),
consiste em como as estratégias de combate ao novo coronavírus desenvolvem-se aliando
as recomendações da OMS às cosmovisões destes povos sobre a Covid-19, enquanto um
andar por dois caminhos. De um lado, vemos a divulgação das orientações da OMS de
evitar deslocamentos, realizar barreiras sanitárias e uso de máscaras; de outro também
incentivam a realização das práticas que, de suas perspectivas, são essenciais, como as
rezas, as danças, os cantos.
Eliel Benites, ao falar sobre o cinema produzido pelos/as cineastas indígenas,
destaca que ele é construído a partir do olhar dos mais velhos/as, mas adaptado à realidade
de hoje, em diálogo com outros saberes (BENITES, In. GORGES, QUELUZ, 2019, p.
43). E é essa mesma percepção que temos sobre as postagens realizadas nas redes sociais
da ASCURI em relação ao enfrentamento à Covid-19. Defender os saberes dos
antepassados não implica excluir os saberes provenientes de outras sociedades, pois o
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fortalecimento dos saberes guarani, kaiowá e terena se faz, através da ASCURI, mediado
pelas tecnologias de comunicação como o cinema e as redes sociais, auxiliam na
recomposição da transmissão de conhecimentos entre gerações. Neste sentido, as redes
sociais atuam em parceria com as práticas fílmicas da ASCURI, denunciando e
fortalecendo o jeito de ser dos Guarani, Kaiowá e Terena.
A importância da circulação das falas dos rezadores/as nas redes sociais da
ASCURI está atrelada à concepção que os Guarani e Kaiowá possuem das doenças. Eliel
Benites, em um encontro virtual também organizado pela RAIS, em 2020, traduziu a fala
da rezadora Mariulda Kuña Roka Poty Rendy sobre o novo coronavírus. Em sua tradução
ele explicou que as doenças, para os Guarani e Kaiowá, são representadas através do fogo,
que queima o corpo, ou da fumaça que se expande através do vento e, no caso da
pandemia, ela é semelhante a uma fumaça invisível (BENITES, 2020) 192.
Segundo ele (2020, 50’16’’), as doenças têm donos, que são os jara. Da mesma
forma que há, para os Kaiowá e Guarani, o dono das águas, das matas, tem o dono das
doenças. Quando ocorre uma ausência de equilíbrio, isso faz com que esses donos se
aproximem das aldeias, sendo as doenças resultado dessa ausência. Uma forma de
desequilíbrio, por exemplo, é a diminuição dos cantos e das rezas. Como Eliel explica:
Se a gente não prosseguir com a reza vem a destruição. Podem vir outras
pandemias (BENITES, 2020, 59’03’’- 59’24’’, transcrição verbal)193.
O nosso compromisso como Kaiowá é a manutenção do equilíbrio. [...] A gente
dialoga com os guardiões a partir do canto e da reza (BENITES, 2020,
1’05’’54’’- 1’06’’17’’’, transcrição verbal)194.

As postagens da ASCURI, no período da pandemia, reforçam a importância do
diálogo com os guardiões e das práticas dos rezadores/as para a manutenção do equilíbrio
na aldeia, combatendo a entrada do novo coronavírus e evitando pandemias futuras. O
que também nos faz perceber a importância das práticas fílmicas da ASCURI, neste
movimento de fortalecer a ancestralidade para restaurar o modo de vida em harmonia na
aldeia e afastar as doenças.
Durante a pandemia, a ASCURI também articulou projetos como a realização de
uma campanha, solicitando doações para ajudar integrantes da ASCURI a continuarem
192

Cf. Mba’asy – Jekoha: perspectivas guarani e kaiowá sobre a pandemia de Covid-19, RAIS, 2020.
Cf. Mba’asy – Jekoha: perspectivas guarani e kaiowá sobre a pandemia de Covid-19, RAIS, 2020.
194
Cf. Mba’asy – Jekoha: perspectivas guarani e kaiowá sobre a pandemia de Covid-19, RAIS, 2020.
193

200
suas práticas fílmicas. Kiki, por exemplo, um dos integrantes mais ativos da ASCURI,
conforme relato de Gilmar (2020, 38’)195, no período da pandemia, teve que deixar de
lado a produção cinematográfica para trabalhar em uma fazenda da região, já que
necessitava suprir suas necessidades básicas.
Outra iniciativa da ASCURI envolveu a disponibilização de materiais novos para
acesso ao público, na busca por ampliar os espaços de circulação de suas produções. A
ASCURI colocou no Youtube o curta-metragem Jakaira (ASCURI, 2019), lançado em
2019. Gilmar também terminou a montagem e lançou no Youtube o curta Kipaexoti
(ASCURI, 2020), cujas gravações foram realizadas antes da pandemia, em uma aldeia
terena. Lançaram ainda, em 2020, a websérie Nativas Narrativas: Mirando mundos
possíveis (ASCURI, 2020), sobre a qual nos deteremos neste capítulo. E, no início de
2021, lançaram o curta-metragem Mokõi Kovoé (ASCURI, 2021).
Com a ascensão das Lives, no ano de 2020, a ASCURI também procurou ocupar
esse espaço. Entretanto, uma das grandes dificuldades foi o acesso à internet. Eliel
Benites, por exemplo, para participar de uma das Lives organizada pela ASCURI,
precisou se deslocar de sua aldeia até a cidade e apresentar a Live de seu carro.
A série de Lives iniciada pela ASCURI começou a ser realizada com o lançamento
do curta-metragem Kipaexoti (ASCURI, 2020), reforçando os laços com Ivan Molina,
que esteve presente em outras Lives e nos projetos desenvolvidos pela ASCURI. Além
disso, contou com a presença dos cineastas do povo Terena Gilmar Galache e Sidvaldo
Julio, com a participação da enfermeira terena Zuleica Tiago, que auxiliou no processo
de tradução das falas no filme e com a liderança terena Cirilo Raimundo.
As Lives realizadas após o lançamento de Kipaexoti (ASCURI, 2020) nos
permitem perceber uma das estratégias ligadas ao processo de reinvenção da ASCURI
para a sua continuidade, a qual consiste na ampliação dos espaços de circulação de suas
produções para além da academia, buscando construir alianças com representantes de
setores do cinema.
Em sua segunda Live, por exemplo, a ASCURI, representada por Gilmar Galache,
trouxe três convidados, os quais foram apresentados como referências do universo
cinematográfico para analisarem o curta-metragem Kipaexoti (ASCURI, 2020). Trata-se
da documentarista e jornalista especializada em cinema Flávia Guerra, de Rafael Vilas
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Cf. Cinema Indígena com Gilmar Kiripiku, Museu do índio – UFU, 2020.
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Boas, professor da Licenciatura em Educação do Campo (LEdoC) da UNB e pesquisador
das linguagens teatral, audiovisual e literária e de Antonio Pacifica, doutorando em
psicologia Junguiana pelo Institute of California. Essa estratégia de alianças também está
presente no nome que essa série de Lives recebeu e que acabou se tornando o título deste
capítulo: Cine entre mundos.
Essa estratégia se reproduziu na terceira Live, apresentada por Eliel Benites e cuja
temática era o fomento à produção cinematográfica indígena e possibilidades de
visibilidade para o trabalho desenvolvido pela ASCURI. O encontro contou com a
participação de nomes apresentados como referências do cinema nacional, como Anna
Karina Carvalho, jornalista da TV Brasil, Marinete Pinheiro, cineasta e coordenadora do
Museu de Imagem e Som (MIS) de Mato Grosso do Sul e Ivan Molina.
Um aspecto importante a ser destacado na realização destas Lives, inseridas na
estratégia de construir alianças com setores do cinema e da televisão, consiste nos
resultados a que elas chegaram. A terceira Live realizada pela ASCURI, por exemplo,
resultou na construção de uma parceria com a Televisão Educativa de Mato Grosso do
Sul para a exibição, em 2020, de seus curtas-metragens produzidos desde 2008 até o
momento atual, de forma quinzenal.
A inserção dos filmes da ASCURI para serem exibidos em uma rede de TV
pública foi comemorada em seu Facebook com a seguinte fala: “A aldeia venceu!”
(ASCURI, 2020)196. Uma vitória alcançada tanto em relação à ampliação dos espaços de
circulação para fora da aldeia e da academia, como também internamente. Isso porque,
ao serem exibidos pela TV, os filmes da ASCURI chegaram em muitas aldeias, onde
devido à ausência da internet ou pelo sinal ser muito fraco, seus filmes não podiam ser
acessados pelo canal no Youtube.
Após a realização destas três Lives, quem assumiu as apresentações foi Gilearde
Barbosa, com uma proposta de realização semanal, com horários fixos, aos sábados. Essas
Lives, no entanto, tiveram a duração de apenas quatro apresentações. O título foi mantido
como Cine entre Mundos, sendo adicionado o subtítulo: da aldeia para o mundo.
Houve uma modificação na proposta dessas Lives que passaram a ter como
convidados/as cineastas indígenas de distintos povos, para além dos integrantes da
ASCURI, criando um espaço de trocas e construção de redes com cineastas indígenas de
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Postagem no Facebook da ASCURI do dia 02 de setembro de 2020.
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vários lugares, tendo em vista que a maior parte convidados/as estavam inseridos em
redes de comunicadores. Durante a realização dessas Lives, a ASCURI mobilizou uma
campanha para a compra de equipamentos que pudessem ajudar na continuidade e
melhoria das transmissões, bem como da produção dos filmes.
Para o primeiro encontro com a mediação de Gilearde, foram convidados o
fotógrafo e cineasta Kamikia Kisedje197, o cineasta Bepunu Kayapó198 e a cineasta do
Xingu Kujãesage Kaiabi 199. No entanto, como nas aldeias os problemas com a internet
são frequentes, nem sempre as Lives conseguiam trazer todos os convidados/as para a
participação online. No caso da primeira, os convidados/as não conseguiram participar,
enviando apenas algumas mensagens via chat.
Na segunda Live, os convidados/as eram o cineasta da Rede Wayuri, Moisés
Baniwa200, Paloma Costa, a única convidada dessas Lives que não era indígena e que
representou o Engajamundo201. Outro convidado foi o cineasta do Xingu, Takumã
Kuikuro202, que não conseguiu participar devido ao acesso à internet. Já na terceira,
Gilearde conversou com a liderança feminina Sula Kamaiurá203. Na quarta e última Live
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Kamikiã Kisêdjê é do povo Kisêdjê, nasceu na aldeia Ngôsoko, em Mato Grosso, e vive lá até hoje. Ele
é um fotógrafo e cineasta indígena de grande relevância nacional, tem um canal no Youtube onde registra
eventos importantes para o movimento indígena, sempre trazendo questões que envolvem o seu povo e
outros povos indígenas. Em 2003, Kamikiã começou a participar das oficinas de formação do VNA, e tem
cinco filmes do projeto que trazem seu nome na direção (CARELLI, CARVALHO, MORAES, 2017).
198
Bepunu Kayapó é um dos cineastas do Coletivo Beture de Cinema, um movimento de jovens cineastas
Mebêngôkre que se propõe divulgar a cultura e a luta de seu povo. Cf. Instagram do Coletivo Beture, 2021.
199
Única mulher documentarista do povo Kaiabi, formou-se em práticas audiovisuais pelo Instituto Catitu.
Integrante do movimento de mulheres xinguanas, acompanha as lutas políticas indígenas dentr o e fora da
aldeia. Atua como agente multiplicadora em parceria com Kamikia Kisedje, tendo se tornado uma
referência para novas cineastas indígenas de diversos povos. Cf. Instituto Moreira Sales, 2021.
200
A rede Wayuri da qual o cineasta Moisés Baniwa faz parte é uma rede de comunicadores indígenas do
Xingu, criada em 2017 e composta por 17 comunicadores indígenas de diferentes povos. A rede Wayuri
circula informações pelas redes sociais como fotos, áudios, Lives e textos fortalecendo a autonomia dos
povos indígenas através de suas próprias narrativas. Cf. Rede Wayuri, 2021.
201
O Engajamundo é uma organização de liderança jovem e feita para jovens, que teve início em 2012,
depois da participação de um grupo de jovens na Conferência da ONU e busca conscientizar a juventude
no Brasil de que mudando a si mesmo, o seu entorno e seu engajamento político, podem transformar sua
realidade. Cf. Engajamundo, 2021.
202
Dirigiu o documentário As hiper mulheres (2011), junto a Leonardo Sette e Carlos Fausto. Teve filmes
premiados em festivais como os de Gramado e Brasília, e no Presence Autochtone de Terres em Vues, em
Montréal. Em 2017, recebeu o prêmio honorário Bolsista da Queen Mary University London. E foi, em
2019, o primeiro jurado indígena do Festival de Cinema Brasileiro de Brasília. Cf. Instituto Moreira Sales,
2021.
203
Sula é uma liderança indígena e vice-presidente da Associação Yamurikumã das mulheres indígenas do
Xingu. Cf. Instagram da ASCURI, 2021.
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realizada pela ASCURI os convidados/as foram Ivan Molina e a atriz do filme A Febre
(DA-RIN, 2019), Rosa Peixoto204.
O salto para fora da academia almejado pela ASCURI nas suas estratégias de
construção de novas redes de circulação e que pudemos identificar nas Lives, no entanto,
trouxe, como veremos, novas contradições para a sua prática fílmica, principalmente na
relação com as produtoras.
Como Gilmar comenta em entrevista (GORGES, QUELUZ, 2019, p.40), a
ASCURI produziu muitas coisas, mas acabou caindo num “gueto acadêmico”, que não
aumentava a visibilidade de seus filmes, sendo necessário estourar essa bolha. Em seu
momento inicial, a proposta da ASCURI, conforme Gilmar (GORGES, QUELUZ, 2019,
p. 40), era fazer filmes para eles mesmos, como forma de aprender sobre sua própria
história, seus saberes. Mais tarde, surgiu a vontade de mostrar para fora da aldeia e, neste
momento, a academia, que era quem estava mais próxima, foi o suporte para essa
circulação, mas, apesar de ajudar naquele momento, acabou se tornando uma limitação.
Neste sentido, ao propor ampliar sua visibilidade, a ASCURI pretende chegar aos que
ainda não conhecem as questões indígenas, parar de “chover no molhado” e alcançar mais
financiamentos para suas produções (GORGES, QUELUZ, 2019, p. 40). Para isso, a
ASCURI começou a ter que lidar com o que Gilmar chama de “universo de papel”.
Gilmar relata (GALACHE, 2021, 1’29’’)205 que a ASCURI se deparou com as
exigências propostas pelas produtoras. São questões envolvendo direitos de imagens,
direitos de uso dos cantos, que passam a ser propriedades das produtoras. A fala de Gilmar
explica essas dificuldades enfrentadas diante desse “universo de papel” que é questionado
pela ASCURI:
A gente está lidando com situações em que o canto da nossa vó, por exemplo,
o canto da avó do Kiki, se a gente faz uma parceria com uma produtora, a gente
nunca mais vai nem poder ver se a produtora não autorizar. E isso é terrível no
século XXI para a gente. A gente tem mais de 80 filmes produzidos e nunca
pensamos que chegaria a esse ponto. [...] a gente vem de lutas, a nossa vivência
ela é uma resistência, então se a gente faz um filme, ele é parte da nossa luta.
Se a gente precisa desse filme para passar em qualquer lugar, ele não pode ser
de propriedade intelectual ou memória de uma produtora que vende e que
mostra o trabalho da gente só para aqueles lugares que beneficiam ela
(GALACHE, 2021, 1’29’’38’’’ - 1’30’’01’’, transcrição verbal)206.
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Rosa Peixoto é atriz e indígena do povo Tariano, nasceu em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas.
Em 2018, Rosa protagonizou o longa metragem A Febre (DA-RIN, 2020). Cf. Instagram da ASCURI,
2021.
205
Cf. Cine Debate Nativas Narrativas, ASCURI, 2021.
206
Cf. Cine Debate Nativas Narrativas, ASCURI, 2021.
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O “universo de papel” das produtoras se torna um dilema. A Associação que
disponibiliza seus filmes no Youtube, agora se depara com situações em que lhe é
demandado ceder a propriedade de um filme que foi produzido de forma coletiva, ceder
os direitos das rezas dos mais velhos/as de sua aldeia. Para um coletivo que defende um
modelo de produção fílmica pautado na horizontalidade, que prioriza o processo de
produção fílmica, que busca fortalecer os laços intergeracionais, o desafio envolvendo os
direitos autorais se mostra como um limite, talvez, intransponível. E o que nos
questionamos é: será possível continuar a andar por dois caminhos? Ou em algum
momento a ASCURI será capturada pelo “universo de papel”? Como negociar e resistir
às tensões próprias da interculturalidade?
Em 2019, quando conversei com Gilmar pela primeira vez (GORGES, QUELUZ,
2019, p.38), ele apontou que a ASCURI se encontrava em sua pior fase, sem apoios,
investimentos, editais e com equipamentos estragados. Em sua análise, essa fase ruim era,
em grande medida, fruto de sua circulação estar limitada ao ambiente acadêmico
(GORGES, QUELUZ, 2019, p. 40). Adicionamos a estes fatores que levaram a sua
frustração, ao nos determos sobre as demais falas de Gilmar, as limitações decorrentes da
formalização ASCURI como uma associação. Isso porque essa decisão amarrou
burocraticamente suas práticas fílmicas. Citamos aqui duas falas de Gilmar Galache,
nesta mesma entrevista, sobre o período inicial da ASCURI e as dificuldades em ser uma
associação:
Naquela época a gente não sabia o que funcionava e o que não. Não tinha muito
parâmetro na cabeça do que era certo e do que era errado, ou do que era
possível e do que era impossível, e aí metíamos a cara igual doido. Já fomos
para lugar só com a gasolina da ida, a gente já foi sem lugar para dormir, já
comemos rango azedo, já fizemos oficina tendo que pescar para comer, sem
banheiro, sem nada, só que não sei, naquela época a gente tinha outra visão
(GORGES, QUELUZ, 2019, p. 40).
[...] uma associação ela não foi feita para fazer filme. [...] quando você pega e
a transforma numa associação de audiovisual, ela não tem mobilidade
nenhuma, é extremamente amarrada, uma burocracia feia e tudo isso vai
engessando as possibilidades. [...] Qualquer coisa que a gente faz via ASCURI
é extremamente amarrado. Você tem que pegar nota, tem que ir no contador, é
horrível. Não é legal, é triste (GORGES, QUELUZ, 2019, p. 45).

