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RESUMO
A presente tese tem como objetivo principal analisar fotografias feitas
por crianças e jovens mbya-Guarani, enfocando as relações destas
imagens com a história, memória e cultura do povo Guarani. As
fotografias foram produzidas durante oficinas conduzidas por mim na
aldeia Itaty (Morro dos Cavalos), no município de Palhoça – SC, como
parte do trabalho de campo desta pesquisa. Nestes encontros os alunos
pensaram e produziram imagens sobre diferentes temas, entre eles:
artesanato, espiritualidade, luta política e manifestações, território e
meio ambiente, instrumentos sagrados, importância dos anciões para a
cultura, entre outros. A partir deste material discute-se o significado do
conceito de imagem na cosmovisão Guarani, as representações
históricas e contemporâneas do indígena na fotografia e o processo de
apropriação dos meios audiovisuais como estratégia de luta política e
cultural das etnias no cenário contemporâneo. A tese é o resultado da
pesquisa de campo através de uma abordagem teórica interdisciplinar
com as áreas de Fotografia, História, Filosofia, Antropologia e Artes
Visuais. Utilizou-se como base metodológica principal as abordagens da
história oral para coleta de relatos, a análise de imagens a partir dos
estudos das Artes Visuais, Fotografia e Semiótica, além de observação
participante. Ao final cremos que conseguimos mensurar a relação dos
mbya-Guarani com as mídias, em especial com a fotografia, que é
apropriada e ressignificada a partir da visão de mundo e do modo de ser
deste povo.
Palavras-chave: Imagem. Fotografia. Guarani. Aldeia Itaty. Memória.
Cultura.

ABSTRACT
This thesis intends to analyze photographs taken by children and youth
people from mbya-Guarani ethnic group, focusing the relation of these
images with history, memory and culture of the Guarani people. The
photographs were made during workshops managed by me in Itaty
village (Morro dos Cavalos, Palhoça city, Santa Catarina, Brazil), as
part of the fieldwork of this research. In these meetings the students
worked out and produced images about several subjects, namely:
handicraft, spirituality, political struggle and manifestations, territory
and environment, holy instruments, importance of the elders to the
culture, among others. From this content, we discuss the meaning of the
concept of image in Guarani cosmovision, the historical and
contemporary representations of the Indian people in photography and
the process of appropriation of the audiovisual media as a strategy for
the political and cultural struggle of the ethnic groups in the
contemporary scenario. The thesis is the outcome of the fieldwork by an
interdisciplinary theoretical approach involving Photography, History,
Philosophy, Anthropology and Visual arts. The main methodology used
was the approach of oral history for the collection of stories; the analysis
of images from the studies of Visual Arts, Photography and Semiotics
and participant observation. As a result, we believe that we could
understand the relation between mbya-Guarani people and media,
especially photography, which is appropriate and re-signified from the
world view and the Guarani way of being.
Keywords: Image. Photography. Guarani. Itaty Village. Memory.
Culture.
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INTRODUÇÃO
Na foto, duas meninas Guarani olham o trânsito de carros e
caminhões que passam pela BR-101, na região de Palhoça – SC (aldeia
Itaty - Morro dos Cavalos). Para elas sempre foi assim, a rodovia
sempre esteve ali atravessando a aldeia, dividindo o seu território. Mas
na memória de seus ancestrais há imagens diferentes deste mesmo
espaço.
Fotografia 1- Rodovia BR-101 (Autoria: alunos da Escola Itaty)

A presença Guarani no litoral catarinense remonta há pelo menos
900 anos antes do presente. Ao longo de toda essa história, os Guarani
viveram e continuam a viver diferentes formas de luta. A luta pela
sobrevivência, pelo respeito ao seu modo de vida, pela terra e por um
espaço que é geográfico e, ao mesmo tempo cósmico, material e
imaterial.
Na língua guarani não existe a palavra aldeia, eles chamam seu
território de tekoá – etimologicamente, teko quer dizer modo-de-ser, lei,
costume, cultura. A tekoá, mais que um simples espaço de convivência,
é para os Guarani o local da experiência cultural e religiosa, onde eles
estabelecem relações de identidade, pertencimento e união, onde se faz
possível seu modo de vida (BRIGHENTI, 2010). É o espaço físico,
social e espiritual que permite a sua existência enquanto povo.
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Pensar a cultura Guarani é perceber justamente uma visão nãocompartimentada do mundo. Há um saber complexo que orienta a vida
em comunidade e assim também orienta cada agir individual. Para o
Guarani não há separação entre os conhecimentos; o saber prático sobre
as formas corretas de agir no mundo não se separa do saber sensível, que
está diretamente ligado à espiritualidade e à ancestralidade. Portanto,
toda ação cotidiana – o plantar, o colher, o aprender, o ensinar – provém
do conhecimento sensível do mundo, ligado aos ensinamentos das
divindades. Humanidade e cosmos, tempo presente, passado, futuro e
eternidade são dimensões indissociáveis. É esta visão que guia o povo
Guarani e parece ser o que tem garantido sua existência. Este aspecto é
apenas um entre tantos outros que fazem parte da complexidade do
pensamento deste povo.
A cultura, como se sabe, é algo em constante movimento e
transformação. Não existe cultura que permaneça estática e o contato
entre diferentes povos sempre ocasiona mudanças maiores ou menores.
Assim, parece óbvio pensar que as culturas indígenas ao longo da
história ao entrarem em contato umas com as outras se transformaram,
assim como o contato com os brancos também produziu modificações.
Embora as transformações culturais sejam amplamente
reconhecidas e aceitas nas mais diferentes sociedades, há no pensamento
de algumas pessoas uma espécie de negação – que tem raiz ideológica –
à possibilidade de transformação das culturas indígenas. O índio que
incorpora ao seu cotidiano algum elemento externo à sua cultura “deixa
de ser índio”. “Não são índios porque usam roupa”. “Não são índios
porque usam celulares”. “Não são índios porque não caçam e vivem em
casas”.
Ao longo de meu trajeto de pesquisa, nas viagens para o Morro
dos Cavalos, nas discussões com colegas da universidade, nas conversas
com amigos e familiares, fui inúmeras vezes questionada sobre a
“veracidade” dos “índios atuais”. São comuns as afirmações de que “não
existem mais índios” ou de que “os índios não são mais índios”. “Ainda
existem índios de verdade?”. Essas frases sempre me geraram um
grande incômodo, mas para além do incômodo procurei desvendar aos
poucos que ideias estas afirmações comportam, de onde surgem e
porque estão tão arraigadas no imaginário social. Com o tempo fui
percebendo como este pensamento está ligado a uma perspectiva
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ideológica capitalista ancorada em um “progresso de morte”1 e na
crença da superioridade racial do homem branco.
Desconstruir preconceitos, desvendar discursos ideológicos,
romper estereótipos e olhar para a complexidade das culturas é, para
mim, o que deve buscar uma pesquisa acadêmica no âmbito das
Ciências Humanas. Espero de alguma maneira, através deste trabalho,
contribuir para este processo.
***
O início
É difícil determinar exatamente quando teve início meu interesse
pelos povos indígenas. Desde minha infância me lembro de sentir
grande fascínio e curiosidade pelos indígenas, mas apenas muito mais
tarde fui ter algum tipo de contato. Tive meu primeiro contato em 2011,
em uma cerimônia junto aos Huni-Kuin, do Acre. Esta experiência
gerou um desejo intenso de aproximar-me deste universo para escutar,
conhecer e aprender com ele. Foi deste sentimento que nasceu esta
investigação. Neste processo percebi que a arte seria a melhor forma de
me aproximar, por isso a escolha da fotografia como um caminho de
investigação.
Meu primeiro passo de pesquisa foi iniciar uma investigação
sobre a iconografia indígena, passando por diferentes tipos de imagens –
pinturas, desenhos, registros gráficos dos viajantes e colonizadores –
até chegar a registros contemporâneos, entre eles principalmente a
fotografia. Também observei imagens veiculadas pela imprensa e pelos
materiais didáticos. Neste trajeto o que mais me chamou atenção, para
além dos personagens estereotipados – o índio exótico, o índio
selvagem, o índio romântico – foi a constatação de que em um amplo
acervo de representações visuais, divulgadas por diferentes meios, era
difícil encontrar imagens produzidas pelos próprios indígenas. Foi desta
percepção que nasceu a questão condutora da investigação: em que
aspectos as representações visuais criadas pelos próprios povos
indígenas poderiam diferir destas outras imagens, criadas
majoritariamente pelos não-indígenas?
“Progresso de morte” tem sido a expressão utilizada por lideranças do
movimento indígena para definir o modelo de desenvolvimento da sociedade
ocidental, baseado no consumismo, no lucro e na mercantilização das relações
sociais.
1
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Foi diante desta indagação que surgiu o desejo de desenvolver um
trabalho prático de fotografia em uma aldeia, através do qual os
indígenas pudessem expressar visualmente suas próprias leituras de
mundo e seus olhares criativos sobre a realidade. A proposta, então, foi
o desenvolvimento de oficinas de fotografia. A escolha pela comunidade
do Morro dos Cavalos se deu devido ao meu interesse pelo povo
Guarani e também porque em minha percepção a fotografia poderia
tornar-se um aliado no processo de luta pela homologação do território,
que está em andamento.
A Terra Indígena Morro dos Cavalos – também chamada tekoá
Itaty – localiza-se na cidade de Palhoça, a cerca de 40 km de
Florianópolis. Trata-se de um território de 1.988 hectares
tradicionalmente ocupado pela etnia Guarani. Cerca de 34 famílias
habitam o local (ANTUNES, 2015) que foi identificado como Terra
Indígena em 2002, mas assinado pelo ministro da Justiça em 2008. Até
o presente momento ainda se aguarda a etapa final de homologação.
Fotografia 2 – Parte do território indígena Morro dos Cavalos
(Autoria: alunos da Escola Itaty)

O espaço da aldeia é atravessado pela BR-101, fator que
vulnerabiliza a população de diferentes formas – além do impacto
ambiental trazido pela rodovia, os acidentes e a poluição, há maior
contato com população não-indígena e nem sempre este contato é
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amistoso. A região é alvo de disputa por interesses imobiliários e
também por proprietários de terra.
O primeiro contato que fiz para iniciar a pesquisa foi com a
Kerexu Yxapyry (Eunice Antunes), na época cacica da aldeia.
Encontrei-a na UFSC durante um dos módulos da Licenciatura
Indígena, no primeiro semestre de 2014. Eunice apoiou o
desenvolvimento do projeto e me disse que considerava muito
importante a fotografia para a comunidade. Me contou que naquele
mesmo dia havia conversado com colegas sobre esse tema, dizendo que
faltavam registros em imagens para fortalecer a luta da comunidade e
dar visibilidade à causa. Kerexu foi desde o princípio uma grande
apoiadora do projeto.
Ela sugeriu que eu falasse com os professores da escola indígena
para dar início ao trabalho. Fui pela primeira vez na aldeia Itaty no
início de agosto de 2014 e lá conversei com a diretora da escola,
Elizabete Albino (atualmente ex-diretora), que também deu total apoio e
me ajudou em vários momentos da pesquisa, inclusive dando o passo
inicial de organizar uma lista dos interessados em participar das oficinas
de fotografia.
É fascinante perceber como a experiência de campo sempre se
constrói de uma maneira muito particular, que foge completamente às
programações do pesquisador. Muitas mudanças importantes vieram
para mim ao longo do processo de pesquisa; a primeira delas foi a
transformação do conceito de ensinar. Compreendi desde os primeiros
encontros com os Guarani, para a realização das oficinas, que o que eu
considerava importante acerca da fotografia nem sempre correspondia
ao que os alunos achavam importante e interessante; e que o estudo da
fotografia poderia se dar de muitas maneiras. Compreendi a importância
de libertar a fotografia da técnica e torná-la uma vivência, por isso todas
as aulas foram feitas fora do ambiente de sala de aula, sempre ao ar
livre.
Compreendi também a importância da liberdade artística do
olhar, em especial nas crianças, o desejo de criar, independente de
normas e regras, sem convenções, e me libertei aos poucos do desejo –
quase incontrolável dos fotógrafos – de criar verdades estéticas sobre o
mundo. Me permiti viver o processo de ensino-aprendizado de uma
forma livre e lúdica. Neste processo o próprio enfoque da pesquisa foi se
transformando, e esta foi uma mudança bem importante.
Quando iniciei as atividades na aldeia Itaty as informações que eu
tinha até então sobre a comunidade estavam sempre relacionadas à
questão da luta territorial. E eu acreditava que ao longo da pesquisa esta
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acabaria sendo a tônica. De certa forma, todo o trabalho de campo
esteve, sim, permeado pela questão territorial, mas não apenas no
sentido de reivindicação por direitos. Estando lá, tive outras percepções
de como se dá a relação do Guarani com a terra que ocupa. Esta relação
ultrapassa e muito a dimensão política. No trabalho com os jovens e
crianças, a percepção da relação com a terra ganhou dimensões
espirituais e artísticas.
De lá para cá foram muitas viagens à comunidade e duas saídas
de campo com os alunos, uma para Florianópolis (em visita ao
laboratório de fotografia analógica da Universidade do Estado de Santa
Catarina - UDESC) e outra para o interior de Santa Catarina (na aldeia
de Piraí), onde organizamos uma exposição com as fotos produzidas nas
oficinas, em parceria com o Instituto de Estudos Latino-Americanos
(IELA) da UFSC. Também foram organizadas duas exposições na
UFSC, uma durante o Seminário Universidade e Educação Intercultural
Indígena (julho/2015) e outra durante o VII Seminário Brasileiro sobre
Áreas Protegidas e Inclusão Social – SAPIS (novembro/2015).
As oficinas duraram um semestre, e englobaram uma diversidade
de temas – artesanato, espiritualidade, luta política e manifestações,
território Guarani, pintura corporal, fauna e flora local, animais,
instrumentos sagrados, anciões, eventos culturais, entre outros – mas
mesmo depois do término das atividades segui realizando atividades na
aldeia e fotografando junto a eles. Em todo este tempo os alunos
construíram um amplo e rico acervo fotográfico de múltiplas temáticas.
Os temas dos registros foram quase sempre definidos pelos
alunos, conforme seus interesses. Deixei uma câmera semi-profissional
na aldeia para que pudessem registrar fatos do seu cotidiano sem minha
presença, e nos dias de oficina eu levava minha câmera, e os alunos
revezavam entre si. Busquei ensinar a parte técnica da fotografia
(regulagem manual, manipulação da luz e uso das lentes) da maneira
mais lúdica possível, para que isto não se tornasse um bloqueio a seus
olhares.
As atividades de fotografia contaram com participação variada,
majoritariamente dos jovens e das crianças. A cada oficina surgiam
novos participantes, e outros, por sua vez, deixavam de comparecer.
Então, a lista inicial de interessados não importou muito. Apesar das
participações diversificadas semana a semana, a presença de cinco
meninas foi constante desde o começo do projeto.
Nesse processo de convivência pude compreender a importância
da liberdade para o Guarani e, para mim, é dessa natureza livre que vem
a criatividade e sensibilidade que expressam nas fotografias.
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Fotografia 3- Oficina de fotografia (Autoria: Ana Paula Soukef)

***
A escolha pela fotografia
A escolha da fotografia como objeto de pesquisa tem relação
direta com minha forma de viver e experimentar o mundo. A fotografia
sempre me despertou grande fascínio, porque apesar de todas as
explicações científicas, sempre achei – e continuo a achar – que o ato
fotográfico envolve alguma espécie de magia, há sempre na imagem
algo que foge para além da tecnologia e para além da intenção do autor,
algo que transborda, impossível de controlar e impossível de explicar.
Comecei a estudar fotografia em 2005, no curso de Comunicação
Social da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e desde então
a prática fotográfica se faz presente em minha vida, de diferentes
formas. Ao longo deste tempo pude perceber como o olhar fotográfico é
algo em eterno processo de construção e desconstrução. Tudo que
sabemos, vivemos e sentimos altera nossa forma de olhar. Vejo a
fotografia como uma alquimia artística do mundo, capaz de transformar
o cotidiano em beleza estética.
Mas, por trás da aparente simplicidade do ato fotográfico,
esconde-se uma atividade extremamente complexa. A cada vivência, a
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cada leitura, sempre acabamos tropeçando em seus paradoxos, a
começar por aquilo que Barthes (1984) já apontava em “A câmara clara”
– a fotografia ao mesmo tempo em que eterniza um instante, fazendo
com que ele sobreviva ao tempo, ela é também um atestado de morte,
pois aquilo que se registrou em determinado momento nunca mais se
repete. Nos termos de Barthes, a fotografia tem a capacidade de produzir
a morte ao querer conservar a vida.
Esta complexa relação entre fotografia e tempo também é
discutida por Kossoy (1998). Para o autor, a imagem fotográfica é uma
espécie de passado preservado. Entretanto, ao mesmo tempo em que nos
apresenta o passado, ela por si só nada garante sobre ele, basta pensar na
multiplicidade de leituras que uma única foto é capaz de suscitar,
dependendo do olhar que se lança sobre ela.
Para além desse paradoxo conceitual importante, há também o
paradoxo do ato de fotografar, que surge na vivência do fotógrafo em
campo, no processo de produção de imagens. O ato de fotografar
consiste em colocar um aparelho técnico entre o ser humano e o mundo;
ou seja, a experiência real passa a ser mediada por um visor, que dá a
conhecer apenas parte do mundo. No momento do disparo, tudo que se
passa fora dos limites do visor é irrelevante.
A obsessão pela composição e pelo enquadramento transforma
completamente a percepção do real pelo fotógrafo. Quando se está
absorto no ato de fotografar, perde-se a noção do todo, e de certa forma
pode-se dizer que a fotografia cria uma distância/um afastamento entre o
fotógrafo e a realidade. É como se nascesse uma cisão entre o mundo
externo e o mundo interno, sendo que o mundo interno diz respeito
apenas ao que se passa dentro do pequeno retângulo de visão, limitado
pela tentativa – ora gloriosa ora frustrante – de organizar esteticamente a
cena. Por outro lado, fotografar pode ser também o oposto disso.
Fotografar pode ser aproximar-se, conhecer, experimentar o mundo,
transformar-se e submergir no mais profundo da realidade.
Diante destes paradoxos cabe questionar: afinal a experiência
fotográfica constitui-se como forma de aproximação ou alienação? A
meu ver, ambas experiências são verdadeiras e habitam este processo
complexo. Reconhecer o caráter paradoxal da fotografia não é depreciála, pelo contrário, é mostrar a potencialidade de um meio tão presente
em nosso cotidiano. Acredito que é por meio da reflexão crítica que a
fotografia poderá finalmente se emancipar de seu caráter puramente
técnico para tornar-se algo mais.
***
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É a partir do reconhecimento desta complexidade que esta
pesquisa busca se colocar. É neste contexto que se insere a discussão
proposta. De fato, a presente tese tem como objetivo geral analisar as
fotografias produzidas pelas crianças e jovens indígenas durante as
oficinas, enfocando as relações destas imagens com a história, memória,
cultura e identidade do povo Guarani. Entre os objetivos específicos do
trabalho pode-se apontar: compreender o significado do conceito de
imagem na cosmovisão Guarani; contribuir para a inserção de outros
olhares sobre os povos indígenas no contexto acadêmico; trazer
reflexões sobre a importância da apropriação dos meios audiovisuais
pelas diferentes etnias; problematizar as fotografias históricas e
fotografias de imprensa utilizadas em distintos meios de comunicação;
questionar preconceitos, estereótipos e desinformações existentes sobre
os indígenas.
Foi utilizado como suporte metodológico para o trabalho a
análise de imagens a partir dos campos específicos da Arte e da
Fotografia, através das investigações de Erwin Panofsky e Boris Kossoy
respectivamente, e da Semiótica, em especial através dos autores
Martine Joly, Lucia Santaella, Winfried Nöth e Roland Barthes. A
pesquisa também contou com a realização de entrevistas, estruturadas a
partir de imagens fotográficas com linhas temáticas específicas. É
importante destacar que a presente investigação se constituiu como
pesquisa participativa, na medida em que envolveu um trabalho de
estudo e produção compartilhada junto a uma comunidade.
O texto da tese está estruturado em quatro capítulos. O capítulo I
aborda o referencial teórico-metodológico que respalda a investigação e
apresenta alguns apontamentos descritivos do trabalho de campo. O
capítulo II busca compreender como os diferentes tipos de imagem –
mentais, espirituais, artísticas – se fazem presentes no universo
indígena, em especial dentro da visão de mundo Guarani. As imagens
neste contexto são pensadas de maneira interligada, assim, por exemplo,
as representações artísticas (os grafismos, símbolos, pinturas) não se
separam das outras imagens – mentais e espirituais – que norteiam o
modo de vida Guarani no mundo. Também a imagem tecnológica, neste
caso a fotografia, deve ser pensada a partir das especificidades da
cultura e da cosmovisão deste povo.
Partindo deste reconhecimento – de que existem modos distintos
de compreender o que é a imagem e que isto se reflete em um modo
também de olhar e retratar o mundo – é que se estrutura o terceiro
capítulo da tese. O capítulo III busca colocar em análise as imagens
específicas produzidas nas oficinas no Morro dos Cavalos, procurando
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pensá-las levando em conta os aspectos culturais e identitários do povo
Guarani. Também se constrói uma comparação com imagens externas,
em especial do âmbito da imprensa, com intuito de discutir
politicamente e subjetivamente as diferentes formas de olhar que a
fotografia revela.
O capítulo IV, por sua vez, procura problematizar as imagens
históricas, especialmente do século XIX e XX, relacionadas aos povos
indígenas – de que maneira os registros fotográficos foram pensados,
que ideias transmitem e como impactaram (e ainda impactam) a nossa
visão. A partir da reflexão sobre estas imagens o capítulo aborda a
importância deste movimento de apropriação dos meios audiovisuais
pelas comunidades indígenas na contemporaneidade como estratégia de
luta, fortalecimento e construção de uma outra memória.
A discussão proposta pelos capítulos contempla um referencial
teórico interdisciplinar, em especial das áreas de Fotografia, História,
Antropologia, Filosofia e Artes Visuais. Por fim, sobre o texto da tese,
gostaria de destacar a importância e a contribuição dos trabalhos
teóricos produzidos pelos alunos Guarani da Licenciatura Intercultural
Indígena da UFSC, que me auxiliaram não apenas a pensar meu objeto
de pesquisa, mas a pensar também a necessária e urgente pluralização
das vozes no âmbito acadêmico-científico.
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CAPÍTULO I
APORTE TEÓRICO-METODOLÓGICO E TRABALHO
DE CAMPO
Em “Lendo imagens” (2001), Alberto Manguel diz que “as
imagens, assim como as palavras, são a matéria de que somos feitos”
(2001, p. 21). De diferentes formas, ao longo da história humana, as
imagens sempre estiveram presentes. É impossível pensar o mundo sem
elas, pois desde as imagens mentais que construímos a respeito das
coisas até a obsessão do século XXI pela fotografia, estamos imersos em
elementos visuais que não apenas dão significado ao mundo, mas que
também o criam e o transformam.
Existem diferentes tipos de imagens e, apesar de todas estarem
ligadas à percepção e sensibilidade, elas possuem caráter distintos e
processos de produção diferentes. A fotografia parece ser a grande
marca dos tempos atuais, um momento que muitos autores apontam
como de obsessão, no qual as imagens deixam de ser uma mediação
entre o ser humano e o mundo e se tornam o próprio mundo.
Nas palavras de Flusser (1985), o propósito das imagens é o de
serem mapas do mundo, mas passam a ser biombos. As experiências na
contemporaneidade se tornam reais apenas se fotografadas e
midiatizadas, fora disso não há nada. O ser humano passa a viver ligado
à imagem. Há uma inversão das relações e a técnica passa a substituir a
experiência imediata. Para Barthes (1984), vivemos em um mundo no
qual as imagens são mais vivas que as próprias pessoas. “Antes os
instrumentos funcionavam em função do homem; depois grande parte da
humanidade passou a funcionar em função das máquinas” (FLUSSER,
1985, p. 14).
Segundo Berger (2014), em nenhum outro momento da história
houve tal densidade de mensagens visuais e não há uma compreensão
crítica do que se vê, muito pelo contrário. O excesso que nos chega
através dos diferentes meios produz uma banalização da percepção, um
excesso do visível que conduz ao invisível. Contribui para isso a ilusória
imediaticidade e naturalidade da imagem fotográfica.
Para Flusser, talvez a grande dificuldade em decifrar fotografias
esteja no fato de acreditarmos que elas não precisam ser decifradas. Mas
precisam. “Decifrá-las é reconstituir os textos que tais imagens
significam” (1985, p. 10). Para ele, o que vemos ao contemplar imagens
técnicas não é o “mundo”, mas determinados conceitos relativos ao
mundo, elas oferecem um espaço interpretativo. “Toda imagem, no
domínio das representações visuais, apresenta múltiplas camadas:
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subjetivas, sociais, estéticas, antropológicas e tecnológicas”.
(SANTAELLA, 2012, p. 15). Para Manguel deve-se compreendê-la
como um palco, em que o emissor começa a contar a história e o
receptor a termina.
Uma imagem, pintada, esculpida, fotografada,
construída e emoldurada é também um palco, um
local para representação. O que o artista põe
naquele palco e o que o espectador vê nele como
representação confere à imagem um teor
dramático, como que capaz de prolongar sua
existência por meio de uma história cujo começo
foi perdido pelo espectador e cujo final o artista
não tem como conhecer (MANGUEL, 2001, p.
291).