É preciso considerar, no entanto, que esse caminho escolhido para acessar
financiamentos sem intermediários era fundamental, pois os integrantes da ASCURI
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constituem famílias, passam a ter filhos e a produção cinematográfica, se não trouxer um
retorno financeiro, acaba sendo deixada de lado. Como Gilmar coloca:
Quando a gente lê a nossa história e lê nossos trabalhos parece que tem um
movimento muito revolucionário, mas a gente é gente. Os caras e meninas vão
transando e fazendo filhos e a estrutura familiar não é mais aquela, não somos
um pedaço de pau que fica lá, inerte, a pessoa vai dependendo e vai querendo
arrumar trabalho e a ASCURI não tem como manter (GALACHE, In.
GORGES, QUELUZ, 2019, p. 48).

Enquanto gente, precisa comer, de roupas, entre outras necessidades e, naquele
momento, institucionalizar-se para conseguir acessar de forma autônoma mecanismos de
fomento parecia uma solução. No entanto, essa decisão não foi suficiente para alcançar
mais investimentos para a continuidade de suas práticas fílmicas, trazendo ainda muitas
burocracias para a ASCURI, engessando suas produções.

5.2 Nativas Narrativas: mirando mundos possíveis

Dentro de um esforço por reinventar-se para a continuidade de suas práticas
fílmicas, aliado às estratégias desenvolvidas pela ASCURI no combate ao novo
coronavírus, foi criada, em 2020, a websérie Nativas Narrativas: Mirando mundos
possíveis (ASCURI, 2020). Essa websérie tem como objetivo o fortalecimento das
cosmovisões guarani, kaiowá e terena, consideradas por eles essenciais para a restauração
de um equilíbrio que afasta as doenças das aldeias.
Nativas Narrativas: Mirando mundos possíveis (ASCURI, 2020) ajuda a pensar
como o processo de produção fílmica é priorizado pela ASCURI e suas estratégias para
trilhar por dois caminhos, isto é, fortalecer a cosmovisão dos povos que a compõem
através da aliança com o cinema e da construção de redes de alianças para expandir seus
circuitos de circulação, mas sem fundir com os saberes de outras sociedades.
A produção da websérie Nativas Narrativas: Mirando mundos possíveis
(ASCURI, 2020) tem como proposta trazer as perspectivas terena, guarani e kaiowá sobre
a Covid-19. Até o momento, ela é composta por três curtas-metragens produzidos em
aldeias onde vivem os Guarani e Kaiowá. A série conta com o apoio e a supervisão de
Ivan Molina e os curtas-metragens são: Teko Marangatu (ASCURI, 2020), Ary Vaí
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(ASCURI, 2020) e Yvyra’i Jegua (ASCURI, 2020). Nesta tese, nos deteremos sobre Teko
Marangatu (ASCURI, 2020) e Ary Vaí (ASCURI, 2020).
Esses curtas-metragens foram produzidos de forma coletiva e em distintas aldeias,
mas em cada uma com um grupo responsável, já que devido à pandemia não era possível
o deslocamento entre as aldeias. Integrantes da ASCURI atuais, ou que em algum
momento já fizeram parte dela, foram convidados a produzir os curtas-metragens em
equipes pequenas, contando com o apoio de integrantes das famílias dos/as cineastas.
A proposta de produção da websérie partiu de uma iniciativa autônoma da
ASCURI. Retomando a discussão que já apontamos no capítulo anterior, autonomia não
significa que a produção dos curtas foi realizada exclusivamente por indígenas que
compõem a ASCURI. Isso porque, falar em autonomia para eles consiste em que os/as
integrantes da ASCURI tenham suas decisões respeitadas nas parcerias que realizam,
portanto, essa autonomia não exclui a presença de aliados que não sejam indígenas (2020,
5’32’’- 6’30’’)207. No caso da websérie Nativas Narrativas (ASCURI, 2020), por
exemplo, a edição dos curtas-metragens conta com a colaboração de Iulik Farias 208, um
parceiro da ASCURI que não é indígena.
A produção dessa websérie está atrelada a uma estratégia da ASCURI para
construir novas parcerias para a divulgação de suas produções, aumentando a visibilidade
e as possibilidades de fomento para a continuidade dessas práticas. Como Gilearde
comenta (2020, 5’01’’)209, a produção da websérie Nativas Narrativas: Mirando mundos
possíveis (ASCURI, 2020) tem entre seus objetivos divulgar o trabalho da ASCURI,
mostrando o que ela é capaz de realizar, mesmo durante a pandemia.
Nativas Narrativas: Mirando mundos possíveis (ASCURI, 2020) também é
resultado de uma parceria da ASCURI com a rede CineFlecha. Essa rede é formada por
coletivos indígenas e pesquisadoras/es que trabalham com a temática do cinema
produzido por realizadores/as indígenas.210 A rede foi criada em 2019 e possui uma
plataforma de streaming, onde a websérie Nativas Narrativas: Mirando mundos possíveis
(ASCURI, 2020) ficou disponível, junto com filmes de outros realizadores/as indígenas.
207

Cf. Cinema Indígena com Gilmar Kiripiku, Museu do índio – UFU, 2020.
Iulik é bacharel em Cinema e Audiovisual pela UFF e mestre em Antropologia Social pela UFGD. Cf.
Lattes.
209
Cf. Cine debate Ex-pajé, 2020.
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Compõem a Rede CineFlecha: Penahã – Coletivo de Cinema Maxakali do Pradinho (MG), Coletivo
Beya Xina Bena dos Huni Kuin do Acre, Coletivo Akubaaj e Myky de Mato Grosso, a ASCURI,
realizadores/as Mbya de São Paulo e Rio Grande do Sul e as pesquisadoras/es Luiza Serber, Ana Estrela,
André Lopes e Nadja Marin.
208
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Essa rede foi criada com o objetivo de fomentar e divulgar as produções audiovisuais de
coletivos indígenas. Uma de suas estratégias de divulgação foi a realização, durante o mês
de outubro de 2020, de uma mostra de filmes produzidos por realizadores/as indígenas, a
I Mostra Cineflecha: (Re)existir e Curar, que apresentou um conjunto de filmes de
diferentes coletivos e realizadores/as.
A websérie estreou no dia 13 de agosto de 2020, em uma sessão online do Cine
Debate produzido pelo Centro de Artes da Universidade Federal Fluminense (UFF), junto
com a exibição do longa Ex-pajé (BOLOGNESI, 2018) e contou com uma mesa de
conversa, após a exibição dos filmes, composta pelo cineasta Luiz Bolognesi211, Gilearde
Barbosa e a jornalista, produtora e roteirista Renata Machado Tupinambá212. Apontamos
aqui que vemos o lançamento dessa websérie, realizado no mesmo encontro que se
propunha debater o filme Ex-Pajé (BOLOGNESI, 2018), com a presença de Luis
Bolognesi, como uma das estratégias desenvolvidas pela ASCURI para ampliar suas
redes e espaços de circulação, construindo alianças no campo do cinema. A websérie
Nativas Narrativas: Mirando mundos possíveis (ASCURI, 2021) também foi exibida na
I Mostra CineFlecha: (Re)existir e Curar, em 2020. E, em 2021, esteve presente no Ciclo
Nativas Narrativas, organizado pelo Centro de Artes da UFF e veiculado pelo canal do
Youtube da ASCURI.

5.2.1 “A gente filma com o espírito”213: estratégias para colocar o olhar guarani
dentro da câmera