Compreender os sentidos imagéticos exige uma profunda
imersão. Uma fotografia fala do mundo, mas não apenas dele – fala do
fotógrafo, do fotografado e do observador. Vejo mais ou menos coisas
em uma foto a partir da minha história e de quem eu sou, toda leitura se
constrói a partir da subjetividade. Pensar a análise de imagens como um
caminho metodológico exige do pesquisador o reconhecimento desta
multiplicidade de olhares que permeiam uma única imagem. Mais que
encontrar um significado único e inquestionável, a análise de imagens
trata da percepção sensível das possibilidades de leituras que se abrem
diante do visível.
A fotografia, como discutirei abaixo, foi tomada (e ainda é) como
uma prova inquestionável da realidade. “Foi assim que aconteceu, eu vi
na foto”, se diz popularmente. A crença na fotografia como um espelho
do real esconde seu processo de produção e seus interesses. É preciso
dar-se conta do fato de que de acordo com o ângulo, posição,
enquadramento que um fotógrafo escolhe, também escolhe caminhos
possíveis para a interpretação posterior da mensagem fotográfica. E é
preciso também fazer notar que cada espectador, a partir de sua história
e sua visão de mundo, pode ler mensagens diferentes em uma mesma
imagem. Ou seja, a fotografia está atravessada pela percepção do
fotógrafo e seu tempo, assim como pela percepção daquele que olha e
interpreta posteriormente a imagem.
Mas por que ainda hoje parece tão difícil entender a fotografia
como um discurso sobre o mundo? A resposta para esta pergunta está no
próprio nascimento da fotografia e no contexto em que ela emerge.
Como veremos, a fotografia surge em um momento de expansão
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industrial na Europa, no qual as máquinas (de diferentes tipos), em sua
perfeição, eficácia e precisão tecnológica passam a dominar o
imaginário social. É neste cenário de paradigma tecnológico que a
fotografia começa a fazer-se presente e torna-se assim sinônimo de
verdade.

1.1 Breve história da fotografia
Considera-se que a primeira fotografia da história tenha sido
produzida em 1826 pelo inventor francês Joseph Niépce. Foi após dez
anos de experiências que Niépce foi capaz de fotografar a vista da janela
do sótão de sua casa. Seu método foi um importante marco para a
história, no entanto, além de trabalhoso era muito demorado – uma
única foto requeria um tempo de exposição ao sol de aproximadamente
oito horas. Foi outro inventor francês, Louis Daguerre, o responsável
pela descoberta que impulsionou e modificou o mundo da fotografia
(BUSSELE, 1976).
O princípio da fotografia há muito já havia sido inventado,
tratava-se do sistema da câmara escura, já utilizado por pintores desde o
Renascimento. Porém, a grande dificuldade com a fotografia era
conseguir fixar a imagem em um suporte, geralmente utilizavam-se
placas ou lâminas de cobre sensibilizadas com químicos. Conta-se que
em 1835, Daguerre apanhou uma chapa sensibilizada, revestida com
prata, e colocou-a em um armário. Ao abri-lo, no dia seguinte,
encontrou sobre a chapa uma imagem revelada. Criou-se a lenda de que
um termômetro quebrado dentro do armário havia liberado mercúrio,
que serviu de agente revelador da imagem. No entanto, conforme
Busselle (1976), o mais provável é que Daguerre descobriu o potencial
revelador do mercúrio depois de uma série de tentativas com diferentes
elementos, pois já há muito tempo vinha pesquisando sobre o processo
de produção de imagens.
Em 1837, Daguerre já havia padronizado uma forma própria de
produção e revelação de fotografias. Usava chapas de cobre,
sensibilizadas com prata e vapores de iodo, e reveladas através do
mercúrio. Para fixar a imagem, utilizava uma solução de sal de cozinha.
Em 1839, Daguerre vendeu sua invenção ao governo francês e os
aperfeiçoamentos não demoraram a acontecer.
Segundo Busselle (1976), pode-se considerar que outra grande
revolução na fotografia veio em 1840, pelas mãos do inglês Fox Talbot.
Até 1840 cada fotografia produzida era única, cada chapa sensibilizada
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era diferente uma da outra. Foi Fox Talbot quem inventou o primeiro
sistema para a produção de infinitas cópias – o negativo. As
experiências de Talbot foram contadas no livro “The pencil of the
nature”, de 1844, no qual ele relata sentir grande alegria por ser o
primeiro a transpor esse desafio.
Os avanços técnicos e químicos não cessaram e pouco a pouco a
fotografia foi abandonando os estúdios e tornando-se parte do mundo e
até mesmo parte das guerras. Vale registrar o pioneirismo de Roger
Fenton, responsável pelos registros da Guerra da Criméia, e Mathew
Brady, que fotografou a Guerra de Secessão nos Estados Unidos. Esses
primeiros registros de guerra, em especial os de Fenton, tinham muito
mais características de estúdio (fotos posadas e aura heroica) que de
fotojornalismo. Fabris (2008) destaca que, ao contrário dos horrores
retratados nas cartas pessoais de Fenton, suas imagens estáticas e
tranquilas mostravam uma guerra limpa.
Com o tempo, o desejo de conhecer e tornar-se parte do universo
da fotografia foi tomando volume na sociedade. As pessoas passaram a
ansiar por retratos próprios e registros familiares. A proposta de Disdéri
de produzir imagens pequenas (6x9) que permitiam a tomada simultânea
de oito clichês numa mesma chapa foi um ponto chave para o processo
de popularização das fotos. Se antes um retrato convencional não saía
por menos de 50 ou 100 francos, com este novo método uma dúzia de
cartões de visita custavam cerca de 20 francos (FABRIS, 2008). Embora
a elite tenha continuado a privilegiar o sistema antigo, estes cartões de
visita vêm a suprir a ausência de retratos entre as classes mais pobres.
Até 1888 a produção de fotografias ainda continuava de certa
maneira restrita. A partir desta data, com o lançamento da kodak, uma
pequena câmera que incluía um rolo de filme, a fotografia teve outro
momento chave no processo de massificação. A kodak foi lançada por
George Eastman, e junto com ela o slogan: “Você aperta o botão, nós
fazemos o resto”. A pequena câmera dispensava todo o processo
trabalhoso e caro. O público apenas fotografava e enviava a câmera de
volta para a fábrica, onde era recarregada com novo filme e reenviada ao
cliente junto às fotos reveladas. Pouco a pouco as câmeras foram
tornando-se mais simples e mais baratas.
Embora consagrada, esta não é a única história da origem da
fotografia. A fotografia surge como uma junção de diferentes tipos de
conhecimentos, entre eles conhecimentos físicos, químicos e ópticos.
Em distintos locais, desde o início do século XIX, inventores e
pesquisadores trabalhavam em diferentes métodos para se chegar à
captura e fixação da imagem. Kossoy (1980), em importante pesquisa
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histórica, narra a descoberta isolada da fotografia no Brasil pelo francês
Hercules Florence.
O inventor francês Hercules Florence chegou ao Brasil em 1824.
Aventureiro, fez parte da Expedição Langsdorff, expedição científica
que percorreu o Brasil de 1825 a 1829, com intuito de investigação em
diversos campos de conhecimento. Florence, ao retornar, resolveu
publicar os estudos feitos durante a viagem sobre zoofonia (os sons
emitidos pelos animais). Na falta de oficinas impressoras no Brasil,
Florence resolveu criar um método próprio de impressão, utilizando-se
dos princípios da câmera escura em papel fotossensível – experiência a
que chamou de photographie (escrita com a luz). Através deste processo
descobriu a possibilidade de fixar a imagem em uma superfície.
A investigação conduzida pelo historiador Boris Kossoy, através
de correspondências e cadernos de registros de Hercules Florence,
indica que o inventor não tinha conhecimento das pesquisas com a
câmera escura e sais de prata que se desenrolavam na Europa
simultaneamente. A intenção de Florence era encontrar uma forma
alternativa de impressão por meio da luz, ao passo que a intenção dos
europeus, naquele momento, era conseguir fixar imagens da realidade –
objetivos diversos que levaram a um mesmo resultado: a invenção da
fotografia. No entanto, Florence nunca conseguiu reconhecimento pelos
seus feitos. Consta de seus registros escritos o seguinte lamento: “(...)
meus descobrimentos estão comigo, sepultados na sombra, meu talento,
minhas vigílias, meus pesares, minhas privações são estéreis para os
outros” (apud OLIVEIRA, 2007, p. 12). Tal como sucedeu a ele, é de se
supor que, em distintos locais, talvez o mesmo tenha ocorrido a outros
cientistas e artistas interessados na fotografia.
O processo de fixação da imagem em uma superfície foi o que
permitiu o nascimento oficial da fotografia no século XIX. Mas é
importante lembrar que é na invenção da câmera escura, utilizada desde
o Renascimento pelos pintores, que reside sua origem mais ancestral.
Nas palavras de Machado (1984, p. 32) a ênfase nessa primeira origem
óptica “é necessária porque ela impõe critérios de interpretação bastante
distintos daqueles que proliferam quando se busca na fotografia apenas
sua origem na química moderna”. Para ele, pensar nesta origem óptica
nos faz perceber que, desde o princípio, a imagem já era de certa
maneira modificada, basta lembrar, por exemplo, das distorções
existentes nas pinturas renascentistas por conta do uso da câmera escura.
Além de uma história dos processos químicos, ópticos e das
técnicas para obtenção de imagens, a história da fotografia é também
uma história do olhar – um olhar que reflete o mundo, ao mesmo tempo
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em que o cria e transforma. O advento da fotografia modificou
profundamente os mais diferentes campos de conhecimento e, acima de
tudo, modificou a relação entre os seres humanos. Para Kossoy (2012)
iniciou-se um novo processo de conhecimento do mundo.
A fotografia impactou não apenas a história coletiva, mas
também a história individual, modificando o próprio conceito de família.
Para Campos (2009), os álbuns fotográficos familiares constituíram uma
espécie de crônica visual. Segundo o autor, a fotografia “tornou-se parte
integrante das histórias familiares, acompanhando as conquistas e os
momentos importantes da vida doméstica” (CAMPOS, 2009, p. 18).
Através deste exemplo, é possível perceber como a imagem fotográfica
alterou conceitos, costumes e relações.
A fotografia, filha da sociedade industrial, nasce em pleno
período de expansão do capitalismo e avanço da tecnologia. Sendo
assim, é possível reconhecer a existência de um vínculo muito estreito
entre ela, o mundo moderno e a ciência. Conforme aponta Rouillé
(2009), a fotografia é a transposição de um limiar, é anúncio de uma
nova época. Enquanto imagem tecnológica, ela se distingue
substancialmente de todas as imagens anteriormente produzidas.
A modernidade, espaço da virtude das coisas (das máquinas, da
ciência, da tecnologia), é o mundo da fotografia, por isso mesmo ela
passa a ser interpretada de acordo com os preceitos deste universo.
Torna-se, então, um espelho do real, prova dos fatos, sinônimo de
verdade, inquestionável, porque aparenta ser precisa e matemática – a
fotografia introduz o número na imagem (tempo de exposição, distância
focal, velocidade do obturador).
Esse paradigma da fotografia como espelho da realidade, tão forte
desde o início, ainda hoje deixa suas marcas, basta pensar em como a
imagem fotográfica, em especial no âmbito da imprensa, é sempre
utilizada como uma garantia de verdade, uma prova de como as coisas
aconteceram. Esta visão esconde o fato de que a fotografia é uma
construção que reflete uma visão de mundo e que ela invariavelmente
está inserida em um contexto cultural e ideológico. O próprio aparato
tecnológico ao estabelecer limites técnicos é parte da construção de um
discurso.
De acordo com Fabris (1993) a ênfase na questão da objetividade
e fidelidade da fotografia corresponde a uma visão de mundo enraizada
na racionalidade do processo industrial. É neste sentido que a autora
afirma que o realismo da imagem fotográfica é um fato histórico e não
ontológico, ou seja, não é algo que está na essência da imagem ou que é
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natural a ela. Segundo Fontcuberta (2010), toda fotografia é uma ficção
que se apresenta como verdadeira. Nas palavras do autor (2010, p. 13):
Ainda hoje, tanto no âmbito cotidiano quanto no
contexto estrito da criação artística, a fotografia
aparece como uma tecnologia a serviço da
verdade. A câmera testemunha aquilo que
aconteceu; o filme fotossensível está destinado a
ser um suporte de evidências. No entanto, isso é
só aparência […] por trás da beatífica sensação de
certeza, camuflam-se mecanismos culturais e
ideológicos que afetam nossas hipóteses sobre o
real.

É nesse sentido que o autor afirma que a história da fotografia
pode ser contemplada como um diálogo entre a vontade de nos
aproximarmos do real e as dificuldades para fazê-lo.
Essa suposta precisão da fotografia é o que fez com que, no
início, ela fosse rejeitada e desconsiderada por muitos artistas, pois a
foto marcou o advento da série, algo inaceitável para os pintores da
época. Diferentes intelectuais e artistas rejeitaram a possibilidade da
mediação tecnológica na arte, entre eles Delacroix (para quem a
enfermidade da fotografia era justamente sua demasiada perfeição),
Baudelaire (que apontou o realismo imanente da fotografia em oposição
à transcendência da arte), entre outros. Assim, cria-se uma espécie de
cisão:
Essa bipartição recobre claramente uma oposição
entre a técnica, por um lado, e a atividade
humana, por outro. Nessa perspectiva, a fotografia
seria o resultado objetivo da neutralidade de um
aparelho, enquanto a pintura seria o produto
subjetivo da sensibilidade de um artista e de sua
habilidade. […] Disso se deduziu que a foto não
interpreta, não seleciona, não hierarquiza
(DUBOIS, 2012, p. 32).

É justamente por esta crença exagerada em seu realismo que ela
aparece desde o início ligada ao campo científico, mais do que isso,
aparece como expressão da própria ciência. Desde muito cedo, físicos,
matemáticos e cientistas diversos exploraram o potencial da imagem em
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suas pesquisas; também vale destacar o recorrente uso da foto em
pesquisas botânicas e biológicas.
Para Rouillé (2009) a fotografia vai contribuir para modernizar o
saber científico, sendo que modernizar, neste caso, deve ser entendido
como abolir qualquer subjetividade, registrar sem interpretar, autenticar
ou mesmo substituir o próprio objeto. A força da noção de verdade
nasceu como que amalgamada ao próprio aparato fotográfico, a ponto de
no final do século XX o famoso psiquiatra alemão Robert Sommer
proclamar que a fotografia deveria substituir o registro escrito, pois a
escrita estaria contaminada pelos problemas interpretativos inerentes à
linguagem (MARIEN, 2010). Essa visão da objetividade de certo modo
ainda permanece em nossos tempos e é esta ilusão que a análise de
imagens como metodologia nos ajuda a romper.
1.2 Pensando a análise de imagens
Em “Modos de ver” (2014), John Berger estuda a construção e
percepção da imagem pelo ser humano, passando da centralidade da
pintura no pensamento ocidental às possibilidades despertadas pela
fotografia no mundo moderno. Para o autor, é essencial entender que
tudo o que sabemos afeta nosso modo de olhar e perceber as coisas. Nós
nunca olhamos somente uma coisa, mas sim as relações entre as coisas e
delas conosco. Nas palavras de Berger (2014, p. 15-16):
Una imagen es una visión que ha sido recreada o
reproducida. Es una apariencia, o conjunto de
apariencias, que ha sido separada del lugar y el
instante en que apareció por primera vez y
preservada por unos momentos o unos siglos.
Toda imagen encarna un modo de ver. Incluso una
fotografía, pues las fotografías no son como se
supone a menudo, un registro mecánico. Cada vez
que miramos una fotografía somos conscientes,
aunque sólo sea débilmente, de que el fotógrafo
escogió esa vista de entre una infinidad de otras
posibles.

Para Kossoy (2009), na imagem fotográfica encontram-se
elementos de ordem material e imaterial, pois a fotografia é, antes de
tudo, uma representação do real. É importante perceber que o
documento fotográfico não pode ser compreendido independente do seu
processo de criação – razão pela qual o binômio documento/
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representação é indissociável. A fotografia é sim um importante
documento histórico já que opera um processo de fragmentação (recorte
espacial) e congelamento (interrupção temporal) de um momento
específico da história. Porém, é representação – já que é o fotógrafo
quem, a partir do mundo visível, elabora expressivamente o testemunho,
o documento. A fotografia traz sempre o conflito entre o visível e o
invisível, entre o aparente e o oculto, entre o documental e o imaginário.
É justamente por contemplar estas diferentes realidades que a
fotografia não é um simples espelho do mundo. Pelo contrário, é
criação, transformação e leitura do mundo. E é também manipulação,
em seu sentido etimológico de operar com as mãos. A manipulação é
condição sine qua non da criação (FONTCUBERTA, 2010).
A subjetividade se faz presente ao longo de todo o processo
fotográfico. Desde o momento em que se escolhe um tema, ao momento
de fotografá-lo, optando por um ângulo e enquadramento específicos,
até a etapa de pós-produção, edição e corte do material, todo este
processo inclui escolhas, manipulações por assim dizer, que surgem das
ideias, percepções e visão de mundo do fotógrafo e da relação deste com
o tema/objeto. Mesmo que o fotógrafo tente esconder estas escolhas, por
exemplo, através do uso de ângulos retos/'neutros' – como muito se usa
no fotojornalismo – ainda assim trata-se de uma decisão. Um mesmo
tema pode ser captado de infinitas maneiras por diferentes fotógrafos.
Segundo o ponto de vista e a composição,
podemos fazer com que um auditório pareça vazio
ou cheio ou, dependendo do ângulo em que nos
situemos, podemos transmitir solidariedade com
os policiais ou com os manifestantes.
(FONTCUBERTA, 2010, p. 15).

Se para alguns a subjetividade pode parecer uma interferência
inconveniente, para outros é justamente esta característica que torna a
fotografia uma arte. Lembrando a perspectiva de Gombrich (1999), é
importante romper com a ideia de que em arte existe certo e errado, pois
existem infinitos modos de representar as coisas. As obras artísticas
“[…] parecem ter um aspecto diferente a cada vez que nos colocamos
diante delas. Parecem ser tão inexauríveis e imprevisíveis quanto seres
humanos de carne e osso” (GOMBRICH, 1999, p. 36).
Para estudar a imagem como uma fonte de informações, Kossoy
busca no campo da Arte as definições de iconografia e iconologia,
especialmente em E. Panofsky, com vistas a pensar criticamente a
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produção de imagens. Panofsky define a iconografia como o ramo da
história da arte que trata do tema ou mensagem das obras. Para ele,
trata-se da descrição e classificação das imagens, como o próprio sufixo
‘grafia’ designa (do grego graphein – escrever). Consiste, assim, em
um método puramente descritivo, e até mesmo estatístico. A iconografia
é, para o autor, a base necessária para qualquer estudo ou interpretação
posterior que se pretenda fazer da imagem.
Já a iconologia é, para Panofsky, uma espécie de iconografia que
se torna interpretativa e, assim, torna-se parte essencial do estudo da
imagem, pois vai além do exame descritivo/estatístico. O sufixo ‘logia’
(derivado de logos – pensamento) denota interpretação. A descoberta e
compreensão dos valores simbólicos da obra de arte é o objeto do que se
denomina iconologia. Panofsky (1976, p. 52-53) exemplifica:
Enquanto nos limitarmos a afirmar que o famoso
afresco de Leonardo da Vinci mostra um grupo de
treze homens em volta a uma mesa de jantar e que
esse grupo de homens representa a Última Ceia,
tratamos a obra de arte como tal e interpretamos
suas
características
composicionais
e
iconográficas como qualificações a ela inerentes.
Mas quando tentamos compreendê-la como um
documento da personalidade de Leonardo, ou da
civilização da Alta Renascença italiana, ou de
uma atitude religiosa particular, tratamos a obra
de arte como um sintoma de algo mais que se
expressa numa variedade incontável de outros
sintomas e interpretamos suas características
composicionais e iconográficas como evidência
mais particularizada desse “algo mais”.

A busca por este “algo mais” a que se refere Panofsky consiste na
iconologia. O autor enfatiza que a descoberta e interpretação desses
valores simbólicos pode, por vezes, até mesmo diferir daquilo que
conscientemente o autor tentou expressar. Estes conceitos definidos por
Panofsky são transportados por Kossoy para o estudo da fotografia. É
importante destacar que, para os autores, iconografia e iconologia
caminham juntas, pois a iconografia é parte importante para construção
da interpretação iconológica.
Sobre a interpretação da imagem fotográfica, Kossoy (2007)
enfatiza que a fotografia não pode ser pensada como um documento que
vale por si próprio. A fotografia, assim como as demais fontes, deve ser
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submetida ao exame crítico. A desmontagem da imagem fotográfica
implica em decifrar os códigos que a envolvem. Para isso, como alerta o
autor, há sempre a necessidade de cruzar as informações com outras
fontes para se chegar a conclusões sólidas.
Kossoy (2012) define que na análise iconográfica deve-se
descrever
os
elementos
constitutivos
da
imagem
(assunto/fotógrafo/tecnologia) e as coordenadas de situação (espaço e
tempo). O espaço e tempo implícitos no documento fotográfico
subentendem sempre um contexto histórico específico, essencial para se
avançar na compreensão da fonte. Além disso, deve-se obter uma
minuciosa identificação dos detalhes icônicos que formam o conteúdo.
A análise iconográfica deve ser o mais detalhada possível, para facilitar
a interpretação posterior do documento.
A interpretação iconológica, por sua vez, busca decifrar a
realidade interior da representação. Kossoy (2009) aponta que não há
uma regra interpretativa que define a iconologia, posto que os
documentos fotográficos são singulares. No entanto, o autor sugere
alguns caminhos básicos que podem ajudar no processo de decifração,
entre eles: resgatar a história própria do assunto, no momento em que foi
registrado e buscar a desmontagem das condições de produção –
desvendar o processo de criação que resultou naquela representação.
É importante ter em mente que não existem interpretações-padrão
sobre o que se vê registrado nas imagens. As imagens sempre propiciam
diferentes leituras para os diferentes receptores. Inclusive entre os
pesquisadores de imagens, que “não estarão livres, em suas
interpretações, dos eventuais deslizes, das conotações apriorísticas, das
omissões” (KOSSOY, 2012, p. 119). Cabe ao pesquisador, diante disso,
conduzir a investigação com ética, cautela e sempre cruzando as
informações com outras fontes, recorrendo aos diferentes campos de
conhecimento exigidos pelo documento.
Para Kossoy (2007), as imagens são fontes preciosas para o
conhecimento do passado, não porque expressam a verdade – como fez
crer o positivismo – mas porque trazem informações sobre um momento
específico a partir de diferentes olhares. As imagens fotográficas têm
natureza polissêmica e permitem sempre uma leitura plural.
É importante compreender que o estudo de imagens perpassa
diferentes campos do conhecimento. Não apenas os teóricos da arte, tal
como Panofsky (de quem Kossoy empresta os conceitos de iconografia
e iconologia para a fotografia) se dedicaram a este tema, diversas outras
disciplinas também se ocuparam desta questão. É impossível falar em
estudos de imagem sem falar em semiótica. Na concepção de Joly várias
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teorias e campos distintos são capazes de abordar a temática: a estética,
a psicologia, a sociologia etc., no entanto, a teoria que nos permite
pensar de maneira mais globalizante, ultrapassando as categorias
funcionais da imagem, é mesmo a semiótica.
Os estudos semióticos, ao entender a imagem como uma
linguagem, tornaram-se um importante referencial. Em seu livro
“Introdução à análise de imagem” (2012), Joly pontua que a semiótica
aborda a imagem sob o ponto de vista da significação e não da emoção.
Nas palavras da autora, “abordar ou estudar certos fenômenos em seu
aspecto semiótico é considerar seu modo de produção de sentido, ou
seja, a maneira como provocam significações, isto é, interpretações”
(JOLY, 2012, p. 29).
Pensando nos desafios da análise de imagens a autora
problematiza algumas das principais críticas que este tipo de análise
recebe. A primeira objeção é a de que uma mensagem visual é
“naturalmente” legível. Esta premissa, que a princípio poderia parecer
coerente, esconde algumas armadilhas. Para Joly deduzir que a leitura de
imagens é algo universal e natural revela uma confusão bastante
frequente entre percepção e interpretação. Reconhecer um motivo
figurativo em uma imagem não necessariamente significa que eu
compreendo sua significação. Além do que o próprio reconhecimento de
motivo exige um aprendizado, que é social e cultural. “O trabalho do
analista é precisamente decifrar as significações que a ‘naturalidade’
aparente das mensagens visuais implica” (JOLY, 2012, p. 43).
Outra crítica que a análise de imagens comumente recebe provém
de um questionamento sobre a validade da interpretação do pesquisador.
Questiona-se: será mesmo possível descobrir a intenção do autor de uma
imagem? Mas é preciso entender que este não é o intuito da análise. Não
há como alcançar a profundidade da subjetividade do autor em seu
espaço-tempo já findo. O que existem são as significações que a
imagem é capaz de gerar hoje, em outro contexto, a partir de um
determinado olhar – que é sempre o olhar de um receptor. Para Joly
(2012), ao analisar uma mensagem, devemos nos colocar
deliberadamente do lado em que estamos, ou seja, do lado da recepção,
“[…] o que, é claro, não nos livra da necessidade de estudar o histórico
dessa mensagem” (JOLY, 2012, p. 45). Ainda em suas palavras:
[...] se persistirmos em nos proibir de interpretar
uma obra sob o pretexto de que não se tem certeza
de que aquilo que compreendemos corresponde às
intenções do autor, é melhor parar de ler ou

43

contemplar qualquer imagem de imediato.
Ninguém tem a menor ideia do que o autor quis
dizer; o próprio autor não domina toda a
significação da imagem que produz. Tampouco
ele é o outro, viveu na mesma época ou no mesmo
país, ou tem as mesmas expectativas. Interpretar
uma mensagem, analisá-la, não consiste
certamente em tentar encontrar ao máximo uma
mensagem preexistente, mas em compreender o
que essa mensagem, nessas circunstâncias,
provoca de significações aqui e agora, ao mesmo
tempo em que se tenta separar o que é pessoal do
que é coletivo [...]. A mensagem está aí: devemos
contemplá-la, examiná-la, compreender o que
suscita em nós, compará-la com outras
interpretações [...] (JOLY, 2012, p. 44).

O sentido de pensar a imagem no campo da semiótica, em pensála como uma linguagem, está em reconhecer seus instrumentos (a
presença ou ausência de certos mecanismos), os meios pelos quais a
mensagem se desloca e as camadas de significação que é capaz de criar,
cabendo ao pesquisador não apenas saber o que busca na imagem, mas
também saber reconhecer seus propósitos e assumindo suas
interpretações. Para a semiótica a imagem é uma linguagem específica e
heterogênea, que se distingue do mundo real por meio de signos
particulares.
Em “Imagem: cognição, semiótica, mídia” (1999), Lucia
Santaella e Winfried Nöth pontuam que a característica semiótica mais
notável da fotografia reside no fato de que ela funciona simultaneamente
como ícone e índice, pois ao mesmo tempo que em que a fotografia
reproduz a realidade através de uma aparente semelhança, ela mantém
por outro lado uma relação causal com o mundo devido às leis ópticas,
pois quando do disparo da câmera fotográfica é a luz refletida pelos
objetos da cena que sensibiliza o filme e dá forma à imagem. Assim,
para estes autores, a imagem fotográfica pode ser definida como um
“ícone indexical”.
Esta característica de indexicalidade da imagem fotográfica foi
reconhecida por diferentes autores, inclusive por Charles Pierce,
principal nome da semiótica norte-americana. Já em seus estudos Pierce
apontava a fotografia como pertencente à categoria dos índices, pois,
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constitui-se como um signo que mantém uma ligação física com seu
referente.
Para Dubois (2012), a imagem fotográfica é inseparável de sua
experiência referencial, do ato que lhe dá origem. Sua realidade primeira
é a de índice, só depois ela pode tornar-se parecida a algo (ícone) e
adquirir significado (símbolo)2. É neste sentido que, ainda segundo o
autor, ela se aparenta muito com signos como a fumaça (índice de fogo),
a cicatriz (marca de um ferimento), as ruínas (vestígios de uma
construção), entre outros, pois há em todos estes casos uma relação de
dependência física entre o signo e o referente.
Dubois ao dar destaque ao caráter indexical da imagem
fotográfica defende-a como um traço do real. No entanto, esta
perspectiva de pensamento não deve ser confundida com a visão de que
a fotografia seja espelho da realidade. Dubois esclarece. Para ele é
possível pensar em três principais paradigmas de compreensão: a
fotografia como espelho do real, a fotografia como transformação do
real e a fotografia como traço de um real. A primeira perspectiva, já
discutida, trata da crença na fotografia como um análogo perfeito da
realidade, visão negada pela segunda perspectiva, que reconhece a
câmera como um aparato subjetivo que reproduz ideias e discursos e,
assim, intervém na realidade.
A terceira compreensão proposta pelo autor consiste no
reconhecimento de que a imagem fotográfica é inseparável do real, pois
é deste que emanam os raios de luz que dão forma à imagem, no
entanto, isto não quer dizer que a fotografia seja um espelho. Ela sem
dúvida atesta a existência de algo, mas também permite múltiplos

2
A semiótica de Pierce estrutura-se a partir de três conceitos principais –
são eles: ícone, índice e símbolo. Dubois, baseado em Pierce, explica algumas
das principais diferenças entre estes conceitos. O ícone é um signo que mantém
uma relação de semelhança com seu objeto/referente. Por exemplo, uma pintura
que representa um objeto pode ser considerada um ícone. A pintura não
substitui o objeto nem depende dele para existir, mas possui com ele uma
relação de similaridade visual. O índice, por sua vez, é o signo que mantém uma
dependência física com relação ao objeto/referente. Há entre eles uma relação
real, uma conexão física, como é o caso já mencionado da fotografia, da
fumaça, da cicatriz. Já o símbolo é um signo que remete ao objeto que denota
em virtude de uma associação de ideias ou uma lei. Por exemplo, as palavras
podem ser consideradas símbolos. Elas não se assemelham aos objetos que
representam, nem estão conectadas fisicamente a eles, mas por uma convenção
de ideias funcionam como uma referência.
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discursos (atravessados pelos aparatos culturais, ideológicos, subjetivos)
sobre este algo.
Também Roland Barthes (1984) em “A câmara clara” discute
sobre este vínculo inseparável que a imagem fotográfica, em seu
momento de origem, estabelece com a realidade. Para ele, toda
fotografia é um certificado de presença. A fotografia é uma emanação
do referente que certifica que um corpo ou objeto real existiu. Segundo
Barthes (1984), a imagem fotográfica pode mentir quando ao sentido da
coisa, mas jamais quanto à sua existência. “De um corpo real, que estava
lá, partiram radiações que me vêm atingir […] a foto do ser desaparecido
vem me tocar como os raios retardados de uma estrela” (BARTHES,
1984, p. 121).
A fotografia funciona assim como um índice, na medida em que
certifica a existência de algo, mas funciona também como um ícone,
pois, tal como uma pintura, ela é uma representação, que apenas
assemelha-se ao real. Assemelha-se à realidade e está fisicamente
conectada a ela, mas nunca é capaz mesmo de substituí-la. Como
enfatizam Santaella e Nöth (1997), todo registro ou signo da realidade
“[…] tem uma vida emprestada, quer dizer, representa algo que está fora
do registro e continua a existir apesar do registro. Por mais perfeito que
o registro possa ser, há sempre uma disparidade” (SANTAELLA;
NÖTH, 1997, p. 137).
Joly agrega à discussão o fato de que os sentidos que a fotografia
assume no imaginário social, no momento da recepção, também a
caracterizam como um símbolo. As representações só podem ser
compreendidas a partir de convenções socioculturais compartilhadas,
assim, as imagens fotográficas devem grande parte de sua significação
ao seu aspecto de símbolo. Para a autora, é ao estudar esta articulação da
imagem fotográfica como ícone, índice e símbolo que a teoria semiótica
nos permite perceber a força e a complexidade desse tema.
O reconhecimento desta complexidade semiótica do signo
fotográfico é um passo importante para a análise de imagens. Uma
fotografia pode ser vista de muitas maneiras e quanto mais o receptor
estiver ciente de suas estratégias de comunicação mais avançará na
compreensão de seus sentidos. Ao propor a análise de uma única
imagem publicitária Joly (2012) elenca uma série de elementos sem os
quais sua busca seria incompleta, vale citar: enquadramento,
composição, ângulo, formas, dimensões, cores, iluminação, textura, etc.
Todos estes elementos podem ser mais ou menos importantes de
acordo com as intenções do pesquisador. Em análise de imagens, como
destacam diferentes autores, não há uma fórmula pronta que seja válida
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para todas as pesquisas, pelo contrário, deve haver uma percepção
bastante particular acerca do que pede determinada imagem e quais são
as categorias mais adequadas para sua leitura.
No que se refere à metodologia desta tese, vale destacar que não
apenas a análise de imagens foi utilizada como recurso, também foram
realizadas entrevistas a partir de fotografias e, claro, observação
participante, já que minha inserção na comunidade possibilitou uma
experiência de troca e produção compartilhada de conhecimento. Esta
convivência e diálogo certamente influenciaram a minha compreensão e
leitura das imagens, sendo parte deste aporte metodológico proposto
pela teoria semiótica e também pela iconologia de Kossoy e Panofsky.
1.3 Descrição das oficinas e apontamentos sobre o trabalho de
campo
As oficinas na aldeia Itaty tiveram início em agosto de 2014. A
diretora da escola me ajudou a fazer uma lista dos interessados em
participar, mas cada oficina contou com participações diversificadas. Os
dois primeiros encontros foram de diálogo, busquei perceber nos alunos
quais eram suas expectativas e porque estavam interessados em aprender
sobre fotografia. Embora ainda muito tímidos alguns expressaram a
visão de que a fotografia poderia ajudar a manter a força da cultura
Guarani, não apenas pela possibilidade de registrar os costumes, as
cerimônias, os rituais, mas também pela questão de dar visibilidade à
existência do povo e sua luta. Os alunos também mencionaram a
importância destes registros para o futuro, já que muita coisa vem
mudando na realidade da aldeia.
Quando propus as oficinas, em nenhum momento delimitei qual
deveria ser a idade dos participantes, no entanto, apenas os jovens e as
crianças quiseram participar. Os mais velhos sempre estiveram por
perto, sempre se permitiram fotografar e sempre se interessaram por ver
as imagens (muitas mulheres me pediam para revelar fotos de seus
filhos e netos para guardar de recordação), mas não participaram como
produtores de imagens.
Procurei conduzir as oficinas de maneira bastante livre e lúdica,
sendo que os temas das imagens foram quase sempre escolhidos pelos
próprios alunos, eu os ajudava com ideias e propostas. Procurei priorizar
seus interesses e desejos por acreditar que a escolha de um tema também
é algo muito representativo. Os primeiros exercícios realizados trataram
mais de conhecer a câmera fotográfica, descobrir suas possibilidades.
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Realizamos exercícios de fotografar as linhas e perspectivas, e
exercícios de focagem em planos distintos.
Com relação à composição, busquei deixar claro que embora
existam certas “regras” consagradas, é mais importante valorizar a
sensibilidade, criatividade e o interesse do que restringir-se ao
convencional. Desde o início senti que os registros deveriam ser livres, e
que este “ensinar fotografia” deveria ser (e foi) muito mais no sentido de
criar um espaço de trocas, brincadeiras e saídas de observação do
mundo. Comigo os alunos sempre usaram a língua portuguesa, mas
entre si falavam em guarani, a partir disso, fui também aprendendo o
significado de certas expressões e os modos próprios como eles se
referem aos elementos da fotografia.
Um dos primeiros temas retratados foi a manifestação que
aconteceu na Avenida Beira-Mar Norte, em Florianópolis, em 22 de
agosto de 2014. Esta manifestação, pela homologação do território do
Morro dos Cavalos, contou com a participação de movimentos sociais,
estudantes, professores universitários e indígenas de diferentes etnias e
aldeias. Já nesta ocasião os alunos puderam fotografar e registrar o
evento. Deixei uma câmera com eles e utilizei-me de outra, também fiz
fotos neste dia. Como estava registrando, não acompanhei tão de perto
as atividades dos alunos, apenas trocamos algumas ideias ao final da
manifestação, e somente alguns dias depois pude ver as imagens
produzidas por eles.
Fotografia 4 – Manifestação na Avenida Beira-Mar (Autoria:
alunos da Escola Itaty)
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No geral, tratam-se de registros da movimentação e retratos, e
várias imagens destacam as mensagens contidas nos cartazes. Há
interesse nas fotografias em contar os bastidores do evento, a feitura dos
cartazes e a preparação do ato. Nos retratos, há familiaridade e
espontaneidade. A maior parte das fotos enfoca os próprios indígenas,
poucas retratam as pessoas de fora, apenas as de plano geral, que
contemplam toda a movimentação.
Uma das imagens que mais me chamou a atenção nestes
primeiros registros foi esta, que apresentei acima. Há claramente nesta
fotografia uma composição mais elaborada. É possível perceber o
posicionamento do autor na escolha do ângulo e enquadramento. Não se
trata de um ângulo reto, “neutro”, a fotografia evidencia a presença do
fotógrafo, já que forçosamente desloca o ângulo de visão do observador.
É perceptível a construção de uma mensagem visual – de um lado os
manifestantes, de outro a viatura da Polícia Militar. Embora seja comum
a escolta policial em manifestações, lê-se claramente na imagem, pela
composição escolhida, a mensagem da questão indígena sendo tratada
como um caso de polícia, que leva a uma reflexão sobre o cerceamento,
o controle, a violência, entre outros aspectos que dizem respeito à
realidade vivida pelos povos indígenas hoje. Há na imagem uma
mensagem que se revela através de seus elementos visuais.
Logo após este dia, quando retornei à aldeia, discutimos sobre as
imagens e também sobre as percepções da manifestação. Neste retorno,
levei para eles algumas fotografias reveladas da manifestação e, sem a
intenção, este pequeno ato acabou se tornando uma prática. Todas as
vezes que fui à aldeia, posteriormente, passei a levar algumas fotos e
isto gerou o hábito muito interessante de sempre iniciar a atividade
dialogando sobre as imagens reveladas.
O segundo tema trabalhado nas oficinas foi retrato em preto e
branco. Sugeri que fôssemos para um lugar um pouco mais escuro para
poder utilizar o auxílio de outras luzes, como lanternas e luz de celular.
Os alunos sugeriram um lugar na mata onde há uma nascente de água.
Durante a trilha fotografaram a vegetação e as paisagens. Pode-se dizer
que as fotos feitas neste dia revelam a natureza como um ser animado,
dotado também de uma personalidade, pois não aparece apenas como
cenário, mas em interação com o elemento humano.
No encontro seguinte fomos para o alto do Morro dos Cavalos
para fotografar o território Guarani. A vista do alto revela a dimensão e
extensão do lugar. Como discutirei nos capítulos, para o Guarani o
espaço da tekoá deve manter o desenho original do território, para eles
não existem divisas, nem fronteiras, pois eles pertencem à terra, não o
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contrário. O desenho natural do território, moldado pelo relevo e pelos
rios, é o que define seu espaço, disto nasce a dificuldade de aceitar a
demarcação, pois demarcar significa alterar esse desenho original.
As fotos deste dia constituem-se como um importante documento
de memória – a memória de um tempo e de um espaço geográfico
específico, que está passando por uma fase muito rápida de
transformação. Há menos de 50 anos, antes da BR-101, esta região era
completamente diferente, e é difícil saber como será nas próximas
décadas diante de tamanho impasse para a homologação. A meu ver é
um registro histórico, geográfico e antropológico produzido pelos
próprios indígenas, que pode contribuir para pensar as transformações
que aconteceram e que ainda podem acontecer no território. São
registros também da população que vive ali neste momento,
comprovando sua presença na terra.
Os encontros que se seguiram a este foram todos voltados para o
registro do artesanato Guarani. Foram quatro oficinas dedicadas a
fotografar as peças de artesanato: brincos, colares, cestarias, cocares e
cachimbos. Utilizamos papéis de diferentes cores para fazer o fundo,
duas luminárias e um flash. A ideia era montar um pequeno estúdio para
que os alunos pudessem conhecer um pouco este tipo de trabalho. A
forma como estas imagens foram produzidas mostra o significado e o
papel importante que a arte tem no contexto Guarani.
Fotografia 5 – Fotografando o artesanato (Autoria: alunos da
Escola Itaty)
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Depois do tema do artesanato continuamos o estudo da
iluminação, mas desta vez fazendo fotos na Casa de Reza (Opy). Foram
feitos retratos e também fotografias da Opy utilizando a luz do flash em
contraste ao escuro natural do ambiente. Neste dia poucas pessoas
participaram.
As oficinas que se seguiram foram todas voltadas para fotografar
a natureza local – a fauna, a flora e também os animais da região. Foram
três oficinas em que os alunos andaram pelo território observando
detalhes, descobrindo plantas, insetos e registrando suas percepções.
Foram produzidas muitas imagens, que serão discutidas nos capítulos.
Chamou-me a atenção neste processo a forma diferenciada de olhar a
natureza, o interesse pelos grafismos dos animais e pelo desenho das
plantas. Demonstraram um olhar bastante aguçado para o tema, além de
grande conhecimento das espécies animais e vegetais da região. Em
nossas conversas nestes dias pude perceber a importância para o Guarani
de respeitar os ciclos da natureza, nada deve ser feito fora do tempo.
O encontro que se seguiu marcou um momento específico
importante para a comunidade, que foi a homenagem do dia dos
professores junto à celebração da publicação do Caderno “Modo de
Vida Guarani”, um conjunto de textos e desenhos produzidos pelos
professores e alunos da escola indígena da aldeia. Este evento contou
com apresentação do coral da comunidade, e foi marcado pelo
reconhecimento da importância da sabedoria dos mais velhos. Nesta
oportunidade, a cacica Kerexu fez uma homenagem a seu pai Adão
Antunes, hoje já falecido, por toda sua luta por uma educação Guarani
diferenciada e por sua dedicação à comunidade durante tantos anos.
Poucas semanas depois houve outra celebração bastante
importante, na qual os alunos se mostraram muito animados para fazer
os registros fotográficos – foi o encontro de anciãos, que reuniu na Casa
de Reza algumas das Guarani mais velhas do estado de Santa Catarina e
também de outros estados. Foi um dia de muita emoção e aprendizado
para toda a aldeia. Na Opy cada anciã fez seus rezos e os alunos fizeram
vários registros desta visita, em vídeos e fotografias.
Embora toda a cerimônia tenha sido feita em língua guarani, pude
perceber que havia muita emoção nas falas, e que era para todos um
momento bastante marcante. As imagens produzidas pelos alunos neste
dia refletem este respeito aos mais velhos. Quase todas as imagens
foram retratos das anciãs, são planos próximos, mostrando seus traços,
seus adornos, um pouco das expressões de cada uma delas.
Algumas semanas após este encontro nos reunimos novamente,
mas desta vez em uma outra aldeia, por ocasião de uma exposição de
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fotos organizada pelo Instituto de Estudos Latino-Americanos (IELA)
da Universidade Federal de Santa Catarina. O projeto desenvolvido pelo
IELA envolveu diferentes aldeias Guarani de Santa Catarina, que
expuseram em fotos parte de seu cotidiano e sua história. Através do
apoio do IELA também tivemos a oportunidade de participar, expondo
20 fotos que foram produzidas pelos alunos em nossas oficinas
(Apêndice A). As imagens foram expostas na aldeia de Piraí, interior do
estado de Santa Catarina. Neste dia os alunos aproveitaram para
fotografar seus parentes e registrar o encontro e a exposição.
Posteriormente a este encontro, ainda em 2014, realizamos uma
visita ao laboratório de fotografia analógica da UDESC, em
Florianópolis. Alguns meses antes eu havia enviado uma solicitação à
instituição perguntando sobre a possibilidade de levar os alunos para
conhecer o laboratório. Nesta visita eles puderam conhecer todo o
processo da fotografia analógica – e não apenas olhar o funcionamento,
mas aprender a fazer. O técnico do laboratório, Roberval Santos,
ensinou-os como produzir fotografia pin-hole – feita dentro de uma
pequena lata de alumínio. Depois eles puderam aprender a revelar e
ampliar as imagens, as quais levaram como recordação deste dia
(Apêndice B).
Este foi o último encontro de 2014, retornei à aldeia em meados
de janeiro de 2015. Eu já sabia da dinâmica de mobilidade que é
tradicional aos Guarani, mas quando voltei senti certo estranhamento,
havia muitas crianças diferentes na aldeia e alguns de meus alunos já
não estavam mais por lá. Então houve uma espécie de reinício do
projeto, mas os encontros não foram tão frequentes como no segundo
semestre de 2014. Nos concentramos em fazer os registros dos eventos
mais marcantes da comunidade, os encontros espirituais, as semanas
culturais, as manifestações, entre outras atividades. Destaco mais alguns
momentos específicos que se seguiram em 2015, 2016 e 2017,
momentos especiais nos quais estivemos reunidos para produzir fotos
conjuntamente e também para expor os trabalhos.
Semana Cultural de 2015
Anualmente a aldeia Itaty organiza, próximo à data de
comemoração do Dia do Índio, a Semana Cultural. É um momento em
que a comunidade realiza atividades culturais e artísticas voltadas para
os Guarani e também para pessoas de fora da aldeia. As escolas locais
são convidadas a participar e conhecer um pouco do universo Guarani,
sendo realizadas diversas atividades culturais. Em 2015, a semana
contou com apresentação do Coral Tapé Mirim, oficina de reciclagem,
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oficina de pintura corporal, oficina de cestaria, oficina de argila, jogos
tradicionais, exposição e venda de artesanatos, exposição das fotos dos
alunos, dança xondaro, observação do céu e das constelações indígenas,
rodas de conversa e trilhas pela mata. Nesta ocasião em 2015 pude
acompanhar de perto a realização das atividades e ajudar a organizar.
Foi um momento de muito contato e proximidade com os alunos. Do
primeiro ao último dia eles registraram em fotos e vídeos o
desenvolvimento da semana (Apêndice D).
Mostra de fotos no CFH
Durante o Seminário Universidade e Educação Intercultural
Indígena, na Universidade Federal de Santa Catarina, entre os dias 29 de
junho e 01 de julho de 2015, organizamos coletivamente uma exposição
de fotos dos alunos do projeto (Apêndice C).
Ato contra a PEC-215
Em 11 de novembro de 2015 foi organizada na aldeia Itaty uma
manifestação contra a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional
215, que prevê mudança constitucional em relação às terras indígenas no
Brasil, passando a decisão sobre as demarcações do Poder Executivo
para o Congresso Nacional, um imenso retrocesso na luta dos povos
indígenas. O ato reuniu grupos de diferentes etnias e também população
não-indígena. Durante algumas horas a rodovia BR-101 que corta a
comunidade ficou bloqueada pelos manifestantes. Neste dia os alunos
fotografaram todo o evento, e é possível estabelecer um contraste
bastante nítido entre as fotografias produzidas por eles e as imagens
veiculadas em alguns meios de comunicação, já que o ato teve ampla
cobertura da mídia. Essa comparação entre as imagens, que será feita
nos capítulos, permite pensar a construção de mensagens visuais como
uma disputa ideológica.
SAPIS
No segundo semestre de 2015 a UFSC sediou o VII Seminário
Brasileiro sobre Áreas Protegidas e Inclusão Social e II Encontro
Latino-Americano sobre Áreas Protegidas e Inclusão Social (SAPIS –
ELAPIS), entre os dias 03 e 06 de novembro de 2015. Nesta ocasião a
comunidade do Morro dos Cavalos foi convidada a participar das
atividades. Alguns líderes Guarani realizaram palestras durante o evento
e também tivemos um espaço para expor as fotos (Apêndice C). Várias
crianças e jovens da aldeia se envolveram nas atividades na UFSC.
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Semana Cultural de 2016
Tal como a Semana Cultural de 2015, a de 2016 reuniu diferentes
etnias indígenas e também muitos não-indígenas. Houve visitação das
escolas locais e atividades artísticas e culturais com vistas a divulgar os
aspectos da cultura Guarani. Entre as principais atividades: a exposição
e venda de artesanato, as rodas de conversa, apresentação de trabalhos,
teatro, apresentação do coral, entre outras (Apêndice D). Os alunos
fizeram diversos registros em imagens.
Semana Cultural de 2017
A Semana Cultural de 2017, intitulada em língua guarani
Xondaro Mbaraete Reko (Xondaro e suas resistências) teve como tema
os guerreiros tradicionais da cultura Guarani. Os xondaro são aqueles
homens e mulheres que assumem a função de proteção. São os
responsáveis por guardar e proteger a aldeia, em sentido físico e
espiritual. Hoje, principalmente, são eles que ajudam a dar força e
resistência para a luta indígena. A Semana contou com inúmeras
atividades, palestras, gincanas, competições e esportes tradicionais,
todos voltados para a figura do guerreiro (Apêndice D) e também foram
feitos registros visuais das diferentes atividades pelos alunos.
Além da execução das oficinas e da organização/participação em
atividades, a pesquisa de campo também envolveu a realização de duas
entrevistas. Elenquei como meus interlocutores dois professores
indígenas, que auxiliaram no desenvolvimento do projeto e que são
também importantes lideranças no Morro dos Cavalos. As entrevistas
foram realizadas em vídeo, nos dias 13 e 14 de abril de 2016, nas
dependências da Escola Itaty. Utilizei como fio condutor cinco imagens
com temas específicos que foram produzidas pelos alunos nas oficinas.
Foram colaboradores das entrevistas:
- Kerexu Yxapyry (Nome brasileiro: Eunice Antunes) – Nascida
em Xapecó, Kerexu é ex-cacica da aldeia Itaty. Foi e continua sendo
uma importante liderança política na luta Guarani. Em 2003, começou a
lecionar na escola indígena do Morro dos Cavalos. Cursou magistério
bilíngue e em 2011 ingressou no Curso de Licenciatura Intercultural
Indígena do Sul da Mata Atlântica, pela UFSC.
Junto ao curso defendeu em seu trabalho de conclusão a
importância da educação diferenciada no contexto das escolas indígenas.
Em 2012, tornou-se cacica. Recentemente foi premiada com a medalha
Zumbi dos Palmares em reconhecimento à sua luta por seu povo.
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- Karai Verá Popygua (Nome brasileiro: Marcos Morreira) –
Nascido em Cacique Doble, no Rio Grande do Sul, em 1982. Começou
a atuar como professor indígena em 2000 pela Secretaria de Educação
do Estado do Rio Grande do Sul. Em 2003, entrou para o Magistério
Guarani e, em 2004, mudou-se para a terra indígena Mbiguaçu Yyn
Moroti Whera, em Santa Catarina, vindo mais tarde a residir no Morro
dos Cavalos.
Em 2010, iniciou a Licenciatura Intercultural do Sul da Mata
Atlântica, pela UFSC, defendendo trabalho sobre a importância do
território na visão dos anciãos do povo Guarani. Seu nome Guarani
significa “líder do bastão”, função de âmbito espiritual.