O episódio Teko Marangatu (ASCURI, 2020) é o primeiro episódio que compõe
a websérie. Ele possui cinco minutos e cinquenta e sete segundos de duração, com falas
em guarani e com legenda em português. Neste curta-metragem somos apresentados à
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Luis Roberto Bolognesi é formado em jornalismo pela PUC de São Paulo. Bolognesi é roteirista e diretor
de cinema. Seu primeiro filme foi o curta Pedro e o Senhor (BOLOGNESI, 1996). Dentre outros filmes
dirigiu A última floresta (BOLOGNESI, 2021), cujo roteiro foi assinado em parceria com Davi Kopenawa
Yanomami. Em 2019, lançou o documentário Guerras do Brasil.Doc (BOLOGNESI, 2019). Cf. Buriti
Filmes, 2021.
212
Renata Machado, do povo Tupinambá, nasceu em Niterói (RJ) e ao lado de Anàpuáka Tupinambá e
Denilson Baniwa, fundou, em 2013, a primeira rádio indígena online no país: a Rádio Yandê, que transmite
ao público nacional as realidades e culturas dos povos indígenas no Brasil. Cf. ISA, 2018.
213
Cf. Arte pela proteção dos povos indígenas, Festival Mba’e Porã, 2020.
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cosmovisão guarani e kaiowá sobre a pandemia do coronavírus e às práticas
desenvolvidas na aldeia para o enfrentamento da doença.
O curta traz como roteiristas Ivan Molina e Eliel Benites, que construíram a
proposta de trazer nestes pequenos filmes a perspectiva dos Guarani, Kaiowá e Terena
sobre a pandemia. Na direção dos filmes temos a ASCURI. Já em relação às equipes que
trabalharam nestes curtas, nos créditos, não temos uma separação entre quem fez as
imagens de cada filme, por exemplo, pois, todos estão presentes da mesma forma nos três
créditos. Assim, as pessoas que trabalharam no processo de captura das imagens foram:
Kiki, Fernanda da Silva214, Gilearde Barbosa, Junior Joel Lopes215 e Inair Lopes216. E na
edição foram: Kiki, Gilearde Barbosa, Fábio Concianza 217, Iulik de Farias, Junior Joel
Lopes, Inair Lopes e Gilmar Galache.
No entanto, apesar de nos créditos a direção ser apresentada como coletiva, nas
falas Gilearde e Kiki, em algumas Lives em que comentaram a produção da websérie,
percebemos que eles têm apontado que cada um desses curtas teve alguém que foi
responsável: Kiki por Teko Marangatu (ASCURI, 2020), Gilearde por Ary Vaí (ASCURI,
2020) e Fábio por Yvyra’i Jegua (ASCURI, 2020). Essa relação que observamos entre o
coletivo e o indivíduo, através dessas falas, permite-nos tecer algumas considerações
sobre a produção coletiva que geralmente está presente nos créditos da ASCURI e é
apresentada como uma de suas bases.
Para nos auxiliar a pensar essa noção de coletivo, retomo as considerações
realizadas por Els Lagrou, em seu livro Arte indígena no Brasil (2009, p. 17), sobre como
na maior parte das sociedades indígenas brasileiras o papel de artesão/ã/artista não
constitui uma especialização. Conforme Lagrou (2009, p. 17), algumas distinções
ocorrem devido a algumas técnicas terem seus usos divididos em gênero, mas dentro
dessas separações, cada membro da sociedade pode se tornar um/a especialista na sua
realização. Além disso, como a pesquisadora destaca, sempre há aqueles que se
sobressaem e que são considerados os mestres/as, por terem habilidades que se
sobrepõem e não por deterem o controle desta prática.
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Fernanda da Silva é integrante da ASCURI, mora na aldeia Panambizinho e é casada com Gilearde
Barbosa.
215
Junior Joel Lopes é integrante da ASCURI e professor da aldeia Pirakua (MS).
216
Inair Lopes é integrante da ASCURI, mora na aldeia Pirakua, é professora e mestranda do Programa de
Pós-Graduação em Educação e Territorialidade da Faculdade Intercultural Indígena da UFGD.
217
Integrante da ASCURI e reside em Dourados.
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Tendo em vista esta perspectiva vemos, nos filmes em questão, Kiki, Gilearde e
Fábio como os mestres dessa prática, em decorrência de suas formações, experiências e
articulações na aldeia, que lhes permitiram um domínio das práticas fílmicas, destacandose em relação aos demais. No entanto, o fato deles serem mestres não significa que eles
sejam os autores, no sentido ocidental, do filme. Por mais que sejam responsáveis por
essa produção, a construção do filme se torna coletiva, pois, muitas vezes, onde gravar,
como gravar e o que gravar é decidido ou sugerido pelos rezadores/as e pelas pessoas da
aldeia que participam do filme.
Essas decisões também são atravessadas pela cosmovisão destes povos, que
determinam os limites das próprias gravações. Kiki relata que no filme Mokõi Kovoé
(ASCURI, 2021), eles queriam gravar o jaó (um pássaro muito respeitado entre os animais
e que já foi humano), mas que sua mãe lhe disse que não podia ir muito atrás do jaó, senão
ele os levaria para o caminho ruim, como, por exemplo, pisar em cima de uma cobra. Era
o jaó que tinha que procurar os cineastas (KIKI, 2021, 2’25’’30’’’- 2’25’’58’’’)218. Esse
é um dos motivos para a imagem do jaó não estar no filme, já que o jaó resolveu não
aparecer nas filmagens.
Neste sentido, os filmes da ASCURI são coletivos, pois se constroem neste campo
de disputas e negociações entre jaras, a natureza, rezadores/as, parentes e amigos que
atuam no filme, mediados pelos/as cineastas, os/as mestres da produção fílmica e da
diplomacia. Como Naine Terena coloca “o artista indígena, ainda que faça um percurso
individual, nunca estará só. Porque sua tinta está carregada de seus antepassados,
pulsando para que esteja sempre vivo no outro” (JESUS, 2021, p. 70). O que resulta em
um produto final atravessado por muitos olhares e decisões e, por isso, é ainda mais
complicada a relação da ASCURI com as produtoras e as questões envolvendo direitos
autorais.
O curta-metragem Teko Marangatu (ASCURI, 2020) pode ser traduzido como o
jeito perfeito de ser guarani e kaiowá, isto é, o modo de vida equilibrado, o qual impede
que as doenças cheguem às aldeias. Neste curta, vemos a perspectiva dos Guarani e
Kaiowá sobre o novo coronavírus, a partir do olhar dos rezadores/as, que nos apresentam
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Cf. Cine debate Nativas Narrativas, ASCURI, 2021.
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alguns elementos que compõem o teko marangatu, que é alcançado com a realização das
rezas, do jehovasa219, dos cantos, do cultivo das plantas sagradas, dentre outros.
A imagem que abre a cena de Teko Marangatu (ASCURI, 2020) é de uma casa de
reza (FIG. 65), a qual é introduzida pelo som do mymby (uma flauta) e depois apresentada
ao som do mbaraka, preparando-nos para a proposta do curta-metragem, que gira em
torno da importância das práticas dos rezadores/as para a manutenção da vida em
harmonia na aldeia, já que são artefatos de reza.
FIG. 65 Fotograma da cena de abertura que apresenta uma casa de reza.

Fonte: Teko Marangatu (ASCURI, 2020, 37’’).
Após vermos a casa de reza, acompanhamos um rezador em meio a uma plantação
de milho caminhando em direção a ela (FIG. 66), tocando o mbaraka e cantando. Fazemos
com ele este caminho, pois a posição da câmera em suas costas nos coloca neste lugar,
vendo no horizonte, por vezes, a casa de reza. É interessante observarmos aqui como se
constrói a composição dos elementos que falam sobre o teko marangatu, pois além do
rezador e da casa de reza, a plantação de milho presente nesta cena desempenha um papel
fundamental na cosmovisão guarani e kaiowá.
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O jehovasa é um movimento com os braços, que são levantados e balançados de um lado para o outro,
para afastar os maus espíritos e energias negativas.
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FIG. 66 Fotograma do rezador em meio à plantação
de milho, dirigindo-se à casa de reza.

Fonte: Teko Marangatu (ASCURI, 2020, 46’’).
O milho branco, conforme contou Kiki (2019)220 é o corpo do Jakaira, que é um
jara, isto é, um guardião ou dono, sendo, no caso, o dono do milho branco e cuja presença
se mantém na aldeia quando a vida está em equilíbrio, quando as pessoas da aldeia
seguem os ensinamentos dos rezadores/as.
Quando nos detemos sobre a cena que introduz o rezador no filme (FIG. 66),
vemos como a composição presente na imagem articula esses elementos. A cena inicial,
portanto, através dos sons e das imagens, remete aos saberes dos rezadores/as, aos
guardiões, às práticas relacionadas a esses guardiões e à necessidade delas para a
composição do teko marangatu.
Em outra cena vemos o rezador acompanhado de mais três rezadoras em frente à
casa de reza, com seus ornamentos corporais e um mbaraka na mão. O rezador também
carrega em sua mão uma cruz (FIG. 67). A cruz que o rezador segura em sua mão, como
Kiki (2020)221 explica, não é uma cruz no sentido cristão, ela se chama xiru e protege o
rezador e sua família. Todos entoam um canto, de frente para a câmera, o qual não é
traduzido na legenda.
220
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Cf. Entre algumas outras tecnologias, 2019.
Cf. Arte pela proteção dos povos indígenas, Festival Mba’e Porã, 2020.
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FIG. 67 Fotograma do rezador e das rezadoras em frente à casa de reza
com seus instrumentos sagrados.

Fonte: Teko Marangatu (ASCURI, 2020,1’04’).
No curta-metragem, a conversa inicial do rezador e das rezadoras enfatiza a
importância das rezas e dos cantos para afastar as doenças. Cito aqui a fala da rezadora
presente neste momento do curta:
Esse tipo de coisas não acontecia antigamente como hoje, as doenças não
chegavam, diz o vovô, portanto, hoje parece o tempo passado, mas não é, tem
que retirar as doenças das crianças trazendo para o rezador cantar (Rezadora,
ASCURI, 2020, 1’11’’ - 1’31’’)222.

Kiki, ao comentar a websérie, ressalta a importância das rezas e dos saberes
ancestrais:
Todo rezador ele reza para espantar essa doença. Reza, faz o remédio
tradicional. Outro faz jehovasa. As crianças bebem o remédio tradicional
também. O rezador se preocupa com a doença, porque a doença ela vem, não
tem dó das pessoas mesmo. Ela vem para ficar no seu corpo. Para entrar dentro
de você, porque a doença se você não tomar remédio, não rezar, ela vem
mesmo. Você tem que fazer uma reza, mas quem sabe é só o rezador e a
rezadora, eles sabem o remédio medicinal. Aí o jovem tem que ir na casa dele
e ver qual remédio que pode tomar. Tem vários tipos de remédios para espantar

222

Cf. Teko Marangatu (ASCURI, 2020).
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essa doença e a reza também (KIKI, 2020, 43’58’’- 44’58’’, transcrição
verbal)223.

As falas da rezadora e de Kiki nos indicam como os saberes ancestrais orientam
as práticas de combate ao novo coronavírus, saberes que aparecem no filme através de
uma composição de elementos que vão sendo destacados ao longo do curta. Esse é o caso,
por exemplo, de um enquadramento que é realizado no mbaraka (FIG. 68), enfatizando a
importância da reza. Em sua fala no festival Mba’e Porã, Kiki abordou o papel
desempenhado pelo mbaraka:
Mbaraka também é muito importante. Nós usamos na mão para espantar. De
manhã você acorda e faz jehovasa para o sol com o mbaraka. De manhã você
começa a falar para o sol, para o Pa’i Kuara. O sol vem nascendo e você fala
para ele levar a doença para longe, não quero doença aqui em casa e aí na hora
que o sol se põe também você tem que falar, leva essa doença (KIKI, 2020,
48’15’’- 48’45’’, transcrição verbal)224.

FIG. 68 Fotograma do mbaraka nas mãos de uma rezadora.

Fonte: Teko Marangatu (ASCURI, 2020, 3’52’’).
Em outro momento do curta-metragem vemos os rezadores e as rezadoras saindo
da casa de reza e fazendo o caminho até a roça. Na roça podemos perceber, através das
conversas, outros elementos que compõem o teko marangatu. Neste momento, as
223
224

Cf. Arte pela proteção dos povos indígenas, Festival Mba’e Porã, 2020.
Cf. Arte pela proteção dos povos indígenas, Festival Mba’e Porã, 2020.
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rezadoras falam sobre os alimentos que serão plantados na roça, tais como batata, milho
branco, mandioca e abóbora. Também falam sobre os alimentos que os antigos comiam,
como a folha nova da abóbora, chamada pelos mais velhos/as de kau’ȗ, sendo estes
apresentados como os verdadeiros alimentos que não existem mais e que as pessoas da
aldeia não querem mais comer (FIG. 69).
Ao chegarem à roça, que também é um elemento que compõe o modo de vida em
equilíbrio, vemos essa relação com o sagrado por meio da presença do som do mbaraka
que se intensifica junto com o canto e nos mostra a relação que ali se estabelece com o
Jakaira. As legendas mostram a tradução do canto:
Ao cantador da perfeição do Jakaira, vamos visitar. Ao assentador da perfeição
do Jakaira, vamos visitar. Ao assentador da perfeição da planta, vamos visitar.
Aos que repousam a perfeição do Jakaira, vamos visitar [...] (Rezador/as,
ASCURI, 2020, 2’35’’ -2’57’’)225.

FIG. 69 Fotograma das mulheres trabalhando na roça.

Fonte: Teko Marangatu (ASCURI, 2020, 3’10’’).
Os alimentos sagrados, apresentados nesta cena, desde a roça, as referências ao
Jakaira, as rezas, os cantos, o xiru, o mbaraka, os rezadores/as, articulam-se ao longo do
curta, enquanto imagem e som, e compõem o teko marangatu. Ou, ao menos permitem,
225

Cf. Teko Marangatu (ASCURI, 2020).
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a nós que não somos indígenas, vislumbrar o que seja o teko marangatu, que produz o
modo de vida coeso necessário para afastar das aldeias os donos das doenças e, assim,
afastar dali a Covid-19.
Antes de finalizar, no entanto, o curta-metragem nos traz ainda mais dois
elementos que, quando articulamos com falas de integrantes da ASCURI, parecem
essenciais para o fortalecimento do teko marangatu. Trata-se da importância da
transmissão dos saberes sobre o teko marangatu para sua própria continuidade, bem como
a relevância da terra.
Depois da cena dos rezadores e rezadoras na roça, vemos algumas crianças que
enchem travessas de água enquanto olham direto para a câmera (FIG. 70), enfatizando a
presença de quem grava, e que depois entram na casa de reza (FIG. 71).
FIG. 70 Fotograma de crianças enchendo baldes de água e
uma delas olha direto para quem grava.

Fonte: Teko Marangatu (ASCURI, 2020, 4’25’’).
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FIG. 71 Fotograma das crianças entrando na casa de reza.

Fonte: Teko Marangatu (ASCURI, 2020, 4’45’’).
Essa cena nos faz pensar na importância da transmissão dos saberes ancestrais
para a manutenção do teko marangatu e, ao mesmo tempo, no papel dos/as cineastas nas
alianças com o cinema neste processo. Como Eliel Benites (2020)226coloca, essa aliança
é necessária, já que “a gente não pode mais viver como no passado” (BENITES, 2020,
57’52’’, transcrição verbal)227. Essa escolha pela aliança, como Eliel (2021,
3’12’’25’’’)228 nos explica, é uma aposta para auxiliar no fortalecimento da transmissão
do jeito de ser dos Guarani, Kaiowá e Terena, uma aposta que não é só dele, pois também
é feita pelos mais velhos/as da aldeia.
Mas, lembremos, trata-se de uma compreensão da entrada das tecnologias de
comunicação e informação nas aldeias que não é isenta de problematizações e críticas.
Como Eliel comenta:
As aldeias são infectadas de todo o tipo de informações da mídia hegemônica,
vêm nos nossos celulares, na televisão, nos rádios e vai formando a
subjetividade do jovem de deixar, por exemplo, a sua cultura tradicional, os
seus valores tradicionais, pois a mídia vem dominando, vem produzindo um
conjunto de saberes, subjetividade, que vai modelando nessa perspectiva da
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Cf. Outros cinemas ameríndios: novos olhares sobre a produção audiovisual indígenas, 2020.
Cf. Outros cinemas ameríndios: novos olhares sobre a produção audiovisual indígenas, 2020.
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visão moderna, na visão dos não indígenas (BENITES, 1’44’’02’’’1’44’’36’’’, 2021, transcrição verbal)229.