Nas oficinas de fotografia, participaram como alunos:
Kennedy Antunes, Ita Mirim Samuel dos Santos, Jaxuka Poty,
Gaby Souza, Sarah Mariano, Fernanda Paraí, Marisa Gonçalves, Mirim
Gonçalves, Jaxuka Rete Mirim, Solange Norberto, Kuaray Mariano,
Marlon Moreira, Rayanna Antunes, Karaí Antunes, Betty Para´i Poty,
entre outros alunos que participaram esporadicamente.

Sobre a autoria das imagens é importante destacar que devido à
entrada e saída de alunos nas oficinas e pelo próprio processo de
circulação das câmeras durante as aulas foi impossível controlar qual
imagem pertencia a qual aluno. De início tentei dar conta de
acompanhar esta questão das autorias, mas percebi que tentar fazer este
controle acabaria sendo um bloqueio para o bom funcionamento da
atividade e à própria liberdade de circulação dos alunos pelo espaço. Em
função disso decidi não nominar as fotos e pensá-las enquanto produção
coletiva do grupo. Assim, as fotos foram designadas como de autoria
dos ‘alunos da Escola Itaty’, visto que as oficinas se desenvolveram em
parceria com os professores e com a direção da Escola.
As oficinas de fotografia, as entrevistas realizadas e a pesquisa
bibliográfica foram os principais caminhos encontrados por mim para a
construção desta pesquisa. Mas não apenas eles. É preciso reconhecer a
importância do processo de convivência junto à comunidade, e o
significado dos momentos em que estive lá não como pesquisadora ou
professora de fotografia, mas simplesmente com intuito de compartilhar
vivências.
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Em “Jeanne Favret-Saada, os afetos, a etnografia”, Marcio
Goldman (2005) fala do trabalho da etnógrafa Favret-Saada que levou
cerca de 10 anos para terminar seu trabalho etnográfico. Como pontua o
autor, este tempo de investigação seria impensável para o ritmo da
produção capitalista-acadêmica que impera hoje no âmbito das
universidades, porém, foi o tempo necessário para que a etnógrafa
pudesse entender/sentir o que poderia/deveria dizer sobre a comunidade
estudada. “Se a pesquisa tivesse, então, durado ‘apenas’ um ano
(quantos de nós dispomos mesmo desse prazo atualmente?), FavretSaada não teria muito a dizer [...]” (GOLDMAN, 2005, p. 149).
O autor aponta que o passar do tempo não é simplesmente o
passar do tempo, nem se trata de repetir o falso truísmo de que com o
tempo os nativos se acostumam à presença do pesquisador e passam a
agir mais naturalmente.
Em lugar de supor que o tempo apenas fornece
um meio externo para as relações humanas, é
preciso compreender que ele é, ao contrário e em
si mesmo, uma relação. Pois é apenas com o
tempo, e com um tempo não mensurável pelos
parâmetros quantitativos mais usuais, que os
etnógrafos podem ser afetados pelas complexas
situações com que se deparam – o que envolve
também, é claro, a própria percepção desses afetos
ou desse processo de ser afetado por aqueles com
quem os etnógrafos se relacionam. (GOLDMAN,
2005, p. 150).

Ao longo de meu processo de pesquisa pude compreender essa
importância de pensar o tempo como uma relação, e compreender o
processo de transformação das relações através do tempo. O processo de
convivência junto a uma comunidade é parte da busca do entendimento
das questões de pesquisa, questões que, por sua vez, podem modificar-se
pela própria convivência.
Hoje, ao olhar para as fotos, reconheço um olhar diferente
daquele de quando realizei a primeira oficina há três anos. E, da mesma
maneira, imagino que daqui há uma década este olhar já será outro.
Estas pontuações são importantes não apenas para apontar a relevância
do tempo no processo de pesquisa, mas também para destacar as
limitações de toda e qualquer investigação. Todo pesquisa é, de certa
maneira, uma forma de dizer: esta é minha forma de ver determinada
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questão hoje, a partir das leituras que tenho e da experiência que vivi
neste espaço-tempo específico.
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CAPÍTULO II
O SENTIR E OS SENTIDOS DA IMAGEM NO PENSAMENTO
INDÍGENA
Compreender os significados que a palavra imagem assume no
contexto cultural dos povos indígenas implica transcender, pelo menos
em partes, o conhecimento ou as definições tradicionais que temos
acerca deste tema. Isso porque o entendimento do que é a imagem
dentro de uma determinada cultura perpassa também pela compreensão
das diferentes formas de ver e ser que os povos têm. Este capítulo tem
por objetivo discutir a complexidade deste conceito dentro do
pensamento indígena, em especial a partir da percepção de mundo
Guarani.
O modo de ser e estar do mundo para o Guarani é guiado pela
espiritualidade e assim a produção de imagens e seu entendimento
também se relacionam ao divino. Neste capítulo discutirei as principais
formas imagéticas que estão presentes no cotidiano deste povo – tanto
em seu aspecto material (expressões artísticas) quanto imaterial
(imagens oníricas e espirituais). O capítulo aborda a espiritualidade
Guarani, as diferentes formas de arte (cestaria, grafismos, arte plumária,
esculturas em madeira, pinturas corporais, entre outras), as imagens
relacionadas à cosmovisão (as constelações celestiais e os animais, as
imagens oníricas e xamânicas) e, por fim, a relação com as imagens
tecnológicas – neste caso a fotografia.
2.1 A espiritualidade e o modo de ser Guarani
Diferentes autores e pesquisadores da cultura Guarani
(CLASTRES; BRIGHENTI; LADEIRA; CHAMORRO; LITAIFF)
costumam enfatizar que o sentido da vida para este povo está na
espiritualidade. Na língua guarani não existe uma única palavra que não
esteja relacionada ao espiritual, por isso mesmo não existe 'lado
espiritual', tudo é, tudo o que faz parte da vida Guarani é material e
imaterial, imanente e transcendente, terreno e divino.
Para o Guarani, todas as suas ações, por mais simples que
pareçam, o cantar, o plantar, o colher, o rezar, o educar, tudo está
relacionado ao ensinamento maior que lhes foi legado, tudo faz parte de
um mesmo sistema de pensamento acerca do mundo – chamado
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Nhandereko3. A sutileza desta forma de pensamento é tal que se torna
impossível para qualquer pesquisador discutir um aspecto cultural do
universo Guarani de forma isolada, pois tudo está em relação.
A religiosidade é um fator central de união e coesão social. Nas
palavras de Pierre Clastres (1990, p. 10), “a substância da sociedade
guarani é seu mundo religioso”. Para o autor, é a religiosidade que
mantêm vivo o Eu coletivo e anima o espírito de resistência, podendo-se
dizer que poucos povos vivenciam a religiosidade de forma tão
profunda. “É como ser coletivo que os homens – os índios guarani –
afirmam e vivem a parte de divindade que contribui para constituí-los.
Entre o Eu do indivíduo e o Eu dos deuses existe a tribo” (CLASTRES,
1990, p. 29).
Paradoxalmente, os Guarani foram considerados pelos
colonizadores como povos sem fé. Como compreender esta visão? Para
Helene Clastres (1978) e Pierre Clastres (1990; 2004) a ausência do
culto a uma figura dominante entre os Guarani e o fato de não
representarem seus deuses por meio de símbolos e imagens levaram os
missionários, cronistas e colonizadores do século XVI a acreditar na
falta de fé dos povos da floresta. Compreender a existência de outras
formas de contato com o divino parecia estar além da capacidade do
ocidente cristão. A religiosidade entre os Guarani está de tal forma
impregnada ao seu modo de vida que a distinção religião/cultura perde
seu sentido.
Estranha religião sem deuses, a dos índios sulamericanos: ausência tão irritante que mais de um
missionário chamou esses povos de verdadeiros
ateus! Povos, no entanto, de uma extrema
religiosidade: é que esta, antes de ser individual e
privada, é social e coletiva, por dizer respeito em
primeiro lugar às relações da sociedade como
mundo dos vivos com esse Outro que é para ela o
mundo dos seus mortos (CLASTRES, 1990, p.
103).

3

Nhandereko é frequentemente traduzida como sistema, ethos, modo de
vida ou modo de ser Guarani. O termo engloba preceitos religiosos, alimentares,
relações de convivência e produção, entre outros aspectos. Consiste em
orientações de fundo cosmológico que regulam a vida e o modo de ser. São as
noções centrais que alicerçam a cultura. (ROSE, 2010).
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O sagrado atravessa o social de um lado a outro, através dos
cantos, danças, cerimônias, rituais, organização do trabalho e atividades
cotidianas. Essa força da espiritualidade é o que mantém a identidade
Guarani; é o que garante e dá força para a sobrevivência da cultura,
mesmo após séculos de tentativas de dominação. No início do processo
de colonização, os invasores pensavam que, por se tratarem de povos
sem fé, seria fácil convertê-los ao cristianismo. A essa visão se acresce o
fato de os Guarani, por seus princípios, evitarem o enfrentamento físico,
sendo considerados “dóceis” pelos colonizadores. Estes dois aspectos os
fizeram acreditar que o processo de cristianização dos nativos seria
simples. Uma ideia que historicamente mostrou-se falsa. Apesar de,
muitas vezes, terem usado símbolos cristãos como forma de manter uma
relação não-violenta, os Guarani preservaram e preservam com muita
potência sua religião.
Seu modo de ser e seus costumes são moldados por ensinamentos
que transcendem nosso conceito linear e tradicional de tempo. É
importante compreender que aquilo a que chamamos em nossa cultura
de mitologia são os parâmetros por meio dos quais os Guarani
apreendem e agem no mundo. Os ensinamentos das divindades são
materializados através da oralidade e têm na palavra e nos mitos sua
força de propagação. As narrativas orais sobre a criação do mundo estão
presentes em todos os momentos da vida Guarani, desde a infância.
Há na cosmologia deste povo uma correspondência entre cada ser
que habita a terra e sua origem celestial. Todo novo ser que toma
assento no mundo terreno vem de um lugar espiritual. O nome dado à
criança no momento de seu batismo designa justamente a região
celestial de onde vem sua alma. É com base neste lugar geográficocósmico que se estabelece o nome próprio e também se estabelecem as
atribuições de cada um na terra, assim como suas características,
qualidades, dons. Por isso o 'nome' para o Guarani, mais que
simplesmente um 'nome', é o seu próprio ser, é aquilo a que chamam
palavra-alma.
O nome, ao nascer, é uma "palavra/alma" que
estrutura o ser humano, a pessoa individual,
inserindo-a no conjunto social de seres humanos e
meio ambiente, ou seja, no mundo guarani […]. O
nome é parte integrante da pessoa. Os Guarani
não "se chamam" de tal ou qual maneira, eles
"são" tal ou qual (CADERNO GUARANI RETÃ,
2008, s/p).

60

O primeiro sentimento experimentado pela criança quando vem
ao mundo é a cólera, até que a descoberta do nome a faz reencontrar a
calma. Cabe aos líderes espirituais encontrarem o nome que os deuses
atribuíram ao recém-nascido. Conforme pontua Ladeira (2008), é
durante o ritual do Nheemongarai (cerimônia de batismo) que os Nheeru
ete (os pais das almas) revelam aos dirigentes espirituais o nome-alma
que corresponde à criança. “O sacerdote […] sopra a fumaça do tabaco
no topo da cabeça do recém-nascido. A fumaça abre o caminho para a
outra fumaça, a bruma originária, de onde procedem as belas palavras”
(CLASTRES, 1990, p. 115).
O Nhe´e é o princípio da pessoa Guarani-Mbyá. É
o princípio-espírito que sustenta as nossas vidas.
A forma de ser de cada pessoa é característica do
nome-Nhe´e. Nós, seres humanos, somos apenas
representações imperfeitas deste ser perfeito que é
o princípio-espírito nome-Nhe´e. Nosso nome é o
princípio de nosso caminhar na Terra enquanto
pessoas (POTY, 2015, p. 29).

Diferente da tradição cristã, na qual a “alma” é entendida como
algo diferente do “corpo”, o pensamento Guarani compreende o
indivíduo integralmente. A alma é o próprio “eu” (CHAMORRO,
2008). Deste fundamento e concepção de vida, que não separa o divino
do terreno, nem o 'nome' do 'ser', é que se fundamenta e se materializa a
vida Guarani no mundo, e assim eles podem caminhar sobre a terra. Esta
caminhada é autorizada pelo divino e por ele acompanhada.
A cosmologia Guarani explica que os guardiões das quatro
direções são os encarregados de enviar as almas para a terra. Estes
quatro guardiões, que auxiliaram Nhanderu (Grande Pai) na criação do
mundo, são Jakaira, Nhamandu (Kuaray), Karai e Tupã. Nhamandu é o
primeiro filho de Nhanderu, é o pai sol, guia dos povos indígenas –
também é chamado de Kuaray (Kua – sabedoria; ray – filho), é aquele
que dá a vida, pois sem o sol nenhum ser existiria. Jakaira é tido como
guardião da noite e deus do vento, é também aquele que cria e guia os
não-índios. Karai é o deus da sabedoria, aquele que ensina sobre a cura
para os homens e Tupã também chamado deus do trovão é aquele cujo
conhecimento é cuidar do universo4.
4
Estas informações foram repassadas pelo professor Karai Popygua
durante a disciplina de língua guarani oferecida pela UDESC no segundo
semestre de 2015.
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No conhecimento ocidental os quatro guardiões são associados às
quatro direções geográficas. Segundo Germano Afonso (2006), o zênite
representa Nhanderu, a direção leste está associada a Karai, a direção
sul a Nhamandu, norte a Jakaira e oeste a Tupã. Em seu trabalho “O
caminhar sob a luz: o território Mbya à beira do oceano” (2014), a
pesquisadora Maria Inês Ladeira reúne conhecimentos acerca dos
principais nomes e características associados às diferentes regiões
celestiais.
Segundo Ladeira (2014) os nomes provenientes da região de
Nhanderu retã são principalmente femininos. São almas que vêm para
ajudar a tirar a família do perigo, conduzindo-a pelo caminho certo. Em
cada família é preciso ter uma dessas almas. Possuem a qualidade de
reunir harmoniosamente a comunidade e têm condições de liderar e
organizar a tekoá, por isso não devem se ausentar por muito tempo da
aldeia. Entre as principais qualidades, a pesquisadora aponta que são
pessoas de boa voz para o canto e se destacam ao dirigirem os rezos
coletivos. Também estão aptas a trabalhar com o barro na confecção de
cachimbos, potes e panelas.
Os nomes provenientes de Nhamandu (Kuaray) são bons
artesãos, destacam-se na confecção de peças de madeira e de taquara,
trabalham com barro apenas para fazer cachimbo. As almas femininas
de Kuaray Ru Ete “são enviadas para acompanhar os pais e os irmãos.
São boas para as rezas mas não exercem muitos trabalhos que exijam
força física” (LADEIRA, 2014, p. 125). Já as almas masculinas desta
região são apontadas como próprias para indicar o caminho ao seu
grupo.
As almas ligadas a Tupã são aquelas que manifestam maior força
física e por assumirem a função de “guarda-costas do mundo” estão
frequentemente em movimento. As almas femininas são boas para
ensinar e para puxar rezas. Portam vozes especiais para o canto, no
entanto, não são boas para plantar nem para trabalhar com barro. As
almas masculinas desta região também se destacam pela reza forte e são
boas na lavoura e na construção de casas, mas também não devem lidar
com o artesanato de barro, pois suas produções quebram facilmente. Por
sua força podem assumir o papel de xondaro da comunidade, ou seja,
guerreiro/guardião.
As almas provenientes de Karai são enviadas com o propósito de
dar conselhos a todos. Os homens de Karai não devem se ausentar por
muito tempo da aldeia, pois devem zelar pela comunidade. Os nomes
ligados a Jakaira, por fim, são indicados também como bons xondaro e
bons rezadores. Também se destacam na lavoura. A pesquisadora
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explica que tanto as almas de Karai quanto de Jakaira percorrem um
caminho celestial antes de habitar a terra, passando pelo “centro da
terra”, estas em sentido circular (horário) e aquelas em sentido antihorário. “Em vida, o percurso deve ser feito circularmente, pela beirada
do oceano”, destaca Ladeira (2014, p. 128).
Os nomes compostos que são bastante comuns entre os Guarani
não indicam que a pessoa tenha mais de uma alma, mas que a alma foi
enviada por dois guardiões diferentes. Também é importante destacar,
quanto à origem dos nomes, que estas atribuições de qualidades não
guardam significados apenas individuais, mas também coletivos.
Segundo Ladeira (2014), “a composição de uma tekoa, a organização
social e das atividades cotidianas e rituais são determinadas pelas almasnomes de todas as pessoas da comunidade” (LADEIRA, 2014, p. 120).
O nascimento de uma criança está relacionado à realização de um
ideal coletivo. Todo ser que nasce tem um significado de estar na aldeia,
e é por isso que todos são responsáveis pelas crianças. Todos devem
ensinar e ter cuidados com todos. Trata-se de uma sociedade que se
pensa coletivamente, pois é enquanto ser coletivo que se busca atingir
um objetivo na terra.
Em seu importante trabalho de resgate de textos míticos Guarani,
o pesquisador Pierre Clastres reúne em “A Fala Sagrada – Mitos e
cantos sagrados dos índios Guarani” (1990) narrativas fundantes do
pensamento deste povo. Destaco aqui algumas palavras sagradas
trazidas pelo pesquisador que se referem justamente ao momento em
que um novo ser assume a vida terrena junto a seu povo.
Estes que belamente são adornados
Estas que belamente são adornadas,
eis que à vista de sua alegria
alguém apresta-se a se prover de nádegas:
sobre nossa terra envie então uma Bela Palavrahabitante, a fim de que ela aí se instale.
[…]
Bem! você vai partir,
pequena criança de Ñamandu:
que seja grande a sua força na morada terrestre;
e mesmo se as coisas em sua totalidade,
todas desprovidas de semelhança,
erguerem-se, assombradas,
que seja grande o seu coração!
[…]
Lembre-se de mim, você que se ergue!
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Assim, farei correr o fluxo das Belas Palavras
para você, que se lembrará de mim.
Assim, não pouco numerosos filhos excelentes
que reúno,
farei com que corra o fluxo das Belas Palavras.
[…]
Ninguém, na morada terrestre das coisas
imperfeitas, terá
mais que os não-pouco numerosos filhos que
reúno, Grande Coração;
ninguém melhor que eles saberá
sacudir para longe de si as coisas más.
Eis porque você, que vai morar sobre a terra,
tenha lembrança da minha bela morada.
Farei, quanto a mim,
correr no topo de sua cabeça
o fluxo das Belas Palavras,
a fim de que, igual a você, não exista ninguém
na morada terrestre das coisas imperfeitas”.
(CLASTRES, 1990, p. 112-114).

Estes versos mostram a profundidade da relação dos Guarani com
o divino, e a garantia de que os guias espirituais nunca os abandonam no
caminhar sobre a terra. É nessa relação de reciprocidade que toda a
conduta na aldeia acontece. Tudo o que é criado, pensado e construído
está em acordo com as belas palavras e com o que os guardiões
pensaram para este mundo.
Muito antes de assumir uma forma terrena, a alma empreende
uma jornada para chegar até o ser que habitará. Deste modo é possível
dizer que a história Guarani começa muito antes daquilo que estamos
acostumados a pensar, antes daquilo que os homens podem observar e
registrar por meios tradicionais. O que se vive na terra é reflexo do que
já está no cosmos. É o cosmo que dá o caminho e o conhecimento, por
isso tudo começa pelo nome e por saber o sentido e a origem de cada
alma5.
Para entender as produções, a arte, o modo de vida e as práticas
Guarani é preciso compreender esta ligação com o plano divino. Então
qualquer pesquisa, independente do tema que busque conhecer, perpassa
pela dimensão da espiritualidade e pela percepção de que o
5
Explicação de Karai Okenda, liderança espiritual na aldeia Mymbá
Roká, Biguaçu - SC, durante atividade na Semana Cultural do Morro dos
Cavalos em 2015.
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conhecimento para os Guarani é também conhecimento sensível, que se
dá através das sensações e dos sentidos.
Em alguns dos momentos em que estive junto à Kerexu Yxapyry,
ex-cacica da aldeia, durante reuniões, encontros, brincadeiras, a vi
questionar aos seus alunos: “vocês conseguiram sentir esse
conhecimento que foi passado agora?”, e esta pergunta sempre me
chamou a atenção. Ela não questionava aos alunos se eles tinham
conseguido ‘entender’ o conteúdo, mas se tinham conseguido ‘sentir’.
A partir deste aspecto pude notar a importância do conhecimento
sensível para o Guarani, para eles o conhecimento se dá por meio das
sensações e dos sentimentos. Essa percepção nos leva a ver que o
processo de produção e transmissão de informações dentro da tekoá é
feito através do processo de vivenciar/experimentar, que está muito
ligado à oralidade e à observação.
É importante compreender que a arte indígena (as cestarias, os
adornos, as cerâmicas, os desenhos), as expressões culturais (as danças,
os cantos), as formas de alimentação e atividades agrícolas, as maneiras
de ensinar, as brincadeiras, tudo é parte deste conhecimento sensível,
são como formas de 'oração', meios de reverenciar a sabedoria de
Nhanderu, o grande Pai.
Diante desta percepção, comecei a questionar: se a espiritualidade
é a condição pela qual o Guarani se vê no mundo e assim vê o mundo,
como pensar a produção de imagens neste contexto? Esta produção
também reflete este modo de acreditar próprio do povo Guarani?
2.2 As imagens e o pensamento indígena
No senso comum ocidental, imagem é a representação de algo, é
a reprodução ou imitação das formas de um objeto, seja através de uma
pintura, uma gravura ou um desenho. Estendendo esta compreensão,
podemos falar ainda de pelo menos uma dezena de outras formas de
representação, também nomeadas por nós como imagens, com as quais
convivemos cotidianamente – os cartazes, os anúncios publicitários, as
imagens da TV, entre muitas outras.
Etimologicamente a palavra imagem remonta a duas fontes
históricas importantes – a origem grega, a partir dos termos eikón e
eidolon e a origem latina, a partir do termo imago. Para os gregos, eikón
e eidolon correspondiam a dois domínios imagéticos distintos – o
primeiro referindo-se à representação do mundo através de desenhos,
gravuras, pinturas, esculturas, e o segundo ao universo das imagens
mentais, imateriais, entre elas os sonhos, as fantasias, os pensamentos. O
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conceito latino imago, por sua vez, abarca estes dois sentidos
simultaneamente (BRANDÃO, 2016). Assim, já em sua raiz
etimológica, há o reconhecimento de que a imagem está presente nos
mais distintos campos do conhecimento humano, do perceptivosensorial ao material.
É importante pensar que muito antes da busca filosófica pela
definição do que é a imagem, todo o universo humano e o que
entendemos por humanidade se constrói a partir dela. “Imagem é a
expressão da cultura humana desde antes de as pinturas rupestres
aparecerem nas cavernas” (BRANDÃO, 2016, p. 184). O indivíduo se
vê como parte do mundo a partir do olhar e da percepção de seu próprio
corpo, é a partir da imagem de si, como um ser material, que o indivíduo
assume sua humanidade e identidade. É a própria imagem que o ajuda a
formar um conceito de ser humano.
Assim a compreensão deste conceito perpassa pelo
reconhecimento de sua presença nos mais diferentes contextos e
sentidos da vivência humana. Imagens podem ser gráficas, a exemplo
das pinturas e dos desenhos; óticas, tais quais reflexos e projeções;
perceptivas, que dizem respeito às aparências; mentais, a exemplo dos
sonhos e das memórias; ou até mesmo verbais, como é o caso das
metáforas e das descrições (NOVAES, 2008). Estas diferentes formas
apresentam-se como pertencentes também a domínios diferentes – como
formas materiais e imateriais, tangíveis e intangíveis (BRANDÃO,
2016).
A existência de um caráter imaterial da imagem permite dizer que
ela guarda relações com a magia. Em “Imagem, magia e imaginação:
desafios ao texto antropológico”, a autora Sylvia Caiuby Novaes (2008)
traz reflexões sobre esta conexão. Para Novaes, é plausível a hipótese, já
levantada por outros autores, de haver etimologicamente na linguagem
persa antiga uma mesma origem para as palavras imagem e magia.
Pensar o modo como imagem e magia se relacionam
historicamente nos permite voltar há pelo menos 15 mil anos e encontrar
as imagens nas cavernas de Lascaux, na França, e dezenas de outras
inscrições rupestres referentes a povos e contextos diferentes, que
apontam para um mesmo sentido – o caráter mágico das imagens
produzidas por diferentes povos.
Hoje é amplamente aceita pelos historiadores da arte a teoria de
que as pinturas rupestres, longe de serem decorativas ou ornamentais,
possuíam caráter e objetivos mágicos. O propósito de desenhar um
animal atravessado por lanças e flechas era mesmo a materialização
deste fim. A pintura permitiria ao caçador chegar ao próprio animal. Sua
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imagem, como um duplo, materializava não apenas o desejo, mas
também a ação do caçador. Neste caso, a representação assume o caráter
de realidade através de um ato mágico. O homem ao transformar um
animal em imagem chegava não a uma representação, mas ao próprio
animal, à sua encarnação.
Ao valer-se da máscara de um animal, por
exemplo, o homem que faria emprego dela não
estava apenas transvestido daquele objeto, nem
fazia um mero uso de uma imagem, mas tornavase aquele próprio ser (GOMBRICH, 2013),
adquiria sua força, seu poder, seus atributos; isso
porque o que se esvai durante sua utilização era
seu próprio ego, sua própria expressão enquanto
indivíduo. O mesmo acontecia com os animais
pintados nas cavernas: não eram uma mera
reprodução, nem buscavam deleite ou fruição,
possuíam uma função definida, utilitária, mágica;
pois, mais do que trazê-los do exterior para o
interior, um mero decalque, um símile, aqueles
homens buscavam conhecê-los, respeitá-los e
sucumbi-los simbolicamente, antecipando sua
morte […] (BRANDÃO, 2016, p. 194-195).

Através da imagem o caçador era capaz de ganhar poder sobre o
animal, pois ao mesmo tempo ali estava o próprio animal em uma
diferente forma de realidade. A imagem neste caso é ação, é o próprio
ato de caçar. Conectando mundo físico e psíquico podemos reconhecer a
imagem já desde estas primeiras manifestações como um importante
instrumento de poder. Imagem, poder e magia é uma tríade importante
para chegar ao tema aqui proposto – a relação com o pensamento
indígena.
A compreensão do que é a imagem para as sociedades indígenas
também extrapola o conceito tradicional de mimese ou representação e
aproxima-se bastante deste pensamento de ato mágico característico do
ritual rupestre. Primeiro é preciso lembrar que as sociedades indígenas
são sociedades de tradição oral, sendo assim, constroem seus
referenciais de mundo a partir de narrativas, neste caso os mitos, que
dão sentido à vida e cumprem importante papel. É inquestionável que os
mitos remontam a imagens, e isso já é uma importante apropriação da
imagem como um instrumento de poder. Mais do que isso, é possível
pensar que a arte indígena na forma como se expressa, através de seus
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símbolos, formas, grafismos, além de buscar representar algo, ela é um
meio de acesso ao divino, é como um canal de comunicação.
Els Lagrou, antropóloga e estudiosa da arte indígena, em seus
trabalhos “A fluidez da forma: arte, alteridade e agência em uma
sociedade amazônica – Kaxinawa, Acre” (2007) e “Arte indígena no
Brasil” (2009), inicia seus textos pontuando que discutir arte indígena
brasileira é antes de tudo um paradoxo, já que tratam-se de povos que
não partilham a nossa noção de arte. “Não somente não têm palavra ou
conceito equivalente […] como parecem representar, no que fazem e
valorizam, o polo contrário do fazer e pensar do Ocidente neste campo”
(LAGROU, 2009, p. 11). No entanto, isto não quer dizer que a arte não
exista entre eles: “[…] não é porque inexistem o conceito de estética e
os valores que o campo das artes agrega na tradição ocidental que outros
povos não teriam formulado seus próprios termos [...]” (LAGROU,
2009, p. 11). A arte e a vida se confundem e a definição de arte como
um conceito à parte do todo perde o sentido.
A imagem para os povos indígenas está no âmago da relação com
o transcendental. As obras de arte nestes contextos não servem apenas
para contemplação e fruição estética, mas acima de tudo para marcar a
existência de uma conexão com o lado imaterial da vida. É justamente
por isto que não se encontra a noção convencional de artista. O artista é
aquele que sabe captar, dialogar com este outro universo, é como um
receptor, um tradutor de outros mundos (LAGROU, 2009). Assim, sua
arte não é só sua, ela é coletiva e é divina.
Embora não exista a noção convencional de artista, é claro que há
nas sociedades indígenas o reconhecimento das habilidades técnicas de
cada um. Um fato curioso me chamou a atenção durante o trabalho de
campo junto às crianças Guarani. Nas oficinas de fotografia dos
artesanatos, mesmo com dezenas de peças espalhadas sobre a mesa,
todas as crianças sabiam dizer a qual artesã pertencia cada uma delas.
Quando questionei como elas sabiam reconhecer, a resposta que escutei
foi: “Ah, por causa do jeitinho de cada uma”. Esse “jeitinho” pode ser
entendido como as características autorais de cada produção, o que
chamaríamos em nossa sociedade de marcas de artista. É possível
observar, assim, que a arte para eles se constitui na fronteira entre o
autoral, o coletivo e o transcendental, e que cada artista também tem seu
modo de estabelecer a conexão com as divindades.
Lagrou (2009) fala que a figura do xamã, como um tradutor de
outros mundos, muitas vezes coincide com a figura do artista entre os
ameríndios. “Entre os Araweté, a arte do xamã reside na evocação de
imagens mentais” (LAGROU, 2009, p. 23). Existem, assim, diferentes
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meios através dos quais o mundo invisível toma forma artisticamente,
pode ser pelo canto, pelas roupas, pelos instrumentos, pelos ornamentos
etc. E em todas estas formas de manifestação há um comprometimento
ético, estético e cósmico do artista com aquilo que faz.
A arte também pode ser nas sociedades indígenas a forma de
materialização de seres e poderes específico, é por isso que Lagrou
(2009) conta que na sociedade wauja, do Alto Xingu, o ser invisível
reproduzido em um artefato pode se vingar se a confecção for
artisticamente malfeita. Já entre os Wayana existe o risco de a tradução
tornar-se tão completa a ponto de ganhar vida própria.
Há, então, um propósito que orienta cada trabalho. Quando se
fala em uma confecção “artisticamente malfeita” não necessariamente
isto aponta para nossa compreensão ocidental do que é belo e
harmonioso. A beleza de um objeto para os povos indígenas pode estar
associada a padrões estéticos que nos são desconhecidos. “A forma não
precisa ser bela, nem precisa representar uma realidade além dela
mesma; ela age sobre o mundo à sua maneira e surte efeitos”
(LAGROU, 2009, p. 31).
Sarmento (2005) aponta que nas últimas décadas a Antropologia
tem se dedicado a compreender a arte indígena também como uma
linguagem visual. O estudo dos aspectos simbólicos contidos nas
produções visuais remonta ao ritual e às explicações mitológicas dos
povos sobre o mundo, enquanto que o pensamento da cultura material e
da estética de um povo aponta para a reflexão acerca de sua cosmovisão.
Lux Vidal (2007), importante estudiosa dos grafismos indígenas,
considera que o estudo das artes dos povos indígenas foi durante muitos
anos relegada a um segundo plano. É bastante recente no âmbito dos
estudos da sociedade a percepção de que através da produção artística de
um povo se pode acessar seus campos sociais, espirituais e cognitivos.
Para ela, “apenas recentemente a pintura, a arte gráfica e os ornamentos
do corpo passaram a ser considerados como material visual que exprime
a concepção tribal de pessoa humana” (VIDAL, 2007, p. 13). Vidal
pontua que no contexto tribal, mais do que em qualquer outro, a arte
funciona como uma forma de comunicação, que emana força e
autenticidade.
2.3 A arte Guarani
A arte Guarani se expressa em diferentes meios e formas. São
tradicionais as cerâmicas, cestarias, ornamentos corporais, instrumentos
cerimoniais sagrados, cantos, danças, pinturas, entre outras formas de
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expressão. Na pesquisa desenvolvida por Alexandrina da Silva,
estudante mbya-Guarani do curso de Licenciatura Indígena da UFSC,
são discutidos alguns dos principais significados e características das
artes Guarani. Já de início a autora destaca que o que dá sentido à
produção do grupo está baseado na cosmologia.
Cada pintura corporal e os trançados, ou seja, o
grafismo impresso nas cestarias é usado para
adornar corpos e objetos, por exemplo, não são
simples desenhos, neles há muitos significados,
pois ele é uma forma de afirmação cultural, e está
associado à mitologia e cosmologia. Através dos
grafismos presentes nos artesanatos, nós guarani
valorizamos historicamente e culturalmente a
memória de nossos ancestrais e, assim,
preservamos a nossa maneira de ser e de viver,
mantendo viva a nossa tradição (SILVA, 2015, p.
10).

A arte Guarani está diretamente ligada à natureza. Para a
confecção dos grafismos é necessário ter atenção aos animais e ao meio
ambiente, pois grande parte dos desenhos se baseiam em suas linhas e
formas. Todo o artesanato do grupo é, nas palavras da pesquisadora,
resultado da observação. Para o Guarani é a natureza quem ensina a
trançar, tecer e modelar os diversos materiais, assim como também
ensina o tempo de cada etapa – o tempo de colher a matéria prima, o
tempo de secar e o tempo de fazer. Segundo Silva (2015) os desenhos
feitos nos artesanatos têm dois nomes e significados distintos: Ypará
(significados mitológicos e sagrados) e Ta`anga (significados físicos e
estéticos, “desenhos comuns”). Ela afirma que hoje já são feitos
desenhos Ta`anga que não necessariamente possuem significado
sagrado, pois são feitos para comercializar para os não-indígenas “[...]
para chamar a atenção já que os Juruá não entendem sobre a simbologia
e a história Guarani” (SILVA, 2015, p. 15-16).
As produções artísticas Guarani assumem funções diversas na
organização social e espiritual da aldeia. “Ao trançarem os cestos, os
guarani, transformam o elemento morte em elemento vida” (SILVA,
2015, p. 23). Para Sarmento (2008) as manifestações estéticas indígenas
podem ser estudadas como sistemas que procuram explicar como a
sociedade pensa a si mesma e o mundo ao redor.
Os significados dos grafismos e desenhos geralmente são
transmitidos através da oralidade, passando dos mais velhos para os

70

mais novos, forma tradicional como se dá a transmissão do
conhecimento dentro de uma aldeia. Vherá Poty (2015) explica que é
através da prática do artesanato que a memória do convívio com os seres
da mata é repassada às gerações mais novas. O ensino do artesanato aos
filhos é também uma forma de manter viva a força da oralidade que
sustenta a tradição deste povo.
2.3.1 Adjaka, grafismos e arte plumária
Uma forma de arte bastante marcante e conhecida do povo
Guarani são os cestos ou balaios (chamados na língua própria de
adjaka). Os adjaka, que trazem a força da tradição do trançado
feminino, têm para este povo um significado ritual. É preciso buscar na
mitologia os porquês desta forma de arte ser tão especial e simbólica.
Segundo a mitologia Guarani, o homem originou-se quando o Ser
Criador bateu com seu arco no cesto e deu origem a um corpo (rete)
com forma de arco (guyrapa). Quando bateu novamente no cesto, desta
vez com a taquara, deu origem a um corpo (rete) com forma de cesto
(adjaka) – e assim surgiu a mulher. Segundo Silva (2015), o cesto está
no princípio da criação da humanidade, ele é um recipiente pronto para
receber os propósitos de Nhanderu.
Os cestos, cujo trançado foi ensinado aos Guarani pelo Pai
Criador, tem por função carregar as sementes de milho e transportar o
pão sagrado feito de milho (mboejape) até a Casa de Reza (opy) para a
cerimônia de batismo das crianças. “Neste momento, o cesto
proporcionará alimento para o espírito. E, satisfazendo o espírito, o
nome será bem cuidado, bem recebido” (CAMPOS, 2012, p. 76).
Tendo uma função importante no processo de localização da
palavra-alma que vem habitar a criança, o cesto deve, assim, ser
protegido e é aí que se revela a importância dos grafismos que se usam
junto ao trançado. Entre os principais grafismos utilizados nas cestarias
estão os desenhos de cobra: padrão da jararaca (Mboi para), caninana
(Nhakã nina), urutu (Mboi tuvi), coral (Mboi Pytã) e cascavel (Mboitini
ipará). A cobra tem uma presença muito forte no universo cosmológico
Guarani. Ela traz o significado da proteção, além de ser símbolo da terra
no calendário cósmico. “Na organização do universo, o Guarani tem a
cobra como o símbolo da terra (Ambará) que também é uma estrela. Na
apropriação do mundo, "Ambará" passa a ser um signo” (MOREIRA,
G.; MOREIRA, W., 2015, p. 17).
Há outros importantes grafismos presentes na arte das cestarias.
São eles: padrão coração (Pya tytya) e padrão vida longa (Teko Poku).
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Conforme contam as artesãs indígenas, a trama Pya tytya é feita
especialmente para a pessoa que está com problemas no coração. O
enfermo é levado até a Casa de Reza (Opy) e presenteado com um cesto
com o grafismo de coração. Este cesto, que possui em seu interior pão
sagrado, frutas e mel, é utilizado para a cerimônia de cura do doente.
Outro desenho relacionado à saúde é o Teko Puku, chamado de
trama vida longa. Não necessariamente é oferecido a alguém que está
enfermo, mas traz como parte de sua simbologia e de seu poder o desejo
de vida longa para aquele que recebe o presente. “O balaio é umas das
artes mais importantes na nossa cultura. Significa várias direções do
pensamento; é um instrumento de cura” (SILVA, 2015, p. 15).
O processo de confecção de um balaio pela artesã também é um
trabalho ritual. Todas as etapas devem ser regidas pelo ciclo lunar. O
primeiro momento, de extração da taquara, é comumente feito pelos
homens durante a lua nova. Todas as outras etapas, de corte, tingimento
e trançado, são feitas pelas mulheres, e não devem ser feitas na lua
crescente (MILEZZI, 2016). Deve haver em todos os momentos respeito
aos ciclos da natureza e aos espíritos que nela habitam.
Atualmente, diante da necessidade de venda e comercialização de
produtos para garantir a sobrevivência da comunidade, algumas
transformações ocorrem neste processo. Por exemplo, se antes eram
utilizados apenas pigmentos naturais à base de plantas, cera de abelha e
carvão, hoje muitas artesãs utilizam pigmentações artificiais como
estratégia para deixar seus artesanatos “mais atraentes” para venda.
Também se multiplicaram os desenhos e as representações gráficas
presentes nos artesanatos. Embora mantenha-se o respeito ao ciclo da
natureza no processo de produção dos cestos, é bastante diferente o
significado que os indígenas atribuem à arte feita com intenção ritual
para uso dentro da aldeia em comparação à arte feita com intenção de
comercialização para o juruá.
No entanto, é preciso reconhecer que mesmo os artesanatos
produzidos unicamente com intenção de venda nascem de um
conhecimento passado de geração em geração, guardam um modo de
fazer e levam consigo a história do artesão e sua sociedade, estão,
portanto, ligados à ancestralidade e à mitologia indígena em suas formas
de materialização artística. As peças produzidas com outros desenhos e
significados para fins comerciais são também, em parte, resultado dos
hibridismos vivenciados pelas culturas indígenas.
Os grafismos também estão presentes nos colares, pulseiras e
adornos corporais (Nhanhemoatyro’a) produzidos pelos Guarani. Para
Milezzi (2016, p. 74) os adornos têm dimensão muito importante.
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“Alguns tipos são utilizados apenas por líderes espirituais ou pessoas de
algum outro papel social específico na comunidade. A função de
proteção […] também é ligada à forma e aos grafismos presentes no
objeto”. A autora destaca que há uma relação forte com a intenção de
uso.
Fotografias 6, 7 e 8 - Artesanatos (Autoria: alunos da Escola
Itaty)
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Há no uso de cada adorno uma intenção e um significado (vale
fazer a ressalva de que a palavra 'adorno' talvez não seja a expressão
mais adequada para dar conta do sentido que os objetos guardam para os
indígenas). Para eles, estes objetos não apenas são parte da história de
vida de quem os utiliza, mas também definem e apontam a missão
espiritual e comunitária da pessoa.
Entre os povos originários, de um modo geral, a concepção de
arte ligada ao sagrado transcende as categorias do pensamento ocidental,
pois é claramente uma relação mágica que se estabelece entre o ser que
'porta' determinado objeto e o objeto em si. Alguns objetos em especial,
como é o caso do petyngua (cachimbo), corporificam para aquele que o
usa a própria relação com o divino. Assim, mais que uma representação
simbólica, mais que canal de conexão com o transcendental, o objeto
assume a forma do divino em si. Velthem (2010, p. 62) afirma que “os
corpos dos objetos não remetem necessariamente aos humanos, pois os
modelos podem ser animais, seres arquetípicos ou sobrenaturais”. Tal
como nas pinturas rupestres, a arte conecta-se com o real e materializa
ações, neste plano, através de forças que emanam de um outro plano.
Esta relação de corporificação divina que emana dos objetos
sagrados é usada também como uma estratégia de luta pelo povo
Guarani. Por exemplo, nos momentos das manifestações, nos momentos
de enfrentamento com a polícia ou nos momentos de defesa do
território, toda a comunidade recorre a seus instrumentos como forma de
fortalecimento. Assim, usam os colares, pulseiras, cocares e outras artes
plumárias, como força e proteção para a luta.
Em “A arte dos sonhos – uma iconografia ameríndia” o autor
Aristóteles Barcelos Neto (2002) realiza um estudo das produções
artísticas do povo Wauja, da Amazônia. As conclusões a que chega o
pesquisador sobre o papel da arte nesta sociedade são bastante
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interessantes, e de certa forma, podem ser transportadas para a arte
Guarani, guardadas as particularidades de cada etnia. Ele diz que (2002,
p. 263):
Por tratar-se de uma arte que efetiva processos
ontológicos de transformação, metamorfose,
manutenção e renovação tão vigorosos, certas
noções de representação e de objeto precisam ser
colocadas em suspenso. Se para o olho ocidental é
difícil pensar a arte de outro modo que não seja
enquanto objeto, para a maior parte da Amazônia
indígena o problema assume a posição inversa.
Lá, diferentemente de aqui, a arte nega-se a ser
objeto. Sem ser simples ou exclusivamente o
resultado de agências humanas, a arte na
Amazônia é, em muitos casos, agente de si
própria, negando portanto a idéia de
representação. Temos, desse modo, sujeito diante
de sujeito.

Essa passagem traz a percepção dos poderes existentes nas
formas artísticas. É nesse sentido que gostaria de pensar a imagem
abaixo.
Fotografia 9 – Cocares (Autoria: alunos da Escola Itaty)
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Esta imagem do Ato pela Homologação da Terra Indígena do
Morro dos Cavalos (em 22 de setembro de 2014, na Avenida Beira-Mar
Norte, Florianópolis) foi feita por um dos alunos do projeto. A imagem
mostra o momento em que vários indígenas tiram seus cocares e os
colocam no chão. Este gesto, que foi interpretado pela mídia, naquele
momento, como parte de uma performance de protesto, em minha
leitura, vai além disso. O ato de reunir os cocares é um ato simbólico e
mágico de convocação das forças divinas. O cocar, que tem para os
povos indígenas a capacidade de conexão com as forças da terra, dos
animais e forças celestiais, é um objeto de muita potência, por isso o ato
de reuni-los vai muito além de uma mera representação estética. É uma
estratégia de luta. E esta imagem fotográfica, na forma como se constrói,
colabora profundamente para esta reflexão.
A fotografia em questão se constrói esteticamente a partir do
contraste entre dois campos visuais distintos – um campo visual “real” e
outro “imaginário”. De um lado da foto temos um universo visível, de
“pessoas reais”, em cores nítidas, concretas; de outro lado, temos um
universo desconhecido, imaterial, apenas insinuado por sombras, do
qual pouco sabemos. A construção estética da imagem dialoga com os
significados da cena retratada. Se a união dos cocares pode ser entendida
como uma convocação do mundo espiritual, o mundo das sombras que
emerge pode ser entendido como a concretização deste chamado. E é
interessante notar como a linha do olhar do observador percorre a
imagem de maneira a construir o formato mesmo de um cocar.
Coincidências à parte, estética e sentido se amalgamam de uma maneira
bastante especial nesta imagem.
É relevante perceber que o contraste entre um mundo material e
outro imaterial faz com que a fotografia agregue dentro de si diferentes
níveis de percepção do real, sendo ela mesma [a fotografia] já um nível
de percepção. São duas imagens dentro de uma outra imagem. Pode-se
dizer que é uma representação questionando a realidade da própria
representação.
Em minha leitura, esta fotografia reflete não apenas a forma de
luta dos Guarani, através da conexão do divino, mas sua própria
compreensão de mundo, que é povoado por seres visíveis e invisíveis,
imagens dentro de imagens em diferentes níveis de acesso àquilo que
denominamos realidade.
Pensando no caráter técnico da fotografia pode-se dizer que é
uma foto com composição e enquadramento elaborados; além disso, a
imagem possui movimento e desperta interesse visual no observador. O
aluno transgride uma regra clássica da fotografia de “não cortar as
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cabeças” e é capaz de criar uma cena muito mais interessante e criativa
por conta desta subversão. É esse pequeno deslocamento de corte que
garante harmonia à cena, pois o lado das sombras se equilibra em
importância visual com o outro lado da foto, e assim nosso olhar
caminha pela imagem com fluidez. Este processo de 'caminhar do olhar'
se encerra justamente no ponto mais importante – os cocares, que
aparecem como objetos especiais, na linha do que apontava Barcelos
Neto (2002), sujeito diante de sujeito.
Um outro nível possível de compreensão desta imagem nos
chama para olhar a realidade atual dos indígenas em meio ao mundo dos
brancos. Há um interesse midiático na “diferença” do outro, uma
fetichização do universo indígena, a curiosidade pelo “exótico”, que se
materializa nesta fotografia através das muitas câmeras 'apontadas' para
os cocares. Esta relação nos remete às primeiras imagens de indígenas –
o outro como uma “coisa” curiosa e diferente, que merece alguns
segundos da nossa atenção. Há o desejo do branco em tornar-se aquele
“ser estranho” por alguns minutos, usar suas vestimentas, pintar-se.
Enquanto isso, o indígena real continua nas sombras,
despercebido, desconhecido, e constantemente desrespeitado. O índio é
midiático e interessante enquanto ser imaginário, exótico e idealizado.
Os índios reais não nos interessam. De um lado, muitas câmeras para
registrar o “exótico”, de outro lado, um mundo de pessoas reais que
permanecem silenciadas.
2.3.2 Os bichinhos de madeira
Outra forma de arte Guarani também bastante presente
atualmente são as pequenas esculturas de madeira que representam os
animais. Os bichinhos de madeira, feitos geralmente pelos homens da
comunidade, têm uma origem histórica difícil de delinear, porém, sabese que diferente de outras artes indígenas, eles são mais recentes. Várias
pesquisas e os próprios indígenas apontam esta dificuldade de resgatar
sua origem. A pesquisa conduzida por Alexandrina da Silva (2015) traz
uma entrevista com o cacique José Benites, da aldeia Mymbá Roká
(SC), na qual ele relata que o surgimento destas esculturas de madeira
tem cerca de 30 anos.

Aconteceu em uma aldeia guarani, havia um casal
que tinha um filho e essa criança chorava muito e
os pais não sabiam o que fazer para agradá-lo.
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Então um dia, o pai teve uma ideia de inventar um
brinquedo com a cera de abelha. Assim a criança
se acalmou. Mas isso durou pouco, pois no sol o
brinquedo se derreteu. Depois o pai teve a ideia de
fazer um bichinho de madeira e ele fez. Esse
brinquedo ficou com a criança por muito tempo e
assim esse pai foi fazendo bichinhos de todos os
tamanhos e formas para seu filho. Com o passar
do tempo o pessoal de fora ficou sabendo e
ficaram interessados de comprar, por isso hoje os
guarani fazem ou produzem para comercializar
(BENITES, José apud SILVA, A., 2015, p. 18).