Diante dessa situação em que o modo de vida na aldeia, o teko marangatu, começa
a ser deixado de lado com a entrada das tecnologias de comunicação e informação, em
vez de se opor ao uso dessas tecnologias, a ASCURI defende que é preciso construir
alianças com elas. Mas, sempre enfatizando que os saberes de outras sociedades, dentro
das aldeias, precisam ser orientados a partir dos saberes ancestrais, que corresponde ao
processo de guaranização dessas tecnologias.
A ASCURI reconhece os riscos da entrada das tecnologias, ao mesmo tempo em
que entende que não é mais possível afastá-las e investe na construção de alianças com
elas. No caso do cinema, constrói alianças para que ele atue como denúncia, como um
registro que traz referências do passado para guiar de forma reflexiva os processos de
aprendizagem dos professores/as indígenas e dos/as estudantes nas escolas indígenas
(BENITES, 2020, 57’38’’- 57’52’’)230. Também, para que o cinema crie pontes,
fortalecendo os laços intergeracionais para a continuidade da transmissão dos saberes
ancestrais, recompondo esses saberes, isto é, atuando como instrumentos mediadores
entre as gerações (BENITES, 2021, 2’39’’36’’’)231.
O cinema, para Eliel Benites, é uma janela, um passo introdutório. Como coloca
Eliel, “o filme é o começo de uma narrativa, mas o término disso, o complemento é a
própria comunidade que deve fazer” (BENITES, 2021, 2’30’’41’’’- 2’31’’04’’’,
transcrição verbal)232. E é desta perspectiva que podemos compreender como as práticas
fílmicas produzidas pela ASCURI priorizam o processo de produção, pois se mostram
como o meio dos/as mais jovens procurarem a própria história.
Conforme Eliel, o cinema ajuda a fortalecer o jeito de ser dos Guarani, Kaiowá e
Terena, mas isso apenas ocorre quando as práticas fílmicas são guiadas pelos olhares dos
mais velhos/as, quando respeitam os saberes ancestrais, os animais, as florestas, os rios,
os guardiões (BENITES, 2021, 2’41’’32’’’- 2’41’’41’’’, 2021)233. É uma percepção em
relação às tecnologias que aponta a possibilidade de transformação a partir de seus usos
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Cf. Cine debate Nativas Narrativas, ASCURI, 2021.
Cf. Outros cinemas ameríndios: novos olhares sobre a produção audiovisual indígenas, 2020.
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Cf. Cine debate Nativas Narrativas, ASCURI, 2021.
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Cf. Cine debate Nativas Narrativas, ASCURI, 2021.
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Cf. Cine debate Nativas Narrativas, ASCURI, 2021.
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e nos chama a atenção para como a tecnologia é vivida, experimentada e narrada pelos
grupos sociais de diferentes modos (FEENBERG, 2010, p. 63).
Como Gilmar ressalta (GALACHE, 2017, p. 75), quando o vídeo, o celular, a
televisão, a internet chegam à aldeia e não são orientadas pelos saberes dos antepassados,
acabam se tornando vetores de separação entre as gerações, com consequências para o
processo de transmissão dos conhecimentos. A transformação pela qual elas passam, ou,
as alianças construídas com elas para que não sejam vetores de separação entre gerações,
segundo Eliel (2021, 2’39’’45’’’)234, ao refletir sobre os usos que a ASCURI faz do
cinema, consiste em que “dentro da câmera vem o olhar guarani”.
Mas o que significa colocar o olhar guarani dentro da câmera? A partir das falas
de integrantes da ASCURI percebemos que o processo de construção de alianças
corresponde a que os usos que se fazem da câmera são orientados pela memória dos
antepassados, são direcionados pelo respeito aos mais velhos/as, aos rezadores/as, à
natureza, aos jara. O respeito a esses saberes guia o que aparece ou não no filme e o modo
como aparece. Neste sentido, entendemos que essa câmera, ou este cinema, é
guaranizado, tornando-se o que chamamos de cinema de casa de reza. O relato de Kiki
sobre a imagem do jaó não estar no filme Mokõi Kovoé (ASCURI, 2021), que é sobre o
jaó, é um exemplo dessa guaranização.
Teko Marangatu (ASCURI, 2021) também exemplifica esse processo pois é um
filme atravessado pelo olhar dos rezadores/as. Eles/as são os/as protagonistas deste curtametragem, decidem como se mostrar na tela. Como Kiki destaca, não se deve chegar e
dizer o que eles têm que fazer, são os/as cineastas que precisam se adequar ao tempo e às
demandas dos mais velhos/as (KIKI, 2019, 39’44’’- 41’50’’)235.
Além das negociações que precisam ser realizadas com os mais velhos/as para
merecer os seus saberes, os saberes que eles/as possuem também orientam outras
negociações necessárias para a produção do filme e que interferem no que aparece ou não
nele.
Essas negociações que precisam ser estabelecidas com os jara, por exemplo, nos
permitem compreender a fala de Kiki de que “a gente filma com o espírito” (KIKI, 2020,
3’22’’, transcrição verbal)236, pois as práticas fílmicas da ASCURI se realizam em um
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Cf. Cine debate Nativas Narrativas, ASCURI, 2021.
Cf. Entre algumas outras tecnologias, 2019.
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Cf. Arte pela proteção dos povos indígenas, Festival Mba’e Porã, 2020.
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espaço atravessado por múltiplos olhares, é uma produção coletiva. E é neste caminho
que entendemos a frase de Kiki, quando ele coloca que o cinema que eles fazem é “bem
diferente dos brancos, é o nosso olhar, como a gente vai se envolvendo com o rezador e
a rezadora e fazemos filmes” (KIKI, 2020, 3’51’’- 2’56’’, transcrição verbal)237. Uma
diferença que se fundamenta no fato de partirem de cosmovisões distintas, que geram
usos e narrativas distintas sobre as tecnologias. Produzem um cinema de casa de reza que
se faz com o espírito, que é conduzido pelo olhar dos rezadores/as, que recompõe a
transmissão destes saberes, que afasta as doenças das aldeias, que cura.
Kiki é bisneto de Pa’i Chiquito238, um rezador importante entre os Kaiowá, e
segue o caminho de um aprendiz de rezador, o que demanda que ele aprenda os saberes
ancestrais. Um caminho que ele vem trilhando simultaneamente com sua trajetória como
cineasta. Ao falar sobre ser um cineasta e rezador, Kiki (2020, 1’16’’40’’’- 1’23’’)239
relata que vem aprendendo a ser rezador através dos ensinamentos de membros de sua
família e que é um caminho longo. De igual forma, tem se especializado como cineasta,
pois, aos poucos, foi aprendendo a filmar, editar, trabalhar com o som, um longo processo
que se iniciou em 2008, quando ele entrou na ASCURI.
Esses dois caminhos sempre se cruzam. Em suas práticas fílmicas, Kiki recorre
aos saberes que ele possui enquanto um aprendiz de rezador e a sua posição para negociar
com os mais velhos/as, para produzir os filmes, pedir autorização aos jaras. Ao mesmo
tempo, sua prática fílmica o constitui como rezador, pois, ao produzir filmes sobre a água,
as ervas medicinais, o fogo, o Jakaira, está conhecendo as histórias sagradas com os mais
velhos/as de sua aldeia e com rezadores/as de outras aldeias, está tecendo redes de
alianças. Vemos, neste caso, como as práticas fílmicas medeiam e atravessam o ser
rezador de Kiki, como também os saberes dos rezadores/as guiam sua prática fílmica,
fazem com que ele filme com os espíritos.
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Cf. Arte pela proteção dos povos indígenas, Festival Mba’e Porã, 2020.
“Pa’i Chiquito ou Chiquito Pa’i foi um grande líder kaiowá do século XX, na região
denominada Ka’aguyrusu ‘Mato Grosso’, pelos Kaiowá. Ele é considerado pelos habitantes da Terra
Indígena Panambizinho, situada a leste da cidade de Dourados (MS), como seu fundador e
último hechakáry ‘xamã que vê a palavra’, que orientou a comunidade a permanecer nas suas terras
tradicionais, quando o indigenismo oficial lhe obrigara a abandoná-las e a integrar-se na Reserva Indígena
de Dourados. Sua atuação foi decisiva para a permanência de muitas famílias kaiowá fora das reservas, na
área da Colônia Agrícola Nacional – CAND, onde Getúlio Vargas fizera uma reforma agrária, nos primeiros
anos da década de 1940” (CHAMORRO, In. Pa’i Chiquito - Símbolo da resistência kaiowá ao indigenismo
oficial).
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Live com a ASCURI, Rede CineFlecha, 2020.
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Podemos exemplificar essa percepção do papel do cinema, que foi guaranizado,
que é um cinema de casa de reza e atua no fortalecimento do jeito de ser destes povos,
através de um conjunto de fotografias que a ASCURI divulgou em seu Instagram e
Facebook, no dia 19 de abril de 2021, as quais tecem redes entre as tecnologias de
comunicação, os mais velhos/as e seus saberes (FIG. 72) e os/as mais jovens (FIG. 73).
Todas essas imagens são apresentadas com o texto: “Nossa memória é o caminho do
amanhã para o nosso povo”, isto é, trata-se de um futuro projetado pelo passado, guiado
pelos olhares dos antepassados, da possibilidade de um andar por dois caminhos.

FIG. 72 Fotografia de rezadoras durante a produção
de um filme da ASCURI.

Fonte: Instagram da ASCURI, 2021.
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FIG. 73 Fotografia de Kiki
durante a produção de um filme da ASCURI.

Fonte: Instagram da ASCURI, 2020.
O outro elemento que é destacado no curta-metragem Teko Marangatu (ASCURI,
2020), essencial para a manutenção do modo de vida em perfeição, presente nas cenas
finais, é a importância da terra, transmitida pela fala do professor kaiowá Anastácio
Peralta:
A terra é uma coisa boa para nós. A terra é uma coisa grande para nossa
humanidade e para todos os seres. Não é apenas para a humanidade, para os
animais e seres da floresta também, para todas as florestas e para plantar
também. Os antigos falavam que a terra é a nossa mãe. A terra fornece comida
para nós, dando a energia como uma mãe (ASCURI, 2020, 4’53’’-5’25’’)240.

Enquanto Anastácio fala, são intercaladas imagens no curta-metragem de uma
árvore e um pequeno córrego de água (FIG. 74), sendo o curta finalizado com um
enquadramento no córrego (FIG. 75), ao som do movimento da água, do mbaraka, do
mymby e do canto dos pássaros.
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Cf. Teko Marangatu (ASCURI, 2020).
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FIG. 74 Fotograma da cena em que aparece um córrego de água ao lado de
uma árvore na aldeia.

Fonte: Teko Marangatu (ASCURI, 2020, 4’53’’).
FIG. 75 Fotograma do enquadramento no córrego de água.

Fonte: Teko marangatu (ASCURI, 2020, 5’14’’).
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Entre a fala e as imagens, percebemos como as rezas, os cantos, o jehovasa, as
ervas medicinais, os alimentos sagrados, a relação dos Guarani e Kaiowá com os
guardiões demandam a recuperação e/ou manutenção de seus territórios tradicionais.
Entendendo como Eliel nos chama a atenção que “a terra é o ar, o vento, o céu, as estrelas,
a lua, o sol daquele lugar” (2019, 7’32’’- 08’07’’, transcrição verbal)241. Uma relação com
a terra em que a saúde dos povos indígenas depende de seu território, da possibilidade de
continuidade de suas práticas ancestrais.
Na cultura de nossos povos, a despeito da história contraditória da colonização,
marcadamente genocida, estes corpos, estes povos, se expressam no sentido de
que a terra é saúde. Uma questão fundamental para ter saúde é viver na terra.
Saúde vem do alimento, da água de boa qualidade, de um estado e de uma
disposição social de produzir saúde. A saúde é produzida coletivamente pela
comunidade, dentro dos corpos. É tão maravilhosa essa compreensão da saúde
como produção de vida! (KRENAK, 2021, 43’15’’ - 44’05’’, transcrição
verbal)242.

A forma como a terra é apresentada neste curta-metragem, articulada ao teko
marangatu, mostra uma mudança de perspectiva na abordagem realizada pela ASCURI
em relação à luta pelo território em seus filmes e que podemos relacionar com as escolhas
ligadas à autorrepresentação. Por algum tempo a ASCURI via na produção fílmica uma
arma na luta pelo território (GALACHE, 2020, 45’46’’ - 57’08’’)243. Os filmes que
seguem essa perspectiva trazem para as telas cenas de conflito e até mesmo de mortes
como modo de denunciar as violências sofridas pelos Guarani, Kaiowá e Terena (FIG.
36, FIG. 37). Trata-se principalmente dos filmes da ASCURI produzidos em momentos
de retomada de território tradicional. Filmes que, aliás, possuem maior número de
visualizações do que os filmes que falam sobre festas, rituais e saberes dos Guarani,
Kaiowá e Terena. Sendo algo que intriga os próprios integrantes da ASCURI, como
aponta uma fala de Gilmar sobre estes filmes que trazem imagens de violência e
sofrimento.
Se tem sofrimento, se tem dor, se tem defunto, essas coisas elas comovem,
acessam e propagam muito mais do que um Jakaira, que é uma festa
tradicional que estava acabando, mas tem sua importância [...]. Filmes que têm
alegria, as pessoas estão alegres fazendo, estão alegres dançando, alegres
executando toda a festa, isso não comove e não engaja. [...] A gente tem
241
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material, filme que são os filmes de luta, que a gente fez aqui em Mato Grosso
do Sul, nas épocas que estavam tendo bastante retomadas, são os filmes que a
gente mais teve acesso, do dia para a noite pipocou de acesso, a galera
compartilha o sofrimento, a dor e é uma coisa que a gente quase morreu
fazendo o filme. O Eliel foi perseguido [....]. A gente passa mal, os amigos
morrendo, tomando tiro, e cara, é isso que a galera quer ver? Parece que se
você sai desse parâmetro de guerreiro, de luta, você fica meio invisível, a coisa
não anda, parece que a sociedade ela quer ver você sofrer mesmo (GALACHE,
2020, 33’50’’- 35’34’’, transcrição verbal)244.