Na pesquisa realizada pelo Guarani Adelino Gonçalves – “Mba’
erei rei ra anga: As esculturas de madeira e seus aprendizados” (2015) –
alguns entrevistados também levantam informações que ajudam a
rastrear os princípios dos trabalhos manuais com madeira. Fabiano
Benites, também da aldeia Mymbá Roká, relata ao pesquisador que seus
avós contavam que primeiramente se faziam os artesanatos de madeira
para usar no dia a dia – faziam banquinhos em forma de animais que
eram usados dentro da Casa de Reza. Somente tempos depois, quando
os Guarani passaram a ter mais contato com o branco, é que começaram
a fazer os bichinhos de madeira para vender.
Outro entrevistado da mesma pesquisa, Antonio Silveira, da
aldeia Yynn Moroti Wherá (Biguaçu – SC) diz que no início as
esculturas não eram feitas para serem vendidas, mas tinham o intuito de
ensinar as crianças, só depois é que passaram a ser comercializadas.
Embora haja esta dificuldade para recontar o surgimento dos bichinhos,
hoje eles já estão amplamente incorporados ao cotidiano e à vida nas
tekoá.
Muitas pessoas se dedicam a eles, e não apenas com intenção de
comercialização, pois são muito usados atualmente na educação das
crianças e na transmissão de conhecimentos sobre a natureza e a
cosmologia Guarani.
Os principais bichinhos esculpidos na atualidade são o tatu,
tartaruga, onça, jacaré, quati, coruja, tucano, falcão, águia, tamanduá,
serpentes, entre outros mais raros. Cada um desses animais têm, para o
povo Guarani, um significado e uma história. São animais que possuem
seu valor e sabedoria, a exemplo da história da coruja.
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Fotografia 10 – Esculturas de madeira (Autoria: Ana Paula
Soukef)

No documentário “De mitos a bichos: Xeramoi omobe´u vi
kaxio” (2015), o xeramoi6 Timóteo Karaí Mirim de Oliveira, da aldeia
Morro da Palha (Tijucas – SC), narra que quando Nhanderu criou o
mundo, não existia a noite, só o dia. Era claro o tempo todo, não havia
escuridão. Porém, já existia o pássaro a que chamamos de coruja, e era
ele quem cantava para avisar Nhanderu quando deveria começar e
terminar a noite. Assim, a coruja é tida como um animal sagrado,
auxiliar de Nhanderu. Na pesquisa sobre os símbolos, Alexandrina da
Silva (2015) afirma que a corujinha de madeira significa fortalecimento,
direção e respeito.
Tal como no processo de confecção dos cestos, estas pequenas
esculturas têm o tempo certo de se fazer. A madeira deve ser colhida em
tempo específico e deve ser observado o período lunar para que os
artesanatos não estraguem. Na pesquisa de Gonçalves (2015) consta que
o tempo correto para o corte é a lua minguante ou crescente e deve-se
cortar bem baixo para que a árvore volte a brotar. O autor enfatiza que é
preciso ter muita atenção e respeito durante o corte da madeira. Segundo
ele, é preciso sempre pedir autorização aos seres da floresta, pois sem
essa permissão o artesão corre o risco de começar a ter sentimentos ruins
e adoecer.

6

Avô, ancião, sábio.
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O processo de pedir permissão aos seres faz parte do
Nhandereko, por isso, é enfatizado pelos indígenas na execução de todas
as atividades, tanto naquelas cotidianas quanto nas cerimoniais. O
Nhandereko se firma e se estabelece por meio dos processos de
aprendizagem, que na cultura Guarani se dão especialmente através da
palavra. São as histórias contadas pelos mais velhos que garantem a
continuidade do sistema de vida e de pensamento deste povo, por isso, a
importância da mitologia. Os mitos, em todos os seus detalhes, moldam
e constroem o modo de ser do indivíduo na comunidade, são eles que
explicam o que é correto e como cada coisa deve ser feita.
Desta forma, o processo do aprendizado de esculpir os bichinhos
de madeira também se dá desta maneira. O pai explica ao filho o
significado e a importância da atividade e conta a história de cada
animal dentro da cultura Guarani. O pai acompanha o filho até a floresta
e este observa a produção das esculturas. Mais tarde, começa ele mesmo
a produzir suas peças e dessa maneira a memória do convívio próximo
com os seres da mata é repassada às novas gerações (POTY, 2015).
Para Silva (2015) os bichinhos de madeira simbolizam o modo de
viver Guarani e sua relação com a natureza, também representam a
valorização da tradição e da cultura através do artesanato. É importante
destacar que as pequenas esculturas têm grande valor no processo de
preservação da história. Mais do que isso, eles guardam o conhecimento
de um tempo da vida nas aldeias.
Gonçalves (2015) em sua pesquisa diz que hoje já não se
encontram muitos destes animais na mata, pois foram tornando-se
escassos, mas mesmo assim, através da produção do artesanato, os filhos
e as gerações futuras vão aprender sobre estes bichos, vão brincar, e
começar a produzir sozinhos estas imagens em madeira, guardando
assim a memória e o conhecimento dos antepassados. “Talvez ninguém
mais vai ver os animais como tatu, quati, mas através dos artesanatos
poderão ver e ter alguns conhecimentos ainda” (OLIVEIRA, Timóteo
apud GONÇALVES, A., 2015, p. 13).
A escolha de quais animais são esculpidos também guarda
relação com o conhecimento tradicional Guarani. Vários destes animais
têm uso ritual com intenção de garantir a saúde e o bem-estar da
comunidade, em especial para as crianças, para que tenham um bom
desenvolvimento até a fase adulta.
Conforme relata Gonçalves (2015), o tatu e a tartaruga possuem
partes do corpo que são utilizados como remédio. A banha do tatu é
passada nas crianças a cada lua nova como um creme que ajuda o corpo
a ficar firme. Mesmo que a criança não tenha muita massa muscular,
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seus ossos ficarão fortes e duros e ela será uma criança ágil. A escama
do tatu é raspada e colocada na água durante o banho.
O pesquisador também fala da importância medicinal da tartaruga
(karumbe), ela é muito útil pois é resistente e transfere esta característica
para as crianças ao ser usada como medicina. Assim como há o tempo
certo para cada coisa dentro do Nhandereko, também há o tempo certo
de usar o animal para medicina ou mesmo para alimentação, nunca
devem ser caçados durante seu ciclo de reprodução e nunca se deve
utilizar a carne de filhotes, pois a 'infância' de todos os seres é
profundamente respeitada dentro do pensamento de vida Guarani.
Ao discutir sobre a relação com os animais, é fundamental pensar
nos significados que eles possuem no sentido cosmológico. Todos estes
bichinhos, que são representados nas madeiras ou nos grafismos, usados
como remédio tradicional e presentes na alimentação Guarani, têm seu
significado dentro das histórias e dos mitos deste povo. E assim fazem
parte do cotidiano da aldeia como seres que também possuem seu
espaço.
2.3.3 Relações zoocósmicas
A partir do que foi discutido nos tópicos anteriores é possível
perceber que o diálogo que se estabelece entre história, cultura e
imagem é bastante relevante no contexto Guarani. As imagens
produzidas no âmbito da arte (grafismos, cestarias, adornos corporais,
bichinhos de madeira) e seus modos de produção (o jeito de trançar,
talhar, moldar) transcendem o campo exclusivo da arte e dialogam com
a cosmologia.
É importante destacar que dentro do Nhandereko existem
diversas formas de imagens. Há também aquelas que podemos nomear
imagens imateriais, a começar pelas figuras que desde tempos remotos
os indígenas identificam no céu – as chamadas constelações indígenas.
Os conhecimentos dos povos indígenas acerca do céu são a base
estruturante de seus modos de vida. Transmitidos oralmente ao longo de
muitas gerações, estes conhecimentos estabelecem uma ponte entre os
ensinamentos das divindades e o modo de viver na terra. O céu é para os
Guarani como um livro didático que ensina sobre a vida e o significado
das coisas.
A observação do céu sempre esteve na base do
conhecimento de todas as sociedades do passado,
submetidas em conjunto ao desdobramento cíclico
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de fenômenos como o dia e a noite, as fases da
Lua e as estações do ano. Os Guaranis há muito
tempo perceberam que a atividade de caça, pesca,
coleta e lavoura estão sujeitas a flutuações
sazonais e procuraram desvendar os fascinantes
mecanismos que regem esses processos cósmicos,
para utilizá-los em favor da sobrevivência da
comunidade. Tiveram assim a necessidade de
sistematizar o acesso a um rico e variado
ecossistema de que sempre se consideraram parte.
Mas não bastava saber onde e como obter
alimentos. Era preciso definir também a época
apropriada para cada uma das atividades de
subsistência. Esse calendário era obtido pela
leitura do céu (MOREIRA,G.; MOREIRA,W.,
2015, p. 12-13).

Pela cosmologia Guarani, Nhanderu criou o Pai Sol e as estrelas
com intuito de transmitir seu conhecimento para o ser humano. É
através da observação e da interpretação dos movimentos celestes que os
indígenas buscam os conhecimentos do Criador. É por isso que, para o
povo Guarani, tudo que existe aqui na terra existe também no céu, tudo
faz parte de uma mesma linguagem, a linguagem de Nhanderu.
As estrelas formam imagens que assumem simbologias
importantes dentro do pensamento indígena. Tal como na arte Guarani,
há também uma forte ligação com os animais. Nas palavras de Karai
Okenda7, líderança espiritual Guarani, nas estrelas existem todos os
animais que existem aqui na terra. Assim como a palavra-alma que
habita os seres humanos provém do cosmos, também os animais estão lá
presentes. Por isso, há inúmeras constelações que são identificadas pelo
desenho e forma dos bichos.
O que nós conhecemos por Via Láctea para o Guarani é o
Caminho da Anta (Mboré Rapé). “Nhanderu fez o caminho da anta para
que aparecesse no céu todos os animais que existissem na terra. […]”
(MOREIRA, G.; MOREIRA, W., 2015, p. 20). É uma trilha que foi
deixada como um mapa/um ensinamento para nortear a caminhada dos
Guarani pela terra. Os pesquisadores apontam que o Caminho da Anta
representa o caminho da vida. Entre os animais que os Guarani
identificam neste caminho estão: búfalo, anta, javali, paca, veado,
7

Informações repassadas durante a Semana Cultural de 2015.
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pomba, avestruz, vespa, serpente, onça, águia, puma, lobo, beija-flor,
entre outros.
Figura 01 – Constelações Guarani (Autoria: Geraldo Moreira/
Fonte: Trabalho de Conclusão de Curso da Licenciatura Indígena,
Geraldo Moreira e Wanderley Moreira, 2015.)
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Dentro do Caminho da Anta se formam inúmeras imagens
significativas no plano simbólico e cósmico do Nhandereko. Destaco
primeiramente a constelação do beija-flor, que se forma com as estrelas
nomeadas no pensamento ocidental como Albírio, Cisne, Deneb,
Gianah, Sadr e Cruz do Norte. A constelação do beija-flor assume um
significado importante como referencial geográfico Guarani, mas
também guarda significados especiais com o animal beija-flor. Os beijaflores são seres muito respeitados e guardam grande valor e ensinamento
para os Guarani. Não apenas dentro desta etnia, mas entre diferentes
povos indígenas, o beija-flor é uma ave reverenciada, que guarda
histórias relacionadas ao plano espiritual.
Na cosmologia Guarani, o beija-flor (Mainó´i) foi o primeiro
animal criado por Nhanderu. Elizete Antunes (2015), em sua pesquisa
para o curso de Licenciatura Indígena da UFSC, “História e Mito na
Educação Guarani”, conta que este animal é o símbolo da sabedoria,
pois é rápido, ágil e faz suas funções sem errar, como se fosse o próprio
pensamento.
A mitologia Guarani conta que no início não havia nada e, de
uma faísca vinda de longe, surgiu Nhanderu, o Ser Criador. Ele não foi
gerado de nenhum outro ser, nem de um embrião, mas criou a si próprio
e deu início à criação de tudo que existe no mundo – conforme pensava,
as coisas surgiam. Primeiramente criou um bastão e com a ponta do
bastão gerou a primeira flor, em seguida surgiu o beija-flor. Foi ele que,
com suas asas, tocou a água e a água tocou o fogo dando origem à Terra.
O beija-flor esteve o tempo todo ao lado de Nhanderu ajudando na
criação. Quando Nhanderu sentiu sede foi o beija-flor que com seu bico
buscou o néctar das flores e levou para o Criador. “Foi assim que tudo
começou. Hoje quando vemos um beija flor que vem até as nossas casas
ficamos felizes por que sabemos que boas novas hão de vir”
(ANTUNES, 2015, p. 20).
O beija-flor para o Guarani é o animal que faz a ponte entre este
mundo e o mundo divino, é a forma de conexão com Nhanderu, que
simboliza a origem e o princípio de tudo. “Ele representa o nosso
espírito. É um pássaro veloz e mensageiro que pode levar as mensagens
para o mundo celestial” (MOREIRA,G.; MOREIRA, W., 2015, p. 24).
Este animal representa no calendário Guarani o tempo e o espaço entre
Ara ymã (tempo velho – período do outono e inverno) e Ara pyaú
(tempo novo – período de primavera e verão).
A pesquisa sobre o calendário cosmológico Guarani conduzida
por Geraldo e Wanderley Moreira (2015) apresenta também aos leitores
a narrativa que conta a história do beija-flor. Esta história geralmente é
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cantada ou recitada pelo líder espiritual na Casa de Reza durante as
cerimônias. Segundo os autores é uma maneira de homenagear os
guardiões que participaram do surgimento do universo.
O primeiro Beija-Flor
Nosso Pai, Criador Nhande Ru Tenondé
Criou o primeiro corpo
A partir da escuridão primária
Criou do centro da memória
A sua semelhança
Adentro da escuridão primordial
Criou Apyka, o bastão receptáculo da Sabedoria
Criado este ser a sua semelhança
Refletiram em como transformar a escuridão em
dia
E de uma parte deste Apyka
Transformou em Nhamandu, o Pai Sol
Dessa mesma parte criou o orvalho e a chuva
E também o Maino’i, o Beija-flor
A partir de Apyka
Criou Tupã e Jakaira, Seres Divinos,
E foi criado o vento
E não havia o manto sobre a Terra
E estes Seres Divinos juntos refletiram
Em como transformar a Terra
Pois não havia nada
Maino’i sempre trazia alimento
Para estes três seres poderosos
Nhamandu, Tupa e Jakaira
Nhamandu não conhecia a escuridão
Pois ele mesmo já é luz
Que emana de seu coração
E de sua luz, de sua sabedoria,
Ilumina o todo
Nhanderu Eté lembrando-se
De Tupã e da criação do vento
Lembrando-se da noite Criou Urukureá, a coruja
Para que através de seu canto
Fosse guardiã da noite
Nosso Pai Criador
Refletiu em como transformar a Terra.
Já haviam criado
O vento, o orvalho, a chuva, o beija flor e a coruja
Tupã então criou Tajy [ipê], uma árvore sagrada
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Para assim criar os ciclos, as estações do ano:
Ywytu pyau, ara pyau, ara yma, ara mbyté 8
(MOREIRA, G.; MOREIRA, W., 2015, p. 31-32)

Como se pode perceber, a relação do Guarani com os animais se
constrói a partir da sua conexão com o plano divino. Os seres, enquanto
auxiliares do processo de criação do mundo, estão presentes
simbolicamente e materialmente no plano da cultura. Eles se
materializam na arte, nos grafismos, nas esculturas de madeira, nas
diferentes manifestações do pensamento e também naquilo que podemos
chamar imagens imateriais, as constelações, as imagens oníricas, entre
outras. Cada um possui seu poder dentro deste universo. "É assim que o
mundo se relaciona entre o Sol, a Lua, a Terra, as Estrelas, e a Natureza"
(MOREIRA,G.; MOREIRA,W., 2015, p. 17).
Além da importância do beija-flor e sua constelação, no plano
celestial também é importante falar de algumas outras constelações
relacionadas aos animais. A constelação do Veado, formada pelas
estrelas da constelação Carina (Carina) e Centaurus (Centauro), fica na
região do céu limitada pelas constelações ocidentais Vela e Crux –
Cruzeiro do Sul (GERMANO, 2006). Chamada na língua própria de
Guaxu Virá, esta constelação forma a imagem do veado, que para o
Guarani é um animal sagrado que vive livre nos campos e cujo poder
está em seus chifres. As histórias antigas contam que ele carregava
Nhanderu em seus chifres, e por isso representa o amor e humildade. Na
visão indígena, foi por ter estas belas qualidades que o Criador resolveu
que ele ficasse na terra e no céu, como uma constelação.
Outra constelação importante é a da vespa. As Plêiades, grupo de
estrelas localizado na constelação de Touro, levam no conhecimento
ocidental os nomes das sete irmãs da mitologia grega - Asterope,
Merope, Electra, Maia, Taygeta, Celaeno e Alcyone. Este conjunto de
estrelas configura para os indígenas a constelação da Vespa, chamada
Eichu (GERMANO, 2006). Na cosmologia Guarani é a constelação que
tudo une, tal como uma família. “Ela tem muitos significados e
representações. Ela é como um olho do céu, sendo o olho da Queixada
da Anta, o olho do Veado e o olho do Avestruz. Ela é um portal que leva
a outras dimensões” (MOREIRA,G.; MOREIRA,W., 2015, p. 25). Para
os Guarani esta constelação reflete a história de sete irmãos que um dia
8
Ywytu pyau – ventos novos (primavera); Ara pyau – tempo novo
(primavera-verão); Ara yma – tempo velho (outono-inverno); Ara mbyté –
tempo intermediário (inverno).
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caminharam pela terra, com suas flechas e sua missão, e subiram até o
céu através da sagrada árvore da araucária.
Várias outras constelações indígenas fazem esta ligação com o
aspecto mitológico dos animais, a exemplo da constelação do avestruz
(Guyra Nhandu), serpente (Ambará) e onça (xivi pipó). Os atributos dos
animais se materializam, assim, através das imagens em suas diferentes
formas. ‘Materializar’ significa neste caso incorporar, invocar, trazer
para o presente, a exemplo das pinturas que os/as xondaro/guerreiros(as)
Guarani usam – as mulheres usam um desenho que representa os pés da
saracura (araku pytxã), ave que entoa um canto agudo e que tem a
capacidade de caminhar longas distâncias sem se cansar. Esta pintura,
como explicou o professor Eliezer Antunes, durante a Semana Cultural
de 2017, traz para aquele que a usa o poder do animal, representa para as
mulheres a capacidade de planejamento e visão ampla das situações.
Fotografias 11 e 12 – Pinturas xondaro (Autoria: alunos da Escola Itaty)
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Os homens xondaro pintam em seus rostos os bigodes do tigre
(Xivii redywa) para incorporar os atributos deste animal: força, ligeireza,
sagacidade. O olhar que o Guarani lança para os animais atua assim no
sentido de invocar poderes e virtudes. São imagens que assumem
significado mágico, tais como as imagens oníricas que discutirei no
próximo tópico.
2.4 Imagens sonhadas: comunicação entre mundos
O tema dos sonhos entre os povos indígenas foi menos explorado
academicamente, seja no âmbito da Sociologia, Antropologia ou dos
Estudos da Cultura. Talvez isso se dê porque no pensamento ocidental
as imagens oníricas interessam mais aos campos da Psicanálise e da
Psicologia, na medida em que os sonhos são interpretados como
projeções que os indivíduos fazem acerca de suas ‘vidas reais’. A
Psicologia busca através da leitura de imagens oníricas entender como
elas dialogam com a realidade dos sujeitos, e assim compreender seus
desejos, medos, conflitos.
No entanto, cada cultura atribui aos sonhos suas próprias
perspectivas. Completamente diferente é a percepção que os povos
indígenas têm do estado onírico. Se para nós parece bastante natural
pensar que vigília e sono constituem-se como polos opostos da
experiência humana, para os Guarani, e pode-se dizer que para os povos
indígenas de modo geral, esses dois mundos dialogam e formam uma
unidade. Há, para estes povos, um vínculo muito forte entre o mundo
visível e o invisível. O campo onírico pode ser interpretado como uma
ponte de comunicação com o universo das forças invisíveis, como uma
mediação entre o conhecido e o desconhecido.
É importante enfatizar que isso não quer dizer que não haja
percepção da distinção entre sono e vigília, ao contrário. Há uma visão
bastante aguçada para as particularidades de cada um destes dois estados
de consciência. No entanto, é possível afirmar que a ideia de ‘realidade’
é atribuída aos dois igualmente, já que o que revelam as imagens
oníricas é igualmente parte da vida. Os sonhos, de certa maneira, podem
ser entendidos como uma experiência que dá continuidade ao estado da
vigília.
Os sonhos são importantes por não serem tratados
como experiências ilusórias, e sim como
experiências que produzem impacto na vida
diária. As teorias sobre os sonhos variam de
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cultura para cultura, em função das diferentes
concepções acerca da natureza do sonho e da alma
e acerca das relações entre pensamento consciente
e inconsciente. Entretanto, na maioria dos casos,
os sonhos são interpretados como uma viagem na
qual o sonhador se desloca até as áreas invisíveis
do universo. […] Assim, os sonhos, como as
viagens xamânicas, podem contribuir para a
compreensão de forças ocultas e, dessa forma,
podem influenciar acontecimentos (LANGDON,
1999, p. 38-39).

Para Caillois (1978) as imagens vistas nos sonhos são carregadas
de sentidos misteriosos, passíveis de serem elucidados por um intérprete
competente, em especial um xamã. As imagens experimentadas
oniricamente produzem efeitos concretos, assim como as imagens
experimentadas no estado de vigília, por isso deve-se desde cedo ter
atenção aos sonhos.
Na concepção do povo Guarani, o estado onírico pode ser
interpretado como um estado revelatório. O sonho é o caminho de
comunicação com os outros mundos. Sua relevância já foi referenciada
por diferentes autores, entre eles Nimuendajú, Cadogan e Schaden. Para
Mello (2006) são como portas para realidades que se desdobram em
paralelo àquilo que tomamos como real. Segundo a pesquisadora, o que
se vive no sonho Guarani é algo que realmente aconteceu. A concepção
ocidental de sonho enquanto algo produzido pela mente do indivíduo
não tem fundamento para eles.
É interessante notar que os verbos sonhar (aetcharaú) e lembrar
(aetcha´ra) na língua Guarani possuem uma mesma origem etimológica.
Ambos provém de aetchá (ver), que também pode ser traduzido como
“colocar os olhos em”. Sonhar e lembrar se assemelham em seus
significados, ambos indicam a capacidade de reter conhecimento e
informação (MELLO, 2006). Perceber que sonhar e lembrar tem uma
mesma origem reforça o fato, acima mencionado, de que o plano onírico
não tem menos validade que o estado da vigília, são ambos formas de
percepção da realidade.
Denise Refatti (2015, p. 46), em seu trabalho de pesquisa sobre os
sonhos, afirma que a experiência onírica pode ser entendida “[…]
enquanto fonte de conhecimento, uma vez que a atividade de sonhar
para os Guarani é algo que se aprende e se ensina, ou seja, a experiência
onírica é também um processo importante de transmissão dos saberes”.
Sendo fonte de conhecimento há uma grande variedade de técnicas que
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podem ser transmitidas acerca dos sonhos – que tornam até mesmo
possível, em alguns casos, o controle de seu conteúdo, como discute
Langdon (1999).
Ao longo de seu trabalho de campo, Refatti notou que as famílias
Guarani dão bastante importância ao processo de compartilhar
narrativamente os sonhos. Para eles, os sonhos são reveladores de
informações importantes que dizem respeito não apenas ao indivíduo e
sua família, mas, por vezes, a toda a comunidade, que pode mesmo a
partir de um único sonho mudar seus rumos e rever seus caminhos.
Mello (2006) também destaca em seu trabalho sobre xamanismo que o
compartilhamento das mensagens oníricas faz parte da vida na aldeia:
“Mbaetchaguá ndere etchara’u pá? O que você sonhou? Esta pergunta é
quase como um “bom dia”, dito quando as pessoas de uma família
reúnem-se pela manhã […]” (MELLO, 2006, p. 244).
Também os sonhos das crianças são muito valorizados, pois nas
palavras dos Guarani mais velhos, com os quais Refatti conviveu, as
crianças “sonham ainda mais forte”. Refatti (2015, p. 86) explica que os
sonhos devem ser contados em detalhes para que possam ser entendidos
corretamente. São esses detalhes que fundamentam os significados. A
autora ainda afirma que os sonhos adquirem tanta importância para estes
grupos “que as pessoas se tornam responsáveis por suas viagens oníricas
e em casos mais extremos, responsáveis também por suas aparições em
sonhos de outrem” (REFATTI, 2015, p. 42). Vale destacar que a
diferença entre o que podemos chamar de sonhos “normais” ou sonhos
xamânicos está na capacidade e no controle da visão daquele que sonha
– é a quantidade de poder da pessoa dentro do sonho que tece esta
distinção (MELLO, 2006).
Em “Representações do poder xamanístico nas narrativas dos
sonhos Siona”, a estudiosa Esther Jean Langdon (1999) aponta que os
sonhos partilham no universo indígena de um aparato simbólico bastante
próximo aos do mito. Os símbolos presentes nos mitos, que dão sentido
e significado às experiências dos povos indígenas, também se fazem
presentes nos sonhos, “[…] os sonhos são objeto de interpretações
simbólicas altamente elaboradas, as quais fundem o mundo secular ao
mundo mítico e sagrado […]” (LANGDON, 1999, p. 39).
Refatti (2015) também reconhece esta ligação e questiona: seriam
os mitos solidificações de sonhos passados? Seriam os sonhos
instrumentos para a manutenção dos mitos? Para a autora, mesmo que as
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lógicas textuais dos sonhos e dos mitos9 não sejam as mesmas, elas
provêm de uma mesma cultura, se constituem a partir de um mesmo
modo de pensamento e tornam-se parte um do outro. Pode-se pensar
que, de certa maneira, o sonho torna o mito presente e reforça assim a
ordem social.
Tanto os mitos quanto os sonhos são dispositivos de conexão
entre o que os indivíduos experimentam em estado de vigília e o
universo do divino. Assim, os Guarani entendem seus sonhos como
viagens da alma. Ao percorrer os caminhos do universo onírico, a alma
“[…] se comunica com o mundo dos deuses, com os mortos, com os
donos da floresta e dos animais, e ao acordar, o sonhador retorna ao
mundo da vigília, mas tem em si imagens e mensagens” (REFATTI,
2015, p. 50). Estas mensagens podem ser respostas às suas perguntas ou
mesmo aos dilemas e conflitos que uma tekoá atravessa.
2.4.1 As imagens oníricas e a busca da Terra Sem Mal
Historicamente, os destinos geográficos do povo Guarani foram
muitas vezes decididos através dos sonhos dos karai (líderes
espirituais). Os grandes deslocamentos de comunidades inteiras de uma
9

Embora não seja o propósito deste trabalho discutir sobre as diferentes
definições de mito para os campos de conhecimento, é bastante importante que
se tenha clareza de que maneira este conceito é utilizado nesta pesquisa. No
senso comum, a palavra mito é utilizada como sinônimo de mentira ou história
ficcional. Longe disso, quando utilizo esta expressão ao longo do texto, faço
referência às formas de compreensão que uma sociedade tem de si, às suas
histórias originárias, que dão sentido e orientação às ações individuais e
coletivas. Tal como nos explica Mircea Eliade em Mito e Realidade (1972) é
bastante complexo chegar a uma única definição do que seja o mito, já que o
conceito abarca uma pluralidade de perspectivas. Porém, para ela, a maneira
mais sensata de pensá-lo é como uma história sagrada. “O mito conta uma
história sagrada; ele relata um acontecimento ocorrido no tempo primordial, o
tempo fabuloso do "princípio". Em outros termos, o mito narra como, graças às
façanhas dos Entes Sobrenaturais, uma realidade passou a existir, seja uma
realidade total, o Cosmo, ou apenas um fragmento: uma ilha, uma espécie
vegetal, um comportamento humano, uma instituição. É sempre, portanto, a
narrativa de uma "criação": ele relata de que modo algo foi produzido e
começou a ser. O mito fala apenas do que realmente ocorreu, do que se
manifestou plenamente” (ELIADE, 1972, p. 09). O mito é o que fundamenta as
diferentes formas de compreensão do mundo. Para este trabalho, entende-se o
mito como o conjunto de histórias que se convertem em ações, palavras e
pensamentos no contexto de uma cultura.
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região para outra, que marcaram no passado a história deste povo,
intrigam inúmeros pesquisadores até hoje. Os deslocamentos foram, não
raras vezes, motivados por mensagens recebidas das divindades nos
sonhos.
Os xamãs sonhavam e levavam seu povo em busca da Terra Sem
Mal, tendo as mensagens divinas como bússolas. Conforme relata
Nimuendaju (1987), se o pajé adquiria a convicção, fosse por sonho ou
por uma visão, de que a destruição do mundo se daria em um futuro
iminente, ele reunia seus discípulos, jejuava e dançava com eles até que
lhe fosse revelado o caminho.
De acordo com Helene Clastres (1978) a chamada Terra Sem Mal
(yvy marãey) é na cosmologia Guarani um lugar privilegiado,
indestrutível, onde não há morte. Os indígenas atribuem à terra sem mal
uma localização geográfica precisa, um espaço real, às vezes a leste
outras vezes a oeste. Muitas vezes é associada ao oceano, por isso a
proximidade que os mbya guardam com o litoral. Para os Mbya do
litoral, o oceano é a fronteira que separa o mundo terreno da morada
divina. Trata-se da morada dos ancestrais, mas também é um local
acessível aos vivos, onde se pode ir de corpo e alma, sem ter de passar
pela morte. Para a autora, esta busca está ligada à concepção de que esta
terra que habitamos, por ser imperfeita, será destruída.
Segundo Pierre Clastres (1990), o desejo de abandonar o mundo
imperfeito jamais deixou o Guarani. Durante mais de quatro séculos de
história esse desejo não cessou de inspirar os índios na sua busca. O
anseio guarani “de transcender a condição humana ultrapassou por sua
vez a história e, conservando intacta sua força através do tempo, investiu
totalmente no esforço do pensamento e de sua expressão falada”
(CLASTRES, 1990, p. 13). Ainda segundo o autor, o desejo pela terra
perfeita lançou ao longo dos séculos milhares de índios na esteira dos
karai (líderes espirituais), baseando-se na afirmação destes de que o
mundo havia se tornado imperfeito demais para nele permanecerem.
Para Clastres, o discurso profético contemporâneo continua o mesmo,
mas pela dificuldade de grandes migrações, os índios hoje esperam que
os deuses anunciem a vinda do tempo das coisas não-mortais.
A busca da Terra Sem Mal é o principal motivo citado pelos
indígenas para explicar as grandes migrações do passado. Esta
mobilidade certamente contribuiu para a sobrevivência de sua cultura ao
longo dos séculos, pois nunca foi fácil aos colonizadores mantê-los sob
controle. Até mesmo a dificuldade de quantificar os Guarani está ligada,
no passado e hoje, a esta característica da mobilidade.

92

O fator movimento é inerente à visão de mundo Guarani. É
impossível discutir sobre esta cultura sem remeter aos movimentos
migratórios. Como apontam diferentes autores, os movimentos e
migrações realizados não devem ser confundidos com o conceito de
nomadismo, que tem sido usado em diferentes processos para
deslegitimar a reivindicação territorial atual dos indígenas. Como diz
Ladeira (2008), é um equívoco do senso comum atribuir nomadismo à
mobilidade dos índios, pois a mobilidade ocorre dentro de um território
próprio; constitui-se uma saída sem o abandono completo da aldeia de
onde migraram.
Boa parte das pesquisas antropológicas e históricas apontam a
busca da Terra Sem Mal como principal fator das movimentações
Guarani. No entanto, alguns autores defenderam que estas migrações
foram, na verdade, motivadas pela invasão dos colonizadores, ainda que
hoje se saiba, através de estudos arqueológicos, que essas migrações
existem desde antes da chegada dos europeus na América do Sul.
Brighenti (2010), a partir do estudo de diferentes autores, aponta
que há duas vertentes principais nesta questão. A primeira e mais antiga,
baseada em Nimuendaju e Métraux, encara as migrações Guarani na
dimensão religiosa, como busca da Terra Sem Mal; de outro lado, há
alguns pesquisadores, a exemplo de Noelli e Cadogan, que argumentam
que a ideia de Terra Sem Mal carece de conteúdo histórico e defendem
outras causas para as migrações, tais como significados ecológicos,
relações com a sociedade dominante.
Para Pierre Clastres (1990) e Helene Clastres (1978), a busca da
terra sem mal é uma busca verdadeira e profunda dos Guarani, mas que
não exclui outros fatores, tal como crescimento e expansão demográfica.
Também para Melià a terra sem mal deve ser entendida não como uma
terra “depois do oceano”, inatingível; mas como uma busca palpável
pela terra que se materializa ao mesmo tempo em que continua sendo
buscada (BRIGHENTI, 2010).
Embora estes grandes deslocamentos de comunidade já não
existam mais, dadas as condições políticas cada vez mais restritas que os
povos indígenas enfrentam para sobreviver em suas terras, ainda
continuam a acontecer o que podemos chamar de pequenas migrações.
Tratam-se dos deslocamentos de indivíduos ou famílias de uma aldeia
para outra.
Esses deslocamentos são, sem dúvida, alimentados pela
reciprocidade existente entre as aldeias; a dinâmica é impulsionada por
meio de casamentos, mortes, visitas de parentes, atritos políticos, trocas
de sementes. Contribui também o fato de que as aldeias Guarani são, por
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tradição, pequenas e quando começam a crescer demais acabam se
dividindo. Mas, mais do que isso, estes deslocamentos também são
motivados pelas mensagens divinas, que muitas vezem chegam em
sonhos. Hoje muitos Guarani sonham e, diante das respostas que veem
nos sonhos, mudam-se para outras aldeias.
Através desta discussão sobre a busca da Terra Sem Mal e sobre
as movimentações atuais dos Guarani pode-se notar a importância e o
peso que as imagens oníricas assumem para este povo. Os sonhos são
revelações que por seu caráter transcendente não podem ser ignoradas
ou mal interpretadas, sob o risco dos indivíduos colocarem em risco
suas vidas e a de suas comunidades.
As imagens oníricas também estão presentes em outros
momentos da vida Guarani. Por exemplo, no processo de nominação das
crianças, que já foi abordado no início do texto, é bastante comum que
antes mesmo de acontecer a cerimônia de batismo (Nhemongarai)
conduzida pelo líder espiritual, o nome-alma da criança seja revelado ao
pai em um sonho. “Os Pais das Palavras-Almas, desde seus respectivos
céus, se comunicam, ordinariamente, através do sonho com aquele que
será seu pai” (CADERNO GUARANI RETÃ, 2008, s/p). Também as
músicas e os rezos são recebidos pelos Guarani na grande maioria das
vezes através de sonhos.
As imagens dentro do contexto xamânico também se manifestam
nos momentos de êxtase ou transe que ocorrem durante as cerimônias e
processos rituais de cura. Geralmente é o xamã aquele que possui as
estratégias adequadas para acessar estas imagens e buscar a cura do
doente. É importante destacar o poder e significado que tem o tabaco
(petÿ) para o alcance destas visões rituais. Pode-se dizer que o tabaco é a
principal porta de acesso às imagens durante os trabalhos de cura.
Para os Guarani, o petÿ é uma medicina dada pelos deuses. É uma
das plantas de poder que traz conhecimento. Fumado no tradicional
cachimbo Guarani – petyngua – é essencial para a condução dos ritos
xamânicos. É através da neblina da fumaça, chamada na língua própria
de tataxinã, que o karai pode entrar em contato com os outros planos. É
um instrumento legado pelos deuses para garantir a sobrevivência dos
Guarani na terra e, através de seu uso, os indígenas fazem a conexão
direta com Nhanderu e partilham de seu conhecimento. É o instrumento
da sabedoria, do aconselhamento, da concentração, da tomada de
decisões e rumos, da proteção contra espíritos predadores e contra
doenças.
Em “A fala sagrada” (1990), Pierre Clastres aponta que, nas
narrativas sagradas Guarani, é graças ao tabaco presenteado pelos
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deuses aos humanos que essa terra se torna habitável. É graças à chama,
à bruma e ao fogo do tabaco que os deuses podem traçar ao redor dos
habitantes da floresta uma fronteira de proteção. No texto mítico trazido
pelo autor pode-se ler: “[…] Quanto ao tabaco, quanto ao esqueleto da
bruma, farei com que existam, a fim de que atrás dela possam abrigar-se
nossos filhos” (CLASTRES, 1990, p. 59).
O petÿ é utilizado não apenas em cerimônias, mas também no dia
a dia do povo, nas rodas de conversa, nas reuniões. É utilizado por todos
dentro da aldeia, inclusive pelas crianças, pois trata-se de uma medicina
que protege e dá força aos seres humanos.
É interessante notar que o processo de fumar o tabaco se dá de
uma maneira diferente da que convencionalmente conhecemos. A
fumaça não é tragada, ela é apenas puxada e liberada, para que, através
dela, se possa estabelecer a conexão com o plano divino. Durante o
processo de fumar o petyngua toda a saliva gerada deve ser cuspida,
pois faz parte do processo de limpeza que a planta produz.
Nas palavras de Mello (2006, p. 231):

O petÿnguá é um cachimbo feito de barro ou de
madeira com cabo de taquara, importante objeto
de poder xamânico. Há vários estilos de petÿnguá
e eles indicam o nível de poder xamânico de seu
portador. Entre os objetos rituais é o que mais
concentra poderes. O cachimbo seja de barro ou
madeira também é protegido com o poder dos
grafismos e dos animais. Vários petÿnguás trazem
estes elementos. Os cachimbos são muito
diversificados em suas características estéticas,
geralmente estas dialogam com a história pessoal,
o nome e a missão daquele que o utiliza. São para
alguns guarani objetos conquistados por
experiências pessoais, buscas, desafios. No
cotidiano de uma aldeia estão fortemente
presentes, assim como nos rituais. Nas cerimônias
de cura a fumaça do petÿnguá é essencial não
apenas para que o karaí possa ter a visão do que
aflige o doente, mas também para a extração da
doença.
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2.5 O sentido da visão e as imagens tecnológicas
As imagens nas sociedades indígenas guardam caráter mágico e
transcendente. Como foi discutido nos tópicos anteriores, o conceito de
imagem abarca sentidos que vão além da materialidade. As imagens da
arte Guarani, os desenhos, grafismos, pinturas, assim como as imagens
oníricas, xamânicas e mitológicas (estas últimas presentes especialmente
nas representações celestiais) são parte fundamental do que podemos
chamar de Nhandereko – modo de vida Guarani. Cada uma destas
imagens têm uma significação própria, mas ao mesmo tempo dialogam e
estão conectadas. É neste amplo e complexo imaginário visual que se
constitui a identidade e a cultura do povo Guarani.
Se as imagens no contexto indígena assumem esta importância é
certamente porque o sentido da visão tem para este povo um significado
também bastante especial. É com base na observação que o Guarani vive
e sobrevive, é observando o céu, observando os animais, observando os
ciclos da natureza. No universo xamânico é o olhar aguçado do xamã
que vai permitir trabalhos bem-sucedidos, descobertas, aprendizados e
curas, além de sua própria sobrevivência como curador que circula por
diferentes mundos.
Pode-se dizer que o olhar tem um papel central para este povo.
Trata-se não de um olhar passivo, mas de um olhar ativo, que cria e
transforma, que coloca o real e o mágico em um mesmo plano e agrega
mundos conhecidos e desconhecidos, subvertendo as fronteiras entre o
visível e o invisível. O artesão olha a cobra, desenha seu grafismo no
balaio e transfere para aquele objeto um poder de proteção. A criança
observa a ave, observa seus movimentos e características, então desenha
no próprio rosto o pezinho da ave, chamando para dentro de si o poder e
o conhecimento do animal. O xamã fuma seu petyngua e sopra a fumaça
no doente, a fumaça lhe mostra onde se esconde o mal que se apossou
do enfermo, então o xamã, com sua boca, retira a doença, que se
materializa em forma de bichos, insetos, que saem de sua boca. Imagem,
arte e magia se mesclam de tal forma que é impossível pensá-los
enquanto categorias separáveis.
Se as dimensões da espiritualidade e realidade não se separam, é
necessário pensar que também outras imagens, como as fotografias e
demais imagens tecnológicas, mesmo que externas às culturas
indígenas, assumem também dentro destas culturas significados ligados
à cosmologia. Esta percepção é bastante importante para compreender
porque sempre se ouviu histórias de que para os indígenas a câmera
fotográfica seria capaz de roubar a alma do fotografado.
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O significado que os povos indígenas dão para a imagem vai
além do significado que nós, ocidentais, costumamos atribuir – como
representação – e justamente por isso houve historicamente este receio
com relação ao aparelho fotográfico. Para entender um pouco melhor
esta relação é preciso entender alguns outros aspectos da cosmologia
Guarani.
2.5.1 A noção de pessoa e a perda da humanidade na cosmologia
Guarani
Na visão de mundo Guarani a noção de pessoa deve ser
compreendida como uma combinação de espíritos ou essências vitais
(MELLO, 2006). A pessoa humana constitui-se por, no mínimo, dois
espíritos principais, o nhe ´e, que é oriundo do plano dos deuses
superiores, e o aã que representa a parte mundana da alma,
materialmente se manifesta através da sombra do corpo, está ligado ao
sangue e à carne.
O ãa é o lado humano que é corrompível e está sujeito a
contaminações quando em contato com seres de outros mundos. É o
canal de comunicação para espíritos predadores e animais. Já o nhe´e é a
parte humana que está ligada ao plano divino e perfeito, é alma enviada
pelos guardiões para tomar assento no corpo humano. Antes mesmo do
nascimento de uma pessoa, já durante a concepção e a gestação, o
comportamento dos pais determina a vitalidade e a força do espírito
divino que vem a habitar a criança.
As mulheres que agem de maneira correta durante a gravidez,
respeitando os preceitos do modo de vida Guarani, são geralmente
presenteadas com nhe´e mais antigos, portanto, seus filhos serão mais
fortes e preparados, já acostumados às imperfeições do mundo terreno.
Por outro lado, as mulheres que se conduzem mal não conquistam a
confiança dos guardiões, e assim acabam recebendo espíritos menos
preparados, que enfrentam maiores dificuldades na terra, que “são muito
susceptíveis a não gostar daqui e voltar para o seu mundo” (MELLO,
2006, p. 145), o que pode significar a morte da criança. São pessoas de
difícil trato e mais agressivas, cujas almas serão dominadas basicamente
pelo espírito ãa.
Assim, desde a concepção da pessoa, existem muitos cuidados
que os pais devem ter. Mesmo após o nascimento do bebê é preciso
muita cautela para que o espírito da criança não se enfraqueça. Estes
cuidados envolvem ritos, respeito às tradições alimentares, uso de
medicinas sagradas, e todo uma forma especial de atenção para o
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desenvolvimento do espírito divino do novo ser. Considera-se que
quando a criança emite sua primeira palavra é porque tomou assento a
alma, seu nhe´e juntou-se a seu ãa e se tudo foi feito da forma devida,
será uma criança tranquila e iluminada cujo nhe´e é forte. Desde muito
cedo é vital para o recém-nascido a convivência em comunidade e o
contato com várias outras crianças, para que a alma se fortaleça.
Por toda a vida Guarani a construção do corpo humano
permanece acontecendo. Essa construção envolve elementos como
“condutas sociais, alimentação adequada, observância de tabus e
participação efetiva em rituais religiosos” (MELLO 2006, p. 152). Os
homens, assim como as mulheres, têm seus rituais próprios conforme a
etapa de vida: infância, puberdade, maturidade. A língua é um
importante fator para manutenção da vitalidade e energia do espírito.
Ao longo da vida Guarani, dependendo da conduta dos sujeitos,
existem dois tipos de transformação que, não necessariamente, mas
ocasionalmente, a pessoa pode vir a sofrer – são o ojepotá e o aguydje.
Aguydje fala da boa transformação, da ascensão espiritual, que é a
superação da condição humana e o retorno à morada dos deuses, que se
consegue através da prática intensa da espiritualidade e da busca
cotidiana pela evolução.
O nhe´e da pessoa passa a viajar por diversos mundos sem ter que
experimentar a morte. Segundo Mello (2006) é uma “troca de roupa”
para pouquíssimos merecedores. Trata-se de uma transcendência direta
ao plano divino por meio da purificação.
O ojepotá, por sua vez, trata da perda da humanidade. Nas
palavras de Mello (2006), a condição de humanidade é um estado
instável e provisório para o Guarani e o ojepotá é uma forma de
abandono não previsto da humanidade.
Este processo ocorre quando, por meio do contágio com seres de
outra natureza, a alma da pessoa torna-se fraca e susceptível de ser
dominada. Geralmente envolve o intercurso sexual com seres não
humanos, mas que aparecem para a pessoa como humano, podem ser
espíritos animais ou seres predadores. Acomete geralmente mulheres
que por algum motivo podem estar com seu nhe´e enfraquecido.
Homens e mulheres podem ser “encantados” por
seres não humanos e seduzidos a um intercurso
desta natureza. As mulheres são mais susceptíveis
por sua natureza de produtoras de corpos. Quando
menstruadas são muito atraentes para seres ou
espíritos poderosos. E neste período, o seu sangue
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a conecta com sua essência mais terrena,
tornando-a vulnerável ao odji potá. O ser que
deseja predar o espírito de uma mulher
menstruada aparece a ela “como um homem do
jeito que ela sempre sonhou” [...]. O odji potá
nubla a consciência da vítima, altera sua visão; e
uma vez contaminada pela consubstancialização
com este ser, ela passa a se transformar no que ele
é, assumindo o seu ponto de vista, abandonando a
perspectiva e a sociabilidade humana (MELLO,
2006, p. 170).

O contágio se dá em duas etapas principais – a primeira consiste
na troca de substâncias com o ser (alimentos, fluidos corporais palavras
ou até mesmo por sonhos), a linguagem também é uma forma de
contágio. A comunicação, que não se restringe à fala, mas engloba
também a visão, é uma das formas usadas pelos espíritos predadores
para capturar o nhe´e. “Ver, ouvir ou falar com o Outro, dependendo do
poder de predação que ele possui, pode dar início ao processo de
transformação” (MELLO, 2006, p. 164).
A segunda etapa, após o contágio, é a transformação da pessoa
em outro ser. Ao longo deste processo de transformação é possível notar
várias mudanças de personalidade, a pessoa torna-se arredia e passa a se
comportar de maneira diferente do habitual. Como explica Pereira
(2016), a pessoa já não come mais na aldeia, não conversa muito, não
participa das atividades rotineiras, ‘não se alegra mais’ (ndovy’avéi). Há
casos em que a transformação é irreversível, há relatos em que a vítima
se perde completamente e vai viver junto ao ser que a capturou e sua
nova família, outros relatos falam das situações limites em que o líder
espiritual não consegue resgatar a vítima e a pessoa morre.
Quando há a morte da vítima, em seu sentido corporal, há uma
série de cuidados que devem ser tomados, pois seu espírito animal ãa
pode voltar e espalhar o mal pela aldeia. De acordo com Mello (2006),
“ações efetivas e imediatas devem ser tomadas após a morte de uma
pessoa suspeita de odji potá. Todos os pêlos do cadáver serão retirados
antes do sepultamento e a família deve cantar e rezar” (MELLO, 2006,
p. 175). A família do morto deve mudar-se de aldeia e desfazer-se de
todo os objetos que pertenciam à vítima. Ver o morto através de suas
coisas ou através de imagens é um risco.
Também existe a possibilidade, dentro do pensamento Guarani,
de que o ojepotá acometa aquele que não segue certas regras
importantes para a tekoá. Não necessariamente o risco do ojepotá surge
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do intercurso sexual com outros seres. “Ojepotá – Mito guarani”,
primeiro filme produzido no Morro dos Cavalos pelos jovens da
comunidade, mostra o caso de uma criança que saiu no meio da
brincadeira em grupo, prejudicando o andamento do jogo, e teve sua
alma capturada por um ser predador.
O filme, produzido com o apoio do Ministério das Comunicações
e em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, narra a
história de uma criança que, por prejudicar a brincadeira em grupo,
acaba tornando-se frágil e tendo seu corpo dominado por um espírito
animal da mata. O xamã tenta salvá-la, mas a criança acaba falecendo. É
quando o líder espiritual escolhe dois guerreiros para matar o ser que
está prestes a reviver do corpo da pessoa. Ao final do filme, o corpo da
vítima é queimado para que o bem volte a prevalecer na comunidade.
Através da narrativa audiovisual pode-se ver que o risco da
transformação em outro ser está fortemente presente no imaginário
Guarani, e que a manutenção das formas corretas de ser e agir é a única
maneira de garantir proteção e segurança para a pessoa e para a
comunidade. Pereira (2016), em sua pesquisa junto aos indígenas
Guarani, constatou que para alguns o ojepotá teria sido criado pelos
deuses para aqueles que não respeitam o conhecimento por eles legado:
“[…] recusando-se a viver de acordo com o que se
escuta das divindades, estas reservam para a
pessoa o destino da não humanidade: a
transformação em animal é a forma limite do ´não
saber ouvir´” (PEREIRA, 2016, p.739).

Este risco da apropriação da alma por outro ser, algo que está
presente nas mais diferentes culturas indígenas, tem raízes bastante
profundas, que estão no entendimento da origem do mundo que estes
povos têm. E é nesta linha de pensamento que também cabe pensar a
questão da imagem tecnológica. Como foi citado no início deste tópico
existem muitas histórias que apontam que a fotografia foi, entre diversos
povos, entendida como uma forma de roubo da alma – vale lembrar a
história do fotógrafo Guido Boggiani10 .
10

Guido Boggiani foi um importante fotógrafo italiano que viajou
diversas vezes ao Chaco paraguaio, onde fez pesquisas pioneiras com os
habitantes locais, desenvolveu amplo trabalho junto aos Kadiwéu e tornou-se
importante referência para antropólogos como Metraux, Lévi-Strauss e Darcy
Ribeiro. Muitas das etnias registradas por Boggiani nunca haviam sido
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A crença do roubo da alma está presente em centenas de relatos
de viajantes. Na entrevista que realizei com Kerexu Yxapyry questioneia sobre este tema. Kerexu explicou que entre muitos povos indígenas
existe este receio pelo fato de que a imagem projetada se confunde com
a imagem real e pode simbolizar algo ruim.

A gente tem uma série de rituais pra vida nossa,
então, por exemplo, quando eu me vejo em outro
lugar e não sou eu que estou ali, ou alguém me vê
em outro lugar e não sou eu que estou lá, na
crença guarani é algo espantoso, é um sinal de
alguma coisa, sempre existe esse lado. Tem
alguns momentos assim que até hoje, eu mesma
nessas andanças, nessas caminhadas todas, às
vezes no meio dos mais velhos, tem algum
momento das pessoas te falarem, “não, não se
mostre, porque tem alguma coisa que quer roubar
teu espírito, tua alma” […]. Então pra nós,
seguindo esta questão da crença, da
espiritualidade, também se teve esse receio
(YXAPYRY, 2016).