Teko Marangatu (ASCURI, 2020) se insere em outra perspectiva de cinema
assumido pela ASCURI. Conforme Gilmar (GALACHE, 2020, 45’46’’ 57’08’’)245, a
ASCURI acredita que o cinema produzido por cineastas indígenas não precisa abordar
somente a violência, os conflitos, as brigas, por mais que estes sejam temas urgentes e
presentes no cotidiano da aldeia. Gilmar defende essa mudança de abordagem, em grande
medida, porque trazer as violências para as telas não colocou fim, ou diminuiu os conflitos
em Mato Grosso do Sul envolvendo os Guarani, Kaiowá e Terena (GALACHE, 2020,
45’46’’ - 57’08’’)246.
Neste sentido e partindo da proposta de fortalecer os saberes tradicionais, Gilmar
destaca que as práticas fílmicas da ASCURI têm o potencial de mostrar a vida de outro
jeito, de transformar as telas em janelas para outros mundos possíveis e, dessa forma,
quem sabe, ampliar o diálogo com a sociedade brasileira, uma outra maneira de seguir na
luta pelo território.
Nesta escolha por quais imagens levar para as telas, tendo em vista que estes
filmes são produzidos não apenas para circularem internamente, mas também
externamente, vemos que está implicada a discussão sobre autorrepresentação e
identidade. Identidade vista aqui como dinâmica, como parte de processos de
identificação (RIVERA CUSICANQUI, 2010, p. 69).
Ao nos determos sobre Teko Marangatu (ASCURI, 2020) vemos, em um primeiro
momento, que as imagens reforçam o modo de vida tradicional, na medida em que o jeito
de ser indígena é apresentado através dos cantos, das rezas, das suas histórias, dos
alimentos sagrados, dos jaras, da terra e dos saberes dos antepassados. No entanto, isso
não significa que a autorrepresentação produzida pela ASCURI fixe a representação do
indígena no tradicional, ocultando as transformações.
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Cf. Cf. Cinema Indígena com Gilmar Kiripiku, Museu do índio – UFU, 2020.
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Essas imagens são produzidas por cineastas indígenas que, como Eliel Benites
(2020, 57’52’’)247 coloca, não podem mais viver no passado, precisam dominar os saberes
e as tecnologias provenientes de outras sociedades. Além disso, as produções da
ASCURI, não fixam identidades, mas trazem processos de identificação, trazem as
mediações que se realizam na construção dessas imagens.
Além disso, percebemos que a escolha pelas imagens que trazem as festas, rituais,
os saberes dos antepassados, para serem veiculadas nas telas ao invés das imagens dos
conflitos, também têm como objetivo afastar do olhar de nossa sociedade a perspectiva
de vitimização em relação aos povos indígenas. Evitam que suas representações sejam
limitadas por um estereótipo, que recorta a visão sobre estes povos reduzindo-os e
fixando-os em poucas características (HALL, 2016, p. 191). Os Guarani, Kaiowá e Terena
passam por conflitos, violências, são vítimas em muitos casos, mas, não são apenas isso.
Está implicada, nesta autorrepresentação, uma decisão por mostrar a vida de outro jeito,
por mostrar as possibilidades para outros mundos possíveis, que não apagam as violências
e conflitos, não deixam a luta de lado, mas correspondem a um outro jeito de lutar.
Nesta perspectiva, a abordagem da luta pelo território e das violências sofridas,
realiza-se reconhecendo a potência, a vida, a alegria que também estão presentes na luta
e na resistência. Ivan Molina, faz a seguinte consideração que nos chama a atenção
justamente para a escolha destas representações de si:
[...] hoje em dia, depois de mais de 500 anos da invasão de Espanha e de
Portugal e depois de outros países virem para a América, são mais de 500 anos
de resistir e minha pergunta é se vamos continuar resistindo ou não temos
direito a viver também? (MOLINA, 2020, 11’40'' - 12’16’’, transcrição
verbal)248.

A autorrepresentação proposta pela ASCURI nos apresenta modos de vida que
nos transportam para além das lentes da dor, do sofrimento e da impotência,
transportando-nos para outros mundos possíveis.
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Cf. Outros cinemas ameríndios: novos olhares sobre a produção audiovisual indígenas, 2020.
Cf. Live Mostra CineFlecha Cine Indígena Boliviano, Rede CineFlecha, 2020.
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5.2.2

“Vai, em direção aos brancos”249: tecendo redes entre doenças, curas,
filmes e cosmovisões

O segundo episódio da websérie Nativas Narrativas: mirando mundos possíveis
(ASCURI, 2020) intitulado Ary Vaí (ASCURI, 2020), teve como responsável por sua
produção o cineasta Gilearde Barbosa e pode ser traduzido como Dias Ruins (2020,
36’10’’)250. O curta-metragem possui cinco minutos e quarenta e três segundos de
duração, tendo Eliel Benites e Ivan Molina como responsáveis pelo roteiro e o nome da
ASCURI na direção. A maior parte das falas do curta-metragem estão em guarani com
legenda em português, com exceção de alguns cantos que não são traduzidos. Os créditos
mostram a mesma equipe do curta-metragem Teko Marangatu (ASCURI, 2020) na
captação de imagens e na edição.
Ary Vaí (ASCURI, 2020) tem como narrativa fílmica a mesma temática
desenvolvida em Teko Marangatu (ASCURI, 2020), que apresenta os saberes dos e das
rezadoras mobilizados para o enfrentamento à pandemia. Fortalece e auxilia na
recomposição da transmissão destes saberes, com o diferencial de enfatizar os
conhecimentos relacionados às ervas medicinais.

5.2.2.1 “A gente tem que levar os dois, o audiovisual dos brancos e dos Kaiowá e
Guarani”251

Antes de nos voltarmos para as cenas que compõem o curta-metragem Ary Vaí
(ASCURI, 2020) é interessante conhecermos o encontro entre Gilearde Barbosa e o
cinema produzido pela ASCURI. Sua caminhada no cinema exemplifica a proposta da
ASCURI de fortalecimento do jeito de ser dos Guarani, Kaiowá e Terena, que como Eliel
Benites coloca (2021, 2’39’’36’’’)252, envolve a recomposição dos saberes para os mais
jovens, fortalecendo os laços intergeracionais, como também envolve um diálogo com
saberes de outras sociedades.
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Cf. Ary Vaí (ASCURI, 2020).
Cf. Cine Debate Ex-pajé, 2020.
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Cf. Arte pela proteção dos povos indígenas, Festival Mba’e Porã, 2’56’’, 2020.
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Cf. Cine Debate Nativas Narrativas, 2021.
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O contato inicial de Gilearde Barbosa com o cinema aconteceu através de um
convite de Kiki, que mora na mesma aldeia que ele, Panambizinho (MS), para participar
de uma oficina da ASCURI. Gilearde conta que sua entrada na ASCURI foi só para ver
como era mesmo, já que ele não possuía muito conhecimento na área, mas que ao começar
a participar das oficinas foi querendo cada vez aprender mais (2020, 36’10’’ – 36’47’’)253.
O interesse de Gilearde pelo cinema, como ele mesmo coloca, é decorrente de que
as práticas fílmicas desenvolvidas pela ASCURI não são apenas voltadas para uma
formação instrumental.
A ASCURI faz um ótimo trabalho, não é só fazer filmes, filmagens, ela tem
um sentimento. Assim, quando a gente faz um filme, a gente se sente outra
pessoa, a gente se sente melhor assim como indígena (BARBOSA, 2020, 40’26
– 40’41’’, transcrição verbal)254.

O que percebemos na ASCURI é que há a percepção de que não basta ensinar a
utilizar os equipamentos, pois o domínio de seus usos não garante que eles sejam um
vetor de fortalecimento do jeito de ser dos Guarani, Kaiowá e Terena. Assim, é preciso
que os processos formativos estejam articulados ao respeito à relação com os mais
velhos/as e com seus saberes, pois a prática fílmica que não prioriza isso, mesmo que com
as melhores intenções, pode ser um vetor de afastamento e não de aproximação entre
essas gerações.
E é a partir dessa percepção que vemos a prática dos processos de guaranização
do cinema, entendendo que o uso dessa tecnologia e o que dela resulta é a ponte, o passo
inicial para recompor a transmissão dos saberes dos antepassados aos/às jovens e
fortalecer o jeito de ser dos Guarani, Kaiowá e Terena.
Tal como Eliel coloca (2021, 2’31’’07’’’- 2’31’’16’’’)255, na ASCURI, eles/as
começam com o filme e depois isso gera um interesse nos/as jovens que continuam
próximos aos rezadores/as para aprenderem com eles/as, para aprenderem sua própria
história. O cinema, portanto, torna-se um aliado diante de uma preocupação de que, no
contato cada vez mais intenso com a sociedade envolvente, os/as jovens acabem perdendo
o interesse pela memória de seu povo. Gilearde comenta este processo, tanto em relação
ao seu afastamento, quanto em relação a sua reaproximação aos saberes ancestrais,
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exemplificando a proposta da ASCURI de fortalecimento do jeito de ser dos Guarani,
Kaiowá e Terena.
Eu não conhecia o jerosy (ritual do milho branco) e daí eu conheci os cantos,
a reza e a importância disso [...]. Quando eu era criança eu era da igreja e aí
depois que eu conheci a ASCURI, eu comecei a valorizar mais a minha cultura,
eu deixei de frequentar a igreja, eu busquei valorizar mais, busquei mais
rezadores, comecei a ouvir mais cantos e rezas sagradas, comecei a valorizar
mais minha cultura. Antes de eu começar na ASCURI eu era uma pessoa
perdida no mundo [...]. Se não fosse a ASCURI eu acho que eu estaria ainda
mais perdido (BARBOSA, 2020 , 38’11’’- 40’21’’, 2020, transcrição
verbal)256.

As falas de Gilearde nos chamam a atenção para a importância das estratégias de
aproximação entre as gerações como forma de recomposição dos saberes dos
antepassados, reconstituindo o lugar destes/as jovens na aldeia. O que faz, como vimos,
que a ASCURI seja mais que um espaço de formação instrumental, tornando-se um
espaço de acolhimento, mobilizador de alianças e uma prática de atualização das
condições de existência e continuidade étnica em face de novas necessidades, evitando a
captura pelo modo de vida da sociedade envolvente.
A vontade de aprender mais sobre cinema levou Gilearde a participar de uma
oficina de Cinema, Animação e Rádio com Ivan Molina, em 2016, na Bolívia. Como
também o conduziu, em 2018, a estudar junto com Kiki, Michele Perito e Gilmar na
Escola de Cinema Darcy Ribeiro, no Rio de Janeiro.
Aliás, a experiência de Kiki e Gilearde no Rio de Janeiro (2020, 23’53’’27’43’’)257, mostram-nos que este período, além de um aprendizado dentro do campo do
cinema, trouxe um mergulho nas mazelas do Rio de Janeiro. Kiki e Gilearde apontam
várias dificuldades que enfrentaram para se manter durante o curso, tais como ir
caminhando longas distâncias até a Escola de Cinema Darcy Ribeiro, pois era preciso
escolher entre andar de ônibus e comer. Também destacam a experiência com a violência
no Rio de Janeiro, já que durante este período foram assaltados, tendo entre seus pertences
roubados, o HD que eles possuíam e onde estava o filme produzido como uma das
atividades desenvolvidas no curso.
Uma aprendizagem que eles contrapõem ao que aprenderam com Ivan Molina
como: o jeito de fazer filmes dos “brancos” e o dos indígenas. Uma dessas distinções
256
257

Cf. Cine Debate Ex-pajé, 2020.
Cf. Live com ASCURI, I Mostra CineFlecha, 2020.

229
pode ser apontada através da distribuição do tempo entre teoria e prática, já que o cinema
ensinado por Ivan Molina e compartilhado pela ASCURI, tem um tempo maior dedicado
aos experimentos práticos e a imersão na vida das comunidades onde o filme é produzido.
Outro aspecto está na quantidade de recursos financeiros utilizada na produção fílmica.
Kiki, Gilmar e Gilearde (2020, 54’30’’- 55’44’’)258, contam que se assustaram ao
perceber como alguns dos filmes produzidos pela turma que eles participaram tinham
orçamentos muito altos, enquanto o deles foi produzido com trinta reais, sendo que neste
valor foi contabilizado o deslocamento para gravar e a marmita para se alimentarem, aliás,
este era o filme que estava no HD roubado.
Ao ouvirmos a fala de Gilearde durante o lançamento da websérie Nativas
Narrativas (ASCURI, 2020), percebemos que, mesmo sendo formado pela Escola de
Cinema Darcy Ribeiro, o interesse pelo cinema e o seu jeito de filmar se consolidaram
mediados pela ASCURI. Por outro lado, quando observamos produções em que
participou, depois da formação na Escola de Cinema Darcy Ribeiro - no caso estamos
pensando em Arí Vaí (ASCURI, 2020) e Mokõi Kovoé (ASCURI, 2021) - já é possível
perceber alguns elementos provenientes de sua experiência com o cinema produzido fora
da ASCURI, que não é indígena.
O uso do roteiro é um exemplo. Durante sua formação na Escola Darcy Ribeiro,
Gilearde fez o curso de roteiro e, em conversa com Luiz Bolognesi, durante o lançamento
da websérie Nativas Narrativas (ASCURI, 2020), relata que o roteiro é algo que ele vem
tentando aplicar na sua produção fílmica, pois, o que geralmente acontece é que ele
escreve de um jeito e acaba filmando de outro (BARBOSA, 2020, 1’42’’01’’’)259.
Gilearde e Kiki buscam seguir o roteiro que eles escrevem, porém, reconhecem
que, muitas vezes, a produção fílmica pautada em um roteiro pré-concebido não é algo
viável de ser colocado em prática pelos/as cineastas da ASCURI. Não é possível que o
roteiro seja seguido tal como foi escrito, sem alterações. Gilearde, comentando a produção
de Ary Vaí (ASCURI, 2020), explica a dificuldade em seguir o roteiro quando as
filmagens se realizam principalmente com as pessoas mais velhas da aldeia:
[...] o mais difícil mesmo é quando você vai e pede para o mais velho fazer,
porque quando você começa a pedir muita coisa para ele fazer, ele já começa
a ficar meio agitado e você tem que aproveitar quando ele está bem, quando
ele quer mesmo fazer, do jeito que ele está você tem que arrumar um jeito para
258
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filmar, porque se você falar para ele sair daquele lugar e ir em outro lugar, ele
já fica irritado. Aí vai aumentando o nível da irritação e já fica bravo e daí ele
fala não, não quero mais filmar com você e aí você já acaba perdendo um
material que ia ser ótimo para ficar na cena. Então a gente sempre procura
filmar do jeito que está mesmo, a gente procura uma maneira de achar na hora
assim fazer alguma coisa legal, aproveitar o momento mesmo, a gente não
chega mandando para ele, a gente não tem o costume de mandar nos mais
velhos é eles que mandam na gente (BARBOSA, 2020, 1’21’’17’’’-,
1’22’’24’’’, transcrição verbal)260.

Com essa fala de Gilearde compreendemos a dificuldade para seguir um roteiro
prévio e o conflito que essa proposição gera em uma sociedade em que não é possível
para os/as jovens definirem o que os mais velhos/as devem fazer. Além disso, a proposta
da ASCURI de aproximar os/as jovens dos mais velhos/as poderia ser prejudicada, caso
os/as cineastas insistissem na aplicação de um roteiro prévio. Lembremos que, como Kiki
(2019, 39’44’’- 41’50’’)261 apontou anteriormente, o/a cineasta precisa merecer as
histórias dos rezadores/as e não é tão fácil convencê-los a compartilharem seus saberes.
Nesta perspectiva, mandar nos mais velhos/as prejudica não só a possibilidade de filmar
as histórias dos rezadores/as, como a própria relação que os/as jovens estabelecem com
eles/as, esvaziando as práticas fílmicas do objetivo de aprofundar os contatos entre as
gerações.
Seguir o roteiro e filmar tal como ele foi escrito, tem sido um desafio presente na
produção dos filmes da ASCURI. Contudo, o jeito de filmar dos cineastas guarani e
kaiowá, que é guiado pelos mais velhos/as e respeita as decisões deles/as, não é deixado
de lado. A ASCURI mantém o roteiro, que, no entanto, é alterado o tempo todo ao longo
do filme. Luiza Serber (2021, 2’07’’11’’’-2’07’’29’’’)262, que faz parte da rede
CineFlecha e acompanhou a produção de Mokõi Kovoé (ASCURI, 2021), conta que os/as
cineastas estavam sempre com um papel na mão, mas que esse papel era todo rabiscado
e mudava a todo instante.
Outro exemplo da presença de conflitos implicados nas alianças com a tecnologia
do cinema e com outros modos de filmar está relacionado ao tempo. Este conflito é
destacado por Gilearde ao comentar sobre a websérie Nativas Narrativas (ASCURI,
2020). Isso porque, a proposta era produzir uma websérie composta de filmes de curta
duração. Durante a produção de Ary Vaí (ASCURI, 2020) Gilearde (2020, 1’28’’21’’’-
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1’28’’59’’’)263 conta que uma das rezadoras que participou do filme, sugeriu uma cena
em que ela acenderia o fogo através da fricção de duas pedras. Essa cena foi gravada, mas
ficou muito longa. Durante a edição Gilearde cortou a cena, pois era preciso entregar um
material com um tempo reduzido, o que fez com que a rezadora ficasse muito chateada e
quisesse brigar com ele, sendo preciso uma diplomacia por parte do cineasta para resolver
o conflito.
Esse conflito ocasionado por uma demanda prévia em relação ao formato do
material a ser circulado, a decisão da rezadora sobre o que mostrar e o tempo necessário
para isso, mostra-nos as contradições e as negociações presentes nas alianças que a
ASCURI constrói e com as quais ela precisa conviver.
No caso do roteiro, vimos que o conflito é resolvido mantendo a utilização do
roteiro, mas o adequando, a todo momento, às decisões dos rezadores/as e sugestões da
comunidade. Já no caso do tempo, muitas vezes, levam-se em consideração as definições
de tempo que são alheias as deles, o que resulta em um conflito com os mais velhos/as.
Contradição que exige tato por parte dos/as cineastas, que precisam, por exemplo, mediar
as demandas de um tempo que não é o seu e as demandas dos rezadores/as que oferecem
seus saberes, cantos e rezas para serem filmados e que querem ver esses saberes sendo
divulgados na forma e no tempo que escolheram serem filmados.
Outro exemplo apresentado por Gilmar Galache (2020, 24’44’’-25’09’’, 2020)264,
relacionado às filmagens realizadas com os rezadores/as é que, muitas vezes, as histórias
que eles/elas contam são muito longas e algumas delas ainda nem acabaram. Nestes casos,
a ASCURI tem que lidar com situações em que a história ultrapassa as capacidades físicas
do aparato, isto é, é mais longa do que um cartão de memória suporta. Daí aparecem
dúvidas: em como transpor para o formato de filme uma história que não tem fim? Ou,
como transpor uma história que não acaba para o canal do Youtube e ter visualizações?
Como essa história vai ser transmitida em uma escola, ou no cinema? Lembremos que a
ASCURI, além do público indígena, busca com seus filmes o engajamento de um público
que não é indígena.
E aqui é interessante pensarmos sobre o modo como os/as integrantes da ASCURI
desenvolvem estratégias para lidar com as alianças que constroem, que, por vezes, geram
conflitos nas suas práticas fílmicas, na medida em que precisam ceder e se adequar a um
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tempo que não é o dos rezadores/as. Quando é preciso ceder a um tempo pré-determinado,
a tempos alheios, vemos como a capacidade diplomática do/a cineasta para negociar com
os mais velhos/as precisa ser acionada. Além disso, os/as integrantes da ASCURI não
veem como problemático os cortes que se realizam nas histórias dos mais velhos/as,
trazendo apenas uma parte dela.
Eliel (2020, 2’30’’41’’’- 2’31’’04’’’)265 explica, que os filmes da ASCURI não
precisam ter uma narrativa fechada, dar conta de tudo, explicar tudo e que, às vezes,
somente mostrar uma parte basta. Eliel (2020, 2’30’’50’’’, transcrição verbal) defende
que o que importa é o processo: “o filme não precisa contar toda a história que nem nos
filmes dos brancos”266. Ao contar uma parte, o filme já desperta a curiosidade para que
os/as jovens da aldeia procurem o rezador/a para saber o restante da história.
Em alguns casos, portanto, é possível coabitar com outros modos de filmar. O
roteiro, por mais que seja um desafio, vem se adequando às formas como se estabelecem
as relações que os/as cineastas possuem com os mais velhos/as. Outras vezes, no entanto,
esses traços se mantêm de forma antagônica, como nas questões relacionadas ao tempo,
gerando conflitos na prática fílmica, demandando muitas negociações, principalmente na
relação com os mais velhos/as. Outras ainda se mostram, até o momento, como
disjuntivas paralisantes, como a relação com as produtoras e os direitos autorais. Pensar
as alianças que a ASCURI constrói implica, portanto, afastar-se de dicotomias para
vermos as brechas que essas relações possuem.

5.2.2.2 Dias Ruins

O curta-metragem Ary Vaí (ASCURI, 2020), tal como Teko Marangatu
(ASCURI, 2020) traz como protagonistas os saberes ancestrais, práticas de cura e é
atravessado por estes saberes em sua produção. Ary Vaí (ASCURI, 2020), o segundo
episódio da websérie Nativas Narrativas (ASCURI, 2020), ressalta os saberes
relacionados às ervas medicinais, os quais, junto com as rezas, o jehovasa, os cantos, o
fogo e a fumaça, desempenham um papel importante no combate à Covid-19.
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Ary Vaí (ASCURI, 2020) inicia ao som do mymby e, em seguida, do mbaraka, que
nos introduzem para a cena inicial onde vemos um homem mais velho, sentado, tocando
o mbaraka, ao mesmo tempo em que está cantando e segurando em sua mão um xiru
(FIG. 76). Este canto inicial possui legenda em português. Enquanto ouvimos o canto, a
câmera vai se movimentando e enquadrando o fogo, a fumaça que sai dele e os pés das
pessoas que estão próximas ao fogo (FIG. 77). Essa cena mostra um conjunto de
elementos ligados aos saberes ancestrais que atuam no combate ao novo coronavírus,
como o mbaraka, os cantos, o xiru, o fogo e a fumaça.
FIG. 76 Fotograma de um homem mais velho cantando com
um mbaraka na mão e um xiru na outra.

Fonte: Ary Vaí (ASCURI, 2020, 40’’).
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FIG. 77 Fotograma do fogo e da fumaça que também desempenham um papel no
combate a Covid-19.

Fonte: Ary Vaí (ASCURI, 2020, 52’’).
Como Kiki conta (2020, 47’22’’- 47’28’’)267, os rezadores/as ensinam que no final
da tarde os Guarani e Kaiowá devem acender um fogo e ficar perto dele, pois, para eles,
a fumaça tem um cheiro bom, mas, para a doença, a fumaça tem um cheiro ruim, fazendo
com que ela vá para longe. Além disso, devem, neste momento, cantar, rezar, fazer o
jehovasa, para afastar as doenças. Kiki chama a atenção, ao falar sobre o fogo para o fato
de que na região onde vivem já é difícil encontrar lenha para produzir a fumaça que afasta
as doenças. Seria necessário um território maior e que não estivesse desmatado para a
realização dessas práticas. Daí a importância da luta pela terra para a continuidade de seus
modos de vida, para a manutenção da saúde que está associada também ao território.
Após realizar um enquadramento no fogo, cuja fumaça afasta as doenças da aldeia,
a câmera foca nas mãos de uma rezadora, que, ao lado do fogo e da fumaça, corta uma
planta para iniciar o preparo de um remédio (FIG. 78).
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FIG. 78 Fotograma das mãos de uma rezadora na preparação
de um remédio a partir de ervas medicinais.

Fonte: Ary Vaí (ASCURI, 2020, 57’’).
A câmera capta as etapas de preparação do remédio, desde o processo em que a
planta é cortada (FIG. 78), seguindo o momento em que vai para o pilão (FIG. 79), até o
momento em que o remédio está fervendo no fogo (FIG. 80). Esses processos são
acompanhados pelo som do mbaraka e pelo seguinte canto: “através do cocar me movo,
informou-a. Através da luz de kurusu me movo, informou-a. E você que se move
informou-a” (Ary Vaí, ASCURI, 2020, 57’’-1’23’’).
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FIG. 79 Fotograma de uma etapa da produção do remédio no pilão.

Fonte: Ary Vaí (ASCURI, 2020, 1’06’’).
FIG. 80 Fotograma da erva medicinal sendo fervida.

Fonte: Ary Vaí (ASCURI, 2020, 1’19’’).
Após nos apresentar as etapas de produção de um remédio feito a partir de ervas
medicinais, a câmera foca no movimento do mbaraka, nas mãos da rezadora (FIG. 81).
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Ela está vestida agora com os trajes tradicionais e fala, em guarani, sobre o coronavírus.
O modo como usa as roupas tradicionais e fala, reitera a importância de reforçar e
fortalecer os saberes e o modo de vida transmitido por Nanderu aos antepassados para
combater a doença.
A doença que não conhecemos, palavra impronunciável da doença, agora, está
chegando. O que está chegando não podemos ver. O revelador se estivesse em
nosso meio explicaria para nós: “Vistam todos os trajes rituais e cantem para
impedir”. Assim ele orienta a todos (Ary Vaí, ASCURI, 2020, 1’31’’- 1’48’’).

FIG. 81 Fotograma de uma rezadora tocando o mbaraka.

Fonte: Ary vaí (ASCURI, 2020, 1’37’’).
Somos, em seguida, deslocados da cena que traz as falas da rezadora para a cena
de um jovem andando em sua bicicleta. A câmera vai captando o movimento deste jovem
em uma rua, diante de uma plantação de milho (FIG. 82), ao som do barulho do pedalar
e dos pneus em atrito com a terra. Esse jovem está usando uma máscara e em sua bicicleta
podemos ver alguns alimentos. A ideia dessa cena, conforme Gilearde (2020, 1’20’’18’’’1’21’’56’’’)268, era mostrar o jovem vindo da cidade, onde foi comprar alimentos,
enfatizando o uso da máscara nestes deslocamentos.
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FIG. 82 Fotograma de um jovem andando de bicicleta.

Fonte: Ary Vaí (ASCURI, 2020, 2’02’’).
Essa parte do filme é interessante, pois ela exemplifica o processo de produção
coletiva nos filmes da ASCURI. Gilearde, ao comentar sobre a produção desta cena, relata
que ela foi sugerida a ele justamente pelo menino da bicicleta:
[...] tem uma cena que eu fiz na bicicleta, eu achei que não ia ficar boa. Ele se
ofereceu para mim, eu posso aparecer no seu filme e eu não tinha ideia do que
ia fazer com ele, aí ele falou que podia vir de bicicleta fingindo que estava
vindo da cidade e eu achei legal. E como eu estava fazendo sobre a Covid -19,
ele falou que podia usar máscara também, aí a gente podia colocar arroz e
feijão na sacolinha e fingir que estava voltando da cidade (2020,

1’20’’18’’’- 1’21’’56’’’, transcrição verbal)269.

Através desta fala de Gilearde, percebemos como fazem parte da produção
coletiva da ASCURI, não apenas integrantes da associação, mas também a comunidade,
que interfere na construção do filme com suas sugestões. As práticas fílmicas são
horizontais e não hierárquicas, havendo espaço para a participação da aldeia nas várias
etapas de construção do filme, lembrando sempre que essas participações se constroem
através de negociações.
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A perspectiva da horizontalidade nas práticas fílmicas da ASCURI é perceptível
pela maneira como Gilearde apresenta seu processo de aprendizagem dentro do cinema,
o qual se realiza com mestres como Ivan Molina, Gilmar, Kiki, com seus professores/as
da Escola de Cinema Darcy Ribeiro, mas também com pessoas que estão iniciando no
cinema, ou, que até mesmo não possuem nenhuma experiência na área. Como Gilearde
coloca (2020, 1’43’’55’’’, 2020)270, ele aprende muito com quem está iniciando na
ASCURI, pois parece que quem começa sabe até mais que eles, bem como que sua mãe
é sua grande professora:
Eu aprendo bastante também com a minha mãe, ela fala assim e eu procuro
fazer desse jeito. Minha mãe não sabe praticamente nada sobre cinema, mas
ela dá umas ideias boas para filme (BARBOSA, 2020, 1’45’’28’’- 1’45’’40’’’,
transcrição verbal)271.

Voltando a Ary Vaí (ASCURI, 2020), enquanto vemos o jovem que vem da cidade
e se aproxima da aldeia, ouvimos a continuação da fala da rezadora que, anteriormente
havia apontado a importância de seguir os ensinamentos dos antepassados e que, neste
momento, continua sua fala sobre o novo coronavírus e também reforça as ações
necessárias para combatê-lo:
Os brancos chamam de coronavírus. Está vindo esta doença. Esta doença não
escolhe. Provoca dor de cabeça, febre e tem aqueles que podem resistir. É só
cantar todas as noites o canto para os donos das doenças no céu. Tem que
entoar também canto sagrado (Rezadora, ASCURI, 2020, 2’03’’- 2’24’’)272.

Após a rezadora destacar a importância dos cantos e das rezas, a câmera enquadra
o céu, onde estão os donos das doenças, conforme sabemos pela fala da rezadora que
antecede esta cena, enquanto ouvimos o barulho de crianças chorando e de animais. Em
seguida, começamos a ver algumas plantas que a câmera vai percorrendo, até que
enquadra as mãos de uma das mulheres da aldeia que começa a apresentar alguns
remédios medicinais (FIG. 83, FIG. 84), enquanto vai explicando para que eles são
utilizados e a importância deles para combater as doenças:
Este é bom para febre, quando estiver com tosse. Este alivia a gripe, este alivia
a febre e a dor de cabeça. As doenças não chegam perto de você se você tomar
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banho com as plantas medicinais, no final do dia, pelas 6 horas já tomamos
chimarrão com essas plantas, assim consumimos as plantas medicinais, não
paramos de usar as plantas medicinais (...) (ASCURI, 2020, 2’41’’- 3’10’’)273.

FIG. 83 Fotograma de um remédio tradicional.

Fonte: Ary Vaí (ASCURI, 2020, 2’40’’).
FIG. 84 Fotograma de um remédio tradicional.

Fonte: Ary Vaí (ASCURI, 2020, 2’56’’).
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Na cena seguinte, vemos um desdobramento dos conhecimentos que acompanham
os usos das ervas medicinais e Ary Vaí (ASCURI, 2020) nos apresenta uma composição
destes saberes. Neste caso, após a apresentação de algumas ervas medicinais, aparece
outra mulher que, sozinha, canta (sem legenda) para a câmera, enquanto toca o tacuapy,
um instrumento sagrado feito de taquara e utilizado pelas mulheres. É uma cena muito
delicada que enquadra as batidas na terra do tacuapy (FIG. 85).
FIG. 85 Fotograma das batidas do tacuapy na terra.

Fonte: Ary Vaí (ASCURI, 2020, 3’45’’).
Após este canto, passamos para a cena que é gravada com o avô de Gilearde (FIG.
86). Trata-se de uma cena em que Gilearde relata que ocorreu uma saturação de luz, mas
que não teve muito o que fazer, porque se ele pedisse para seu avô ficar mudando de
lugar, ele ficaria irritado e talvez nem conseguisse gravar. Lembrando que é preciso
conquistar a fala dos mais velhos/as e não fazer muitas exigências, pois, nesta sociedade
são eles/as que mandam nos/as mais jovens. Gilearde comenta:
Tem uma cena que tem no filme onde meu avô senta e aí era um lugar muito
ruim para filmar, porque estava estourando a luz na minha câmera e não dava
para arrumar. Ele já estava começando a falar e aí eu falei assim bem de leve:
vô, você não pode falar um pouquinho mais devagar só para a gente começar?
E aí ele começou, já olhou feio assim para mim e aí eu fiquei ixi(sic) e foi
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assim, foi acontecendo (BARBOSA, 2020, 1’27’’42’’’- 1’28’’09’’’,
transcrição verbal)274.

FIG. 86 Fotograma da cena com o avô de Gilearde.

Fonte: Ary Vaí (ASCURI, 2020, 4’29’’).
Este momento exemplifica, mais uma vez, o que consideramos como
guaranização, pois a prática fílmica é conduzida pelo jeito de se relacionar com os mais
velhos/as nessa sociedade. O respeito pelos mais velhos/as interfere no que se mostra na
tela, a imagem transposta na tela é construída nessa relação, carrega essa relação em suas
imagens e sons. Além disso, remete a um dos compromissos assumidos pela ASCURI de
incentivar os/as mais jovens a procurarem as pessoas mais velhas de sua família e sua
aldeia para participarem de seus filmes, como forma de recompor os laços
intergeracionais, intensificando o processo de transmissão dos saberes. Gilearde (2020,
38’11’’)275, por exemplo, relata que muitos dos saberes de seu povo, ele aprendeu através
de suas práticas fílmicas. Na cena em que seu avô aparece, por exemplo, ele aprende
como surgiram, na cosmologia kaiowá, as ervas medicinais:
Quem criou todas as coisas foi o sol. Quando o sol andava nesta terra. Quando
a lua e o sol eram crianças, eles andavam por aqui. Este tyre’ỹjari (tipo de
planta tradicional), foi o sol quem criou para o seu irmão. O mais novo
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Cf. Cine debate Ex Pajé, 2020.
Cf. Cine debate Ex Pajé, 2020.
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reclamou ao seu irmão mais velho, dizendo que estava com dor de barriga.
Então ele respondeu que ia fazer um remédio e fez para seu irmão. Passou um
tempinho e já serviu o chá ao seu irmão. Este é o nosso remédio mesmo, nosso
mesmo. Quando Ñanderu criou a terra para nós, criou também os remédios
para todos nós (ASCURI, 2020, 3’46’’ – 4’28’’)276.

Após a história da origem das ervas medicinais, o curta-metragem Ary Vay
(ASCURI, 2020) finaliza com a realização do jehovasa, que compõe o conjunto de
saberes que combatem a pandemia e que temos acesso através da websérie Nativas
Narrativas (ASCURI, 2020).
Na cena final, vemos um rezador, com um xiru em uma mão e um mbaraka na
outra, cantando, ao som do mbaraka e, no fim, realiza o jehovasa (FIG. 87), apresentando
para a câmera o jeito sagrado de ser dos Guarani e Kaiowá. Colocamos aqui a da fala do
rezador que encerra o filme:
Ñanderu o grande homem no resplandecer do sol, faço retirar todos os males,
faço retirar todos os males dos nossos caminhos. O nosso jeito sagrado de ser.
Nosso guardião faça retirar, ó sagrado. Corpo transparente e sagrado. Vai, em
direção aos brancos! Na direção das cidades, podem ir. Desta maneira,
realizamos o nosso jeito sagrado de ser (ASCURI, 2020, 4’33’’- 5’08’’)277.

FIG. 87 Fotograma do rezador realizando o jehovasa.

Fonte: Ary Vaí (ASCURI, 2020, 4’58’’).
276
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Cf. Ary Vaí (ASCURI, 2020).
Cf. Ary Vaí (ASCURI, 2020).
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Tal como Teko Marangatu (ASCURI, 2020), Ary Vaí (ASCURI, 2020) se insere
nesta perspectiva de fortalecer e mostrar ao público indígena e não indígena o jeito
sagrado de ser dos Guarani e Kaiowá. Além disso, esta cena final que traz a fala do
rezador em relação ao novo coronavírus: “Vai, em direção aos brancos! Na direção das
cidades, podem ir!” (ASCURI, 2020, 4’58’’’- 5’02’’)278, nos faz pensar nos filmes que
vão para os “brancos”, junto com a doença que o rezador pede para que retorne de onde
veio.
Esses filmes que chegam para nós, mostram-nos outra forma de compreender e se
relacionar com as doenças, outra forma de viver e de usar as tecnologias. São filmes
produzidos pelos mediadores/as entre um cinema feito por e para indígenas e para um
público que não é indígena, através de negociações com as tecnologias alheias, com os
circuitos de circulação fora da aldeia, com os mais velhos/as, com os moradores da aldeia,
com os rezadores/as e com os jaras, enfim, filmes que são um cinema de casa de reza.
Filmes que nos mostram as janelas para outros mundos possíveis e que, quem sabe, como
Eliel (2021, 4’47’’35’’’- 4’47’’52’’’)279 nos diz, ao refletir sobre porque ele escreve sobre
os saberes de seu povo, possam nos fazer ver que os Guarani, Kaiowá e Terena não são
um problema, mas a solução para a humanidade que está em crise.
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Cf. Ary Vaí (ASCURI, 2020).
Cf. A Busca do Teko Araguyje (jeito sagrado de ser) nas retomadas territoriais Guarani, defesa de tese,
2021.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo desta tese abordamos as estratégias de interação da ASCURI com as
tecnologias do audiovisual e do cinema, desenvolvendo a hipótese de que as práticas
fílmicas da ASCURI são tecnologias de construção de alianças com o audiovisual e o
cinema, que chamamos aqui de tecnologias de guaranização. Investigamos como essas
práticas inserem o olhar guarani dentro da câmera (BENITES, 2021)280e conduzem o
fazer fílmico conforme a cosmovisão destes povos. Mostramos como a ASCURI não
apenas assumiu o controle de suas representações, como buscou fomento e circuitos
diversos de divulgação. Nessas mediações, conquistou uma autonomia que não exclui
alianças, mas que lhe permitiu fazer cinema ao seu modo, guaranizar o cinema, fazer um
cinema de casa de reza. Autonomia que não observamos nos projetos aqui apresentados
dentro do marco da representação e da autorrepresentação.
As alianças que a ASCURI tece com o audiovisual e o cinema tensionam essas
tecnologias, uma vez que elas deixam de ser aliadas de projetos coloniais e tornam-se
aliadas dos Guarani, Kaiowá e Terena. O que a ASCURI faz, através de suas práticas
fílmicas é “uma política contracolonial pura” (ESBELL, 2021, p. 12). Neste processo, as
tecnologias do audiovisual e do cinema são transformadas como modo de resistência, de
existência, expressão e atualização de sociabilidades.
O cinema, quando é guaranizado, transforma-se em uma estratégia de luta pelo
território e garantia do jeito de ser dos Guarani, Kaiowá e Terena, especialmente através
das produções em momentos de retomadas de territórios tradicionais, em que os/as
cineastas se arriscam ao trazerem as denúncias, as violências e as dores para a tela, como
forma de garantir os direitos dos povos indígenas ao veicular sua versão sobre os fatos.
Em vez de fixar identidades, estereotipar e justificar projetos coloniais, o cinema se torna
um aliado na luta pelo território, em um movimento de também “demarcar as telas”
(KRENAK, 2020)281, de ampliar a luta dos povos indígenas. Esse cinema também é
estratégia de luta quando fomenta, com suas produções e circulações, o jeito de ser dos
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Cf. Cine debate Nativas Narrativas, ASCURI, 2021.
Cf. Cinema de Todas as Telas, Live Cineop, Debate Inaugural, 2020.
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Guarani, Kaiowá e Terena, trazendo para as telas “janelas para outros mundos possíveis”
(ASCURI, 2021)282, fortalecendo a continuidade desses modos de viver.
Com suas práticas fílmicas coletivas e que evitam hierarquias, a ASCURI
problematiza as “monoculturas de pensamento” (KRENAK, 2020)283 e questiona um
modo de fazer cinema que prioriza o lucro e o resultado. Critica o “universo de papel”
(GALACHE, 2021)284 das produtoras com suas burocracias e seu jeito de fazer cinema,
negando os direitos de propriedade que inviabilizam um cinema de casa de reza.
As práticas fílmicas da ASCURI também atualizam sociabilidades, atuam na
recomposição de saberes através das aproximações entre as gerações. Como Gilmar
Galache e Eliel Benites alertam, as tecnologias alheias nas aldeias podem se tornar vetores
de conflitos entre as gerações. Entretanto, quando essas tecnologias são guaranizadas,
elas se transformam em pontes entre as gerações, em passos introdutórios para a
recomposição dos saberes ancestrais, atuando para que os/as jovens se orgulhem de suas
memórias, de serem Guarani, Kaiowá e Terena. Como também recompõem as relações
que eles possuem com a natureza através dos jara, dos “espíritos” com os quais é preciso
constantemente negociar para manter a vida em equilíbrio na aldeia. O cinema, ao ser
guaranizado, torna-se, como Ivan Molina (2021)285 explica, “uma metodologia para
entender melhor a vida”.
Ao mesmo tempo em que as alianças viabilizadas pela ASCURI com as
tecnologias do audiovisual e do cinema modificam essas tecnologias, fazendo com que o
fazer fílmico seja conduzido pela cosmovisão destes povos, nesta tese, percebemos que
nem tudo pode ser transformado, ou guaranizado. A guaranização, ao imprimir alterações
nas tecnologias do audiovisual e do cinema, não captura essa tecnologia de forma total,
sempre deixando brechas. Alguns conflitos são solucionados e outros resultam em
contradições com as quais a ASCURI precisa conviver. E é neste sentido que
compreendemos a fala de Kiki: “A gente tem que levar os dois, o audiovisual dos brancos
e dos Kaiowá e Guarani” (2020)286. Não se trata de uma fusão, ou de um convívio isento
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Postagem do Facebook da ASCURI no dia 1 de abril de 2021.
Cf. A negação da ciência com Ailton Krenak, Ciclo Tempos presentes, 2020.
284
Cf. Cine Debate Nativas Narrativas, ASCURI, 2021.
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Cf. Entre mundos: filmes etnográficos, colaborativos e cinemas indígenas em diálogo, USPFFLCH,
2021.
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Cf. Arte pela proteção dos povos indígenas, Festival Mba’e Porã, 2020.
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de conflitos entre estes modos de filmar, pois, como Kiki reitera: “A gente filma bem
diferente dos brancos” (2020)287.
Silvia Rivera Cusicanqui (2018, p.31), ao descrever o conceito de ch’ixi,
associado à discussão sobre interculturalidade, o faz a partir de uma situação em que
ocorrem imperativos em conflito e quando se cumpre a demanda de um imperativo se
anula a demanda do outro. Diante dessa situação que parece conduzir a uma condição
disjuntiva paralisante, ela aponta a capacidade que as epistemologias ch’ixi possuem de
viver essa contradição criativamente, de habitar a contradição (RIVERA CUSICANQUI,
2018, p. 2018). No caso da ASCURI, parece-nos que essa situação também ocorre,
quando, por exemplo, ela está diante de um imperativo que é o limite dos aparatos e o
formato dos filmes para circularem e de outro imperativo que é o tempo dos rezadores/as.
Este cinema que foi guaranizado, um cinema de casa de reza, pode ser também
compreendido como o que Ana Rivera Fellner (2020) chama de tecnologias mestiças, ou
ch’ixi. Trata-se de tecnologias situadas na interculturalidade, que desenvolvem estratégias
para habitarem as contradições que estes encontros/confrontos geram, para manterem em
circulação a memória de seus povos (FELLNER, 2020). Entendemos como Feenberg
(2010) coloca, que os limites das tecnologias não determinam o sentido de seus usos.
Feenberg quando reflete sobre como a tecnologia não molda apenas um, mas muitos
possíveis modos de vida, ressalta que “a eficiência “molda” todas as possibilidades da
tecnologia, mas não determina os valores percebidos dentro daquela moldura”
(FEEENBERG, 2010, p. 63).
No caso dos filmes da ASCURI, os cortes nas histórias dos rezadores/as, o limite
do cartão de memória e o formato dos filmes com um tempo delimitado, não significam
que esse filme seja esvaziado de sentido para a proposta de fortalecer as relações
intergeracionais e seu modo de vida. O filme é processo, torna-se um passo no caminho
para incentivar os/as jovens a acessarem essas histórias.
Mas nem sempre é possível fazer alianças. Um exemplo é o caso da relação com
as produtoras, que têm demandado da ASCURI ceder direitos autorais que afetam o seu
processo de produção fílmica. Ceder os direitos autorais dos cantos, por exemplo,
dissolveria a confiança estabelecida entre rezadores/as e cineastas. A perspectiva de um
produto final rentável afetaria o processo de produção, esvaziaria de sentido as práticas
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fílmicas da ASCURI. O que nos mostra que nas relações interculturais, os acordos com
aliados são difíceis de negociar, por ocorrer a sobreposição de uma perspectiva a outra.
Para situar a ASCURI no cenário da produção da imagem indígena, abordamos
experiências de alguns povos indígenas com o audiovisual e o cinema, tanto no marco da
representação como da autorrepresentação. Trouxemos algumas variações que ocorrem
nessas experiências, mostrando como o cinema produzido sobre, com e pelos povos
indígenas é extenso, diverso e está em muitos lugares, ao mesmo tempo em que também
foi possível observar as diferenças entre essas experiências e as produções fílmicas da
ASCURI.
Ao nos voltarmos para experiências no marco da representação, mostramos como
o cinema pode ser um aliado do projeto colonial. Nestes casos, as representações
produzidas criam estereótipos, justificam as práticas de extermínio pela integração,
negação e apagamento dos saberes dos povos indígenas. Essas representações que
apresentamos como pertencentes ao segundo momento da história indígena, fixam a
imagem dos indígenas como “selvagens” ou “integrados”. Infelizmente, essas
representações perduram, continuam a ser reproduzidas em muitos espaços, como a sala
de aula, em que os povos indígenas ainda são, muitas vezes, apresentados de forma
folclorizada.
Ao abordarmos as experiências de autorrepresentação, em um momento em que
os povos indígenas constroem alianças com as tecnologias do audiovisual e do cinema e
agenciam suas próprias representações, chamou-nos a atenção os preconceitos que eles
enfrentam, como mais uma das faces do racismo que se comete contra os povos indígenas.
Ao utilizarem as tecnologias são considerados como “integrados”, “aculturados”; como
se deixassem de ser “índios”, por não corresponderem aos estereótipos disseminados pelo
discurso colonial.
Daniel Munduruku denuncia a incapacidade que a maioria das pessoas possuem
de perceber que as populações indígenas não precisam estar presas no passado para serem
indígenas. “Pensar o indígena como um ser do passado é congelá-lo no tempo para ser
apreciado como peça de museu” (MUNDURUKU, 2019, p. 53). Os povos indígenas, ao
contrário, precisam estar o tempo todo em constante atualização para garantir a
continuidade de sua existência. Num movimento em que “é preciso ser quem você é para
não deixar de ser quem eu sou”, mas também está implicado neste movimento que “eu
posso ser quem você é sem deixar de ser quem eu sou” (MUNDURUKU, 2019, 54). Os
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usos da tecnologia do cinema e do audiovisual, como percebemos através das práticas
fílmicas da ASCURI não conduzem a uma perda da cultura. Ao contrário, constituem-se
como práticas antirracistas que denunciam, ensinam e também fortalecem e prolongam a
existência destes povos.
Neste sentido, essa tese tenta colaborar para o enfrentamento do preconceito que
se enraíza na reprodução de imagens fossilizadas sobre os povos indígenas, na reprodução
da ignorância, das violências e dos apagamentos. Por isso, parece-nos fundamental trazer
essa perspectiva para o campo CTS, problematizando a tecnologia a partir dos saberes
indígenas, construindo espaços de debate sobre o conceito de tecnologia com a
participação de pensadores/as e cineastas indígenas. É importante fomentarmos essa
discussão no espaço escolar, que é o lugar de onde e para onde, no final das contas, eu
escrevo. Num movimento de, como Naine Terena (2021) 288 nos incita, ver o que estava
aqui o tempo todo, mas que não enxergávamos:
Se o “outro” indígena estivesse ali na sala de aula com maior ênfase em todas
as disciplinas, em diferentes períodos históricos, talvez a presença desses
povos no pensamento nacional tivesse prosperado de maneira que não
precisássemos fazer um guia de como reconhecer a existência da diversidade
indígena de nosso país no século XXI e muito menos repetir, como um mantra,
que o índio genérico não existe.

Ao produzirmos esta tese também abordamos a cinematografia feita por mulheres
indígenas, através do Instituto Catitu. Além desse conjunto de filmes conhecemos uma
produção fílmica de cineastas indígenas para além do Catitu, que nos fez perceber mais
uma variação no modo de produzir cinema dentro do já diverso cinema produzido pelos
povos indígenas.
Ao percorrer esse caminho conheci e me aproximei de Michele Perito Concianza.
Michele é uma cineasta do povo Kaiowá que aprendeu a filmar com a ASCURI e também
cursou, junto com Kiki, Gilearde e Gilmar a Escola de Cinema Darcy Ribeiro. Durante a
organização da segunda edição do evento Entre algumas outras tecnologias, articulei a
participação de Michele para uma roda de conversa e exibição de seu filme Jeroky Gwasu
(CONCIANZA, 2021). Nesta pesquisa, no entanto, o caminho que tracei não abordou as
produções de Michele, mas despertou uma curiosidade por trocar mais ideias, ouvir,
articular projetos e conhecer o trabalho de Michele Perito Kaiowá, de refletir sobre as
288
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práticas fílmicas de uma professora do magistério e cineasta kaiowá que vem
conquistando seu lugar no campo do cinema.
Interessou-me a trajetória de Michele, pois ela também participou da ASCURI
entre 2008 e 2015, tendo se afastado justamente pelas dificuldades enfrentadas por ser
uma cineasta mulher. Conforme Michele (2021, 26’20’’-27’42’)289 relata, por ser mulher,
mãe e não ser casada, foi muito difícil desenvolver atividades fílmicas com homens da
aldeia, já que nessas produções era preciso passar muito tempo junto, às vezes, viajar
juntos e isso gerava fofocas e muitas pessoas ficavam chateadas. Pelo fato de a ASCURI
ser composta por muitos integrantes homens, ela decidiu se afastar e seguir seu caminho
no cinema fora da ASCURI. Michele vem construindo parcerias com sua prima e outras
mulheres da aldeia para evitar conflitos, ciúmes e conseguir produzir seus filmes.
Nesta tese as discussões levantadas foram construídas a partir da perspectiva
masculina presente na ASCURI. Isso porque, construímos a pesquisa a partir de fontes
que se encontravam em espaços de circulação, que são ocupados principalmente por
homens. Por essa razão, vemos como uma proposta instigante de pesquisa no futuro,
abordar a produção de Michele Perito Kaiowá, trazendo os olhares das mulheres kaiowá,
suas dificuldades e suas narrativas.
Essa pesquisa, ao longo de sua produção, preocupou-se a todo momento em não
ser “sobre”, mas “com”. No entanto, no caminho de construção da tese me percebi muitas
vezes reprodutora de um pesquisar “sobre”, arraigado na minha formação, cometi
equívocos e levei puxões de orelha. Neste sentido, percebo que antes de ser uma pesquisa
com, foi uma pesquisa que se construiu num movimento constante de autovigilância para
não objetificar e não prejudicar, num movimento de aprendizagem constante com a
ASCURI do papel e dos limites de uma relação mediada pela academia. Neste caminho,
senti o peso dessa relação, senti a desconfiança, os incômodos que ela produz. Carreguei
em mim o peso do colonialismo. Isso me fez perceber que a pesquisa se faz para além do
texto, ela é construída nas relações, nas negociações, na paciência, no choro, nos
incentivos, nas broncas, nos acertos, nos erros, nos encontros, confrontos e incômodos
que esses encontros geram.
Ao abordarmos a trajetória da ASCURI, percorremos algumas crises pelas quais
ela passou. Quando entrei em contato com integrantes da ASCURI, em 2019, eles não
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estavam em um momento fácil. Gilmar havia delimitado um tempo a mais para a
continuidade da associação, porque já pensavam em encerrá-la. No entanto, ao longo da
pesquisa percebi como a ASCURI se reinventava a cada crise que passava.
Quando, em 2011, os financiamentos ficaram escassos, os/as integrantes da
ASCURI aproveitaram este momento para problematizar a forma como os projetos pelos
quais haviam passado foram conduzidos. Buscaram, a partir das reflexões sobre os limites
que estes projetos carregavam, acessar de modo autônomo os mecanismos de fomento,
para que pudessem conduzir suas práticas fílmicas a sua maneira. Em 2019, novamente,
quando os financiamentos ficaram ainda mais escassos e foram engessados pela
burocracia de uma associação, procuraram outros mecanismos de fomento, como o
crowfounding, expandindo seus espaços de circulação para além do ambiente acadêmico
e construindo novas redes de alianças.
Neste mesmo período, em 2020, enfrentaram outra crise, agora ocasionada pela
pandemia do novo coronavírus. Novamente os povos indígenas foram impactados
violentamente pelas consequências do “progresso”, num “eterno retorno do encontro”
(KRENAK, 2007, p. 163) que carrega consigo o extermínio dos povos indígenas, em suas
múltiplas formas. A Covid-19 apresentou uma taxa de mortalidade cinco vezes maior
entre os povos indígenas, em relação ao restante da população brasileira. Até o momento
já somam 13. 801 indígenas contaminados e 493 mortos 290. Entre estes mortos temos
Carapiru, o protagonista de Serras da Desordem (TONACCI, 2006), que, como muitos
indígenas enfrentou em sua vida as consequências do “progresso”, que resultaram na
perda de seu território, na separação de seu povo e, por fim, na perda de sua vida. Carapiru
faleceu em 16 de julho de 2021, em decorrência dos sintomas causados pela Covid-19.
Diante dessa crise a ASCURI construiu estratégias de existência através da
continuidade de seu fazer fílmico, compreendendo essas práticas como um modo de
fortalecer o jeito de ser que os Guarani e Kaiowá consideram equilibrado para afastar a
doença das aldeias.
Mesmo diante das adversidades, em 2020, a ASCURI continuou existindo e
produzindo, construiu novas parcerias, exibiu seus filmes na TV Educativa de Mato
Grosso do Sul, produziu novos filmes, circulou por festivais como o Cine Kurumin 291, o
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Cf. Covid-19 e os povos indígenas, ISA, 2022.
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Cinecipó292, ForumDoc.bh293 e fez parte da exposição Vexoá: nós sabemos294, que teve a
curadoria da pesquisadora Naine Terena. Em 2021, também participou da curadoria da
mostra Cine Entre Mundos, da emissora de televisão brasileira universitária, a UnBTV.
Além disso, foi indicada ao prêmio PIPA, o mais relevante prêmio brasileiro de artes
visuais.
No contexto atual em que ela já circula seus filmes para fora da aldeia e circula
também para fora da academia, novos dilemas aparecem, como o encontro/confronto com
as produtoras. Será interessante acompanhar, a partir de agora, como a ASCURI e o
cinema de casa de reza que ela produz habitará essas contradições.

realizado mostras de filmes infantojuvenis em aldeias indígenas da Bahia. Com o passar do tempo o festival
ampliou o seu público passando a exibir filmes com temática indígena direcionado a públicos diversos. Em
2015, contou com a presença dos cineastas Takumã Kuikuro e Ariel Ortega, inaugurando uma nova fase
do Cine Kurumin, que passa a ser mais que uma mostra e se torna um festival de filmes indígenas. Além
disso, o festival promove formação de público para o cinema indígena, bem como conta com alguns
indígenas na coordenação do festival. Cf. Cine Kurumin, 2021.
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O Cinecipó – Festival do Filme Insurgente iniciou em 2011, em Minas Gerais. Ele surgiu da percepção
de seus idealizadores da necessidade de uma discussão por meio do cinema com a comunidade local sobre
os impactos socioambientais provocados pelas atividades econômicas desenvolvidas na região. O Cinecipó
passou recentemente a ser realizado também em Belo Horizonte e redefiniu sua temática nuclear passando
a denominar-se Festival do Filme Insurgente (AMÂNCIO, HEMÉRITAS, MOREIRA, 2020, p.9).
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O Forumdoc.bh - Festival do Filme Documentário e Etnográfico – Fórum de Antropologia e Cinema,
foi criado em 1997, em Belo Horizonte (MG), pelo coletivo Filmes de Quintal a partir de interesses sobre
as relações entre a imagem e a antropologia, entre o cinema e o mundo. Cf. ForumDoc.bh, 2021.
294
A exposição Véxoa: Nós sabemos teve como curadora a pesquisadora indígena Naine Terena e foi a
primeira exposição, realizada na Pinacoteca de São Paulo, dedicada à produção indígena contemporânea.
Nesta exposição, 23 artistas/coletivos de diferentes regiões do país, apresentaram pinturas, esculturas,
objetos, vídeos, fotografias, instalações, além de uma série de ativações realizadas por diversos grupos
indígenas. Cf. Pinacoteca, 2021.
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FIG. 88 Imagem do interior da casa de reza, na retomada
Guyra Kambi’y, durante a exibição do filme Jakaira.

Fonte: Instagram da ASCURI, 2019.
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Duração: 17’
Ano: 2011-2012.
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Ano: 1990
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Direção: Jorge Sanjinés
Duração: 97’
Ano: 1995
Retomada Buriti
Direção: ASCURI
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Duração: 5’48’’
Ano: 2012
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=rb4V3Lrn-D0>. Acesso em: 20
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Retomada Ñanderu Marangatu
Direção: ASCURI
Produção: ASCURI
Duração: 4’12’’
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Ano: 2015
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Q74A0lT9zPM&t=1s>. Acesso
em: 20 mar. 2022.
Rituais e Festas Bororo
Direção: Luiz Thomaz Reis
Produção: Conselho Nacional de Proteção aos Índios
Duração: 30’
Ano: 1917
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Ein6eKqMBtE&t=191s>. Acesso
em: 20 mar. 2022.
Sapukai
Direção: ASCURI
Produção: Cine Sin Fronteras
Duração: 8’36’’
Ano: 2017
Serras da Desordem
Direção: Andrea Tonacci
Produção: Extrema Produção Artística Ltda
Duração: 135’
Ano: 2006
Disponível: < https://www.youtube.com/watch?v=VNMrboKyunw>. Acesso em: 20
mar. 2022.
Shomõtsi
Direção: Vincent Carelli
Produção: Vídeo nas Aldeias
Duração: 42’
Ano: 2001
Tainá – Uma aventura na Amazônia
Direção: Tânia Lamarca e Sérgio Bloch
Produção: Tietê Produções Cinematográficas Ltda.
Duração: 85’
Ano: 2001
Teko mbarete Guarani (Educação Tradicional Guarani)
Direção: ASCURI
Produção: Vídeo Índio Brasil
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Duração: 10’
Ano: 2010
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=iVwkNcMim-o>. Acesso em: 20
mar. 2022.
Terra Vermelha
Direção: Marco Bechis
Produção: Classic srl
Duração: 108’
Ano: 2008
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=nOCFZWF_Wb4>. Acesso em: 20
mar. 2022.
The Kayapo – Out the forest
Direção: Michel Beckham
Produção: Granada Television’s
Duração: 52’
Ano: 1989
Disponível
em:
<https://www.youtube.com/watch?v=VuhxeFM-GhM&t=2883s>.
Acesso em: 20 mar. 2022.
Tuíre Kayapó contra deputado na Câmara dos Deputados
Direção: Coletivo Beture
Produção: Coletivo Beture
Duração: 43’’
Ano: 2019
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=q79oh0SEpP8>. Acesso em: 20
mar. 2022.
Vida e Luta na Retomada Tei’ykue
Direção: ASCURI
Produção: ASCURI
Duração: 7’18’’
Ano: 2018
Disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=mpi77bInEwQ>. Acesso: 20 mar.
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Teko Marangatu
Direção: ASCURI
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Duração: 5’57’’
Ano: 2020
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Teko Mbarete Guarani (Educação Tradicional Guarani)
Direção: ASCURI
Produção: Vídeo Índio Brasil
Duração: 10’26’’
Ano: 2011
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=iVwkNcMim-o>. Acesso em: 20
mar. 2022.