Como vimos, a imagem no pensamento indígena, mais que
representar algo, materializa formas e poderes. Quando me permito
fotografar, permito também que minha imagem se materialize em um
objeto, um pedaço de papel, o qual posso, em definitivo, perder o
controle sobre.
Pude notar, ao longo de meu trabalho de campo e também através
de leituras, que há um cuidado muito grande por parte dos Guarani com
quando, como e em quais condições a pessoa deve se mostrar ao mundo
– alguns pequenos exemplos disso: as meninas quando menstruadas não
fotografadas anteriormente. No entanto, pesquisadores apontam que alguns
povos indígenas com os quais Boggiani convivia e registrava “começaram a
pensar que os males e enfermidades de que padeciam se deviam à atividade
daquele novo ‘bruxo’ e a seu estranho aparato demoníaco” (MOURA, 2012, p.
73). Depois de meses sem dar notícias, Boggiani e seu assistente foram
encontrados mortos. Ambos haviam sido decapitados e seus objetos pessoais e
de pesquisa haviam sido enterrados. Diferentes estudos sugerem que o
assassinato do fotógrafo e seu assistente foi motivado pelos perigos que as
imagens passaram a representar e materializar na vida dos nativos.
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devem sair pela noite, pois estão mais susceptíveis aos espíritos
predadores; o caçador quando vai adentrar a mata deve não apenas pedir
permissão aos seres da floresta, mas também deve evitar locais em que
seu espírito possa ficar fragilizado; entre outros exemplos. Isso mostra
que o lugar onde permito ‘estar’ a minha imagem é regido também pela
cosmologia.
Desse modo, pode-se compreender que a fotografia, no momento
em que cria um duplo de minha imagem, torna-me em alguma medida
vulnerável aos seres desconhecidos. Em certa maneira posso pensar que
a imagem reproduzida tem a potência (possível) de enfraquecer meu
nhe´e (lado divino) e fortalecer meu ãa, nos termos do pensamento
Guarani. E a própria câmera nesta perspectiva pode ser entendida como
um ser predador.
Seguindo seu relato, Kerexu disse que hoje em dia não há mais
tanto este receio da fotografia, como se tinha antigamente, porém, que o
receio hoje com relação à fotografia está mais no fato de “a mídia
distorcer tudo esta questão da imagem” (YXAPYRY, 2016). A partir
desta pequena fala é possível perceber que esta cautela que se mantém
com relação à imagem fotográfica é também uma recusa política e
ideológica em fazer parte de imagens e representações que na verdade
não lhes representam.
O roubo da alma pela câmera não deixa de ser uma metáfora para
o roubo da liberdade dos povos indígenas pelos brancos e a câmera não
deixa de ser uma metáfora do próprio capitalismo enquanto um ser
predador.
Em “O beijo de Judas” (2010), Fontcuberta conta que o chefe
sioux Tasunke Witco, popularmente conhecido como Cavalo Louco,
sempre negou permissão para ser retratado, mesmo após a rendição de
suas tropas. Sua negação fora tão forte que depois de seu assassinato
ninguém ousou fotografar seu cadáver.
A história conta que ele nunca se rendeu a fazer as coisas que o
homem branco queria lhe obrigar, tampouco nunca quis posar para uma
fotografia. Nas palavras de Fontcuberta, “muito provavelmente o
repúdio à fotografia fosse também o repúdio a se inscrever em uma
memória que não reconhecia como própria” (FONTCUBERTA, 2010,
p. 22).
É possível compreender que na relação prudente que os indígenas
estabelecem com a fotografia reside um ato de sentido cosmológico,
enquanto proteção da alma e da imagem própria, e também um ato
político, de proteção de uma história e uma memória enquanto povo.
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Assim, vida terrena e espiritual se amalgamam na compreensão da
potência das imagens.
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CAPÍTULO III
(EN)CENA: REFLEXÕES SOBRE O ALCANCE DO OLHAR
A partir da percepção de que existem diferentes modos de
compreender e produzir imagens, este capítulo coloca em discussão a
produção fotográfica dos alunos Guarani. Com base nas leituras feitas e
na experiência de campo vivida, busco relacionar estas imagens ao
próprio modo de vida Guarani, à identidade, memória e história deste
povo. O texto também contrasta estas fotografias com outras feitas por
não-indígenas, para pensar que o ‘lugar simbólico’ a partir do qual se
fala influi no processo de construção da imagem.
São temas centrais deste capítulo – a noção de território,
territorialidade e natureza; a situação política e fundiária das terras
Guarani, com ênfase no histórico do Morro dos Cavalos; as
transformações culturais e hibridizações experimentadas no contato com
outras culturas e os processos de construção e afirmação de uma
identidade indígena a partir da fotografia.
3.1 Aproximação ao conceito de tekoá
Como foi apontado na introdução do trabalho, quando iniciei meu
trabalho de campo junto ao Morro dos Cavalos as informações que eu
tinha até então sobre a aldeia diziam respeito à luta territorial pela
homologação da terra. Desde o início, eu sabia que esta temática seria
muito importante, porém, estando lá, pude expandir em vários sentidos a
compreensão acerca do que significa o território para o Guarani. Pude
perceber que, mais que um espaço para viver, a tekoá é o espaço de ser,
é onde se constitui toda a identidade e a cultura de um povo, e é nessa
relação que se molda uma forma Guarani de olhar para o mundo e
habitá-lo.
O território para este povo tem um significado histórico, cultural
e espiritual. Como destaca Ladeira (2008), para eles o valor da terra não
se mede com negociações, pois a terra não lhes pertence, eles pertencem
à terra. Os locais onde se constituem as aldeias são considerados
sagrados e guardam uma memória ancestral, pois já foram em algum
momento, histórico ou cosmológico, ponto de passagem e vivência de
seus ancestrais.
São locais especiais, geralmente revelados em sonhos, que
facilitam o acesso à yvy marãey, a terra da eternidade na cosmologia
Guarani. O caráter sagrado destes locais se revela através de algumas
características e algumas espécies – a exemplo da palmeira jerivá
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(pindó), considerada uma marca da criação da terra pelas divindades.
Assim, através destes locais, tem-se a comunicação com o divino
facilitada.
Os territórios que habitam, chamados na língua Guarani de tekoá,
são espaços físico-sociais onde se estabelecem relações de identidade e
pertencimento. Etimologicamente, como destaca Brighenti (2010), teko
refere-se ao modo de ser, lei, cultura, costume, sendo o tekohá o lugar
onde se dão as condições que possibilitam o modo de ser Guarani.
Na formação da tekoá há uma grande preocupação dos Guarani
em manter as formas originais da terra, ou seja, não desfigurar a área da
aldeia, manter o desenho natural. Além disso, há a preocupação com a
qualidade do terreno, visto que se trata de um povo essencialmente
agricultor e a preservação da fauna e da flora é necessária para seu modo
de vida. Esta é uma das principais dificuldades para a sobrevivência hoje
dos mbya-Guarani, que ocupam as regiões litorâneas da Mata Atlântica.
A devastação quase completa da Mata Atlântica ao longo dos séculos
dificulta a sobrevivência e autonomia das aldeias.
De acordo com Ladeira (2008), a exploração predatória das
florestas durante a colonização e a destruição intensiva a partir do século
XIX devido à industrialização, urbanização e investimentos
agropecuários na Mata Atlântica promoveu não apenas a extinção de
espécies vegetais e animais, mas dizimou a maior parte das sociedades
indígenas, junto a elas suas culturas e conhecimentos. Embora
tradicionalmente vá contra os princípios Guarani aceitar delimitações e
reconfigurações do terreno, hoje devido à situação cada vez mais
complicada da distribuição de terra no Brasil eles se veem obrigados a
aceitar os acordos de demarcação.
Conforme Brighenti (2010) até recentemente os Guarani não
aceitavam a demarcação, assim como não aceitavam viver em locais
próximos aos não-indígenas e rejeitavam escolas, postos de saúde e
outras formas de assistência governamental, pela percepção de que estes
são elementos externos ao seu modo de vida. Mas a dificuldade para
manter seus territórios, a invasão de muitas aldeias por particulares,
além dos impasses tradicionais como usinas, barragens, duplicações,
levaram a mudanças de postura e uma abertura para negociação.
As dificuldades de diálogo que afastam os indígenas e nãoindígenas são mediadas pelo Direito. Mas é preciso compreender, como
apontam Ladeira (2008), Brighenti (2010), Cunha (2012), entre outros
autores, que o Direito Indigenista não foi criado pelos índios, mas lhes
foi imposto por uma sociedade que pouco ou nada conhece sobre os
povos indígenas. Além de impor suas regras, o Estado não reconhece o
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conjunto das normas sociais e os princípios éticos dos indígenas11. A
compreensão que o governo tem de território está muito distante da
compreensão que eles têm do espaço onde vivem.
Desde o início da colonização, de acordo com Ladeira (2008) a
dispersão dos índios por diferentes territórios além de mantê-los
ingovernáveis consistia em um empecilho ao processo de expansão da
conquista. Já desde essa época a política de confinamento era uma forma
de mantê-los sob controle e, de certa forma, a demarcação territorial e a
criação de reservas hoje são uma continuidade desta política de
confinamento, além do fato de que as áreas demarcadas são alvo de
programas econômicos e educativos que pouco interessam à cultura dos
povos indígenas.
A atuação do Estado ocorre no sentido de fazer
com que essa população vá aos poucos se
sedentarizando e, através de programas –
especialmente a educação escolar -, se integre à
sociedade, transformando-a em cidadãos de
determinado país. A terra para o Guarani é um
espaço de passagem, um espaço da vivência
cultural em vista de sua mobilidade religiosa. Para
os Estados Nacionais é a possibilidade de fixação
e do desenvolvimento de projetos visando à
modificação
de
seus
padrões
culturais
(BRIGHENTI, 2010, p. 16).

Para Ladeira (2008) estas são algumas das incoerências inerentes
ao ato de governar os que já tem governo próprio. Ainda que a
Constituição Federal de 1988 tenha abolido o princípio integracionista e
o caráter de tutela, esta ainda é a visão que prevalece no estado e na
sociedade não-indígena. Todas essas desconsiderações do Direito para
11

Acrescenta-se à dificuldade de diálogo o fato das sociedades indígenas
constituírem uma organização social e política radicalmente diferente e distante
do conceito de Estado. Como aponta Clastres (2004) as sociedades ditas
primitivas são sociedades sem estado, são sociedades indivisas. Mais que isso,
são sociedades contra o Estado, pois para elas é isto que leva à desigualdade e
ao desejo de dominação. Muitos autores defenderam ao longo dos séculos que a
ausência de um poder central organizador era sinal de pouca evolução das
sociedades tribais. No entanto, trata-se de uma escolha das sociedades indígenas
em não ter um Estado, pois em sua concepção a centralização do poder leva à
submissão humana, leva à ganância por chefia e ao desejo do controle, e assim
ao fim da liberdade (CLASTRES, 2004).

106

com os povos indígenas levam a uma grande insegurança e instabilidade
nas relações.
No âmbito da delimitação dos territórios até mesmo o conceito de
tradicionalidade, usado como critério para demarcação, gera polêmica,
pois o que define um território como tradicional na concepção do
indígena é diferente do que o define na concepção do não-indígena. De
acordo com Ladeira (2008) tradicionalidade deve referir-se não a uma
circunstância temporal, como querem os não-indígenas, mas ao modo
tradicional de os índios ocuparem e utilizarem suas terras, ao modo
tradicional de produção, ao reconhecimento da identidade e sentimento
de pertença do povo à terra. O critério temporal é muito relativo,
principalmente no caso Guarani, pois trata-se de um povo que mantém
uma contínua rede de mobilidade.
As aldeias se formam em locais específicos, sagrados para os
ancestrais, conhecidos e identificados pelos Guarani desde muito antes
da chegada dos colonizadores. Não há expansão territorial. Estes locais
que ocupam, conforme mostram os registros arqueológicos hoje, já eram
ocupados por famílias indígenas desde muito antes da chegada dos
europeus. Nas palavras de Brighenti (2010), se olharmos o território
original observamos que se sobrepõe ao território ocupado hoje pelos
atuais Guarani.
Este território original Guarani (chamado na língua própria de
Yvy rupá) ocupa partes do Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, e
existe desde antes da divisão de estados nacionais, por isso é uma
incoerência histórica tentar dividir os indígenas em paraguaios,
brasileiros ou qualquer outra nacionalidade, tentativa que resulta numa
armadilha para deslegitimar a luta territorial. No entanto, este é o
argumento principal dos empresários e fazendeiros que veem seus lucros
comprometidos por conta da reivindicação de terra, e também é o
argumento do próprio Estado muitas vezes. Os Guarani que formam
suas aldeias na Mata Atlântica brasileira são considerados invasores
argentinos e paraguaios por “atrapalharem” os planos de gestão
ambiental do governo (LADEIRA, 2008).
3.1.1 Contextualização sobre os povos Guarani no Brasil e em
Santa Catarina
No Brasil, de acordo com os últimos dados do Programa Povos
Indígenas do Brasil, vinculado ao ISA (Instituto Sócio-Ambiental), os
Guarani somam 57.923 (dados de 2012), sendo classificados pela
literatura etnográfica em três principais grupos: Kaiowá, Nhandéva ou
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Xiripa e Mbya. Dados mais recentes divulgados no Mapa Guarani
Continental (2016) apontam que os Guarani somam mais de 85 mil no
Brasil12 .
Os diferentes subgrupos Guarani são semelhantes entre si em
alguns aspectos fundamentais da cultura, porém são distintos no modo
de falar, em algumas práticas religiosas e outros costumes e tradições.
Mesmo no interior de um único grupo há distinções, ainda que
pequenas.
Os mbya, grupo com o qual foi desenvolvida esta pesquisa,
somam cerca de sete mil (Funai/Funasa, 2008) no Brasil. De acordo com
Ladeira (2008), os mbya estão presentes em várias aldeias na região
oriental do Paraguai, no nordeste da Argentina (província de Misiones) e
no norte do Uruguai. No Brasil, encontram-se aldeias situadas no
interior e no litoral dos estados do sul – Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul. Há também aldeias em São Paulo, Rio de Janeiro e
Espírito Santo, junto à Mata Atlântica do litoral.
Ainda segundo a autora, na faixa litorânea de RJ, SP e SC junto à
Mata Atlântica há cerca de 60 terras Guarani, sendo somente 19
homologadas pela presidência da República. Nem mesmo as terras
homologadas estão livres e desimpedidas, sofrendo intervenções
constantemente. Para Ladeira, apesar do foco maior dos estudos ainda
hoje ser a Amazônia, é no reduto da Mata Atlântica que surgem os
impasses mais críticos, pois 40% da população indígena do país –
ocupantes da região sul, sudeste, centro-oeste e nordeste – possuem
somente 1,3% das áreas identificadas pela FUNAI.
Sobre a população Guarani antes da chegada dos colonizadores,
há divergências de dados, como já mencionado. Clastres obteve a cifra
de um milhão e meio, ao passo que Melià concluiu que poderiam chegar
a dois milhões (BRIGHENTI, 2010).
Alguns estudiosos defendem que o termo guarani foi empregado
pela primeira vez pelos europeus, para designar a nação indígena falante
12

O Mapa Guarani Continental é resultado do trabalho de uma rede de
pesquisa com mais de 200 colaboradores, entre comunidades Guarani,
indigenistas e acadêmicos, e é disponibilizado por campanhaguarani.org.
Calcula-se que este contingente populacional esteja distribuído da seguinte
forma: 64.455 na região Centro-Oeste, estado de Mato Grosso do Sul (MS); 300
nos estados de Mato Grosso (MT), Tocantins (TO), Pará (PA), Maranhão (MA);
20.500 nas regiões Sul e Sudeste, estados do Rio Grande do Sul (RS), Santa
Catarina (SC), Paraná (PR), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Espírito
Santo (ES).
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de uma mesma língua. Mas há divergências quanto a isso também. Para
outros pesquisadores, trata-se de uma autodenominação.
Em Santa Catarina, a presença Guarani foi registrada por
diferentes viajantes que aqui chegaram, entre eles Gonneville (1504),
Aleixo Garcia (1515), Caboto (1526), Cabeza de Vaca (1541), Hans
Staden (1548), Schmidel (1552). Durante os dois primeiros séculos da
colonização a população Guarani do litoral catarinense, também
chamada de carijó, foi quase dizimada por terem sido escravizados pelos
donos de engenho de São Vicente/SP. Devido a isso, os Guarani
sobreviventes se viram forçados a migrar para o interior, em busca de
lugares seguros (CIMI/CEPI/ABA).
No século XVIII a presença dessa população no
litoral era escassa, porém os registros demonstram
que jamais abandonaram por completo a região.
Levantamentos recentes, reunindo fontes escritas
e registros arqueológicos, demonstram que a
história da presença Guarani no litoral catarinense
ocorre de maneira constante desde 900 anos antes
do presente, ou seja, desde o ano 1.100. Além da
presença física, há de se considerar também que,
mesmo afastados do litoral essa região continuou
sendo ocupada no plano simbólico e mitológico
pelos Guarani (CIMI/CEPI/ABA, 2014, p. 02).

3.1.2 Terras indígenas em Santa Catarina hoje
Atualmente no estado de Santa Catarina existem 25 Terras e
Reservas Indígenas, que são ocupadas por três povos distintos: Guarani,
Kaingang e Laklanõ. De acordo com Brighenti (2012) das 25 Tis 17 são
ocupadas exclusivamente pelo povo Guarani.
Tabela 01 – Terras indígenas Guarani (SC)
Tis

População

Município

Tamanho

Situação
fundiária

Araçaí

103

Saudades

2.721 ha

Declarada

Marangatu

280

Imaruí

67 há

Reserva

109

Massiambú

53

Palhoça

***

Em
identificação

Morro dos 126
Cavalos

Palhoça

1.988 ha

Demarcada

Cambirela

12

Palhoça

***

Em
identificação

M´Biguaçu

156

Biguaçu

59 há

Registrada

Mymba
Roka

85

Biguaçu

509 há

Reserva

Itanhé

93

Biguaçu

216 há

Reserva

Amâncio

35

Biguaçu

__

Sem
providência

Tarumã

32

Araquari

2.172 ha

Declarada

Piraí

83

Araquari

3.017 ha

Declarada

Pindoty
Conquista

163

Araquari
3.294 ha
Bal. Barra do
Sul

Declarada

Yakã Porã

46

Garuva

Sem
providência

Morro Alto

80

São
893 há
Francisco do
Sul

Declarada

Yvy Ju

30

São
__
Francisco do
Sul

Sem
providência

Wy´a

30

Major
Gercino

104 há

Reserva

Tawaí
21
Canelinha
217 há
Fonte: CIMI SUL, 2012; FUNAI, 2012.

Reserva

__

Há a presença Guarani em duas outras terras indígenas, Toldo
Chimbangue e Xapecó, nas quais compartilham o território com o povo
Kaingang. “Essa situação ocorre porque algumas terras são resultado de
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dois procedimentos administrativos, em épocas diferentes. Há casos de
revisões de limites, a exemplo da TI Xapecó [...]” (BRIGHENTI, 2012,
p. 256-257).
A totalidade das Terras Indígenas em Santa Catarina, incluindo as
três etnias presentes no Estado, somam 77.759 hectares, que constitui
menos de 1% do território catarinense. Todavia hoje os indígenas se
encontram na posse de aproximadamente 38.000 hectares, menos de
metade do total, devido à falta de regularização e/ou por usos de
particulares e do poder público, ou seja, as terras indígenas ocupadas no
estado hoje somam menos de 0,5% do território de Santa Catarina.
Apesar deste dado impactante é comum ouvir que no estado há “muita
terra para pouco índio”.
Um aspecto importante para compreender a realidade das aldeias
indígenas hoje, não apenas das aldeias Guarani, mas de todas, é entender
o modo de funcionamento da regularização das terras indígenas no
Brasil. Antes de adentrar nas especificidades dos trâmites é importante
lembrar, como foi apontado anteriormente, que o direito indigenista não
foi criado pelos próprios indígenas, o que dificulta o processo de
reconhecimento das especificidades culturais das diferentes etnias.
A demarcação de terras indígenas no Brasil, conforme prevê a
Constituição Federal, é de responsabilidade da União, e é regulada pelo
decreto MJ n° 1.775/96 que estabelece várias etapas, resumidas abaixo
(com dados do Programa “Povos Indígenas no Brasil” – ISA).
1) Estudos de identificação: a FUNAI nomeia um antropólogo
com qualificação reconhecida para realizar um estudo antropológico. O
estudo fundamenta o trabalho de um Grupo Técnico especializado, que
realizará estudos complementares, além do levantamento fundiário com
vistas à delimitação da TI. Ao final, o grupo apresenta relatório
circunstanciado à FUNAI.
2) Aprovação da Funai: O relatório tem que ser aprovado pelo
presidente da Funai que, no prazo de 15, dias fará com que seja
publicado um resumo do relatório e o mapa com a delimitação,
divulgado no Diário Oficial da União e Diário Oficial do Estado. A
publicação deve ainda ser afixada na Prefeitura local.
3) Contestações: Até 90 dias após a publicação do relatório, todo
interessado, inclusive estados e municípios, poderão manifestar-se
contrariamente e apresentar suas razões, acompanhadas das provas
pertinentes. A Funai tem então 60 dias para elaborar um parecer acerca
das contestações.
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4) Análise das contestações: A Funai analisa as contestações e
encaminha para decisão do Ministro da Justiça.
5) Declaração de ocupação: Nesta fase o ministro da Justiça, após
análise do relatório, declara os limites da terra indígena e publica
Portaria no Diário Oficial da União.
6) Demarcação física: A Funai promove a demarcação física do
território, além da indenização aos ocupantes não-indígenas, quando
houver.
7) Homologação: O processo de demarcação é submetido à
aprovação pelo Presidente da República, que pronuncia a homologação
através de decreto.
8) Registro: A terra em questão será registrada, em até 30 dias
após a homologação, no Cartório de Registro de Imóveis (CRI) bem
como na Secretaria de Patrimônio da União (SPU).
As terras indígenas são bens da União, portanto são inalienáveis,
indisponíveis e imprescritíveis. São terras tradicionalmente ocupadas,
diferente das áreas reservadas. Estas, previstas pelo Estatuto do Índio,
constituem-se como áreas destinadas pela União para posse e ocupação
indígena, onde os indígenas podem viver e usufruir das riquezas naturais
nela existentes, mas diferente das TIs não são imprescritíveis, podendo a
União dispor do espaço para outros fins. As reservas são divididas em
quatro modelos principais: reserva indígena propriamente dita, parque
indígena, colônia agrícola indígena e território federal indígena.
Diferenciam-se por seus fins e normas. Em Santa Catarina, cinco das
terras Guarani constituem-se como reserva.
Os procedimentos para regularização das terras indígenas no
Brasil se estendem por muito tempo e envolvem uma série de
complexidades no âmbito da lei, em especial a questão do conceito de
tradicionalidade e terras tradicionalmente ocupadas, que suscitam
incompreensões entre os não-indígenas, “incompreensões” muitas vezes
motivadas por interesses financeiros. A relação de força com o Estado
estabelece uma perspectiva de que ou os indígenas negociam e aceitam a
demarcação ou ficam sem terra. Essa mesma perspectiva é o que faz
com que cada vez mais as comunidades hoje busquem saber de seus
direitos.
Essas “incompreensões” suscitadas são apenas um dentre tantos
problemas que os indígenas enfrentam no processo de luta por direitos.
Em “Os Guarani em Santa Catarina: uma 'minoria inconveniente'?”
(2009), os autores, a antropóloga Maria Dorothea Darella e os
agrônomos Juan Neira e Alfredo Fantini, abordam as principais ideias
existentes acerca dos povos indígenas no estado, em especial os
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Guarani, e como estas ideias são baseadas na desinformação, no
preconceito e na xenofobia.
A primeira ideia que eles reconhecem entre estas expressões de
inconveniência presentes na opinião pública é a “muita terra para pouco
índio”, outra delas é “com tanta demarcação para o índio, não vai ficar
terra para o branco”. De acordo com o texto, a intenção desses
comentários é “afirmar, erroneamente, que a regularização das terras
indígenas estaria reduzindo a quantidade de terras disponíveis para a
agricultura e outras atividades econômicas” (NEIRA; DARELLA;
FANTINI, 2009, p. 133).
Através de dados do Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária – INCRA, o texto mostra que as terras aproveitáveis e
não exploradas existentes no Brasil somam cerca de 185 milhões de
hectares, além disso os imóveis rurais cadastrados pelo INCRA
correspondem a quase 70% do território nacional. O problema, apontam
os autores, não está na extensão do território cultivável no Brasil, mas
sim em sua distribuição. As propriedades concentram-se nas mãos de
poucas pessoas, o que gera uma larga margem de população rural sem
terra para trabalhar. Acusar as terras indígenas de gerarem este problema
é uma estratégia do jogo político dos grandes proprietários.
A dificuldade principal para os indígenas é que estas ideias,
correntes na opinião pública, se materializam em ações concretas de
intimidação, discriminação e violência. Agrega-se a estes preconceitos
as ideias racistas herdadas do século XVI sobre a preguiça e o
primitivismo do indígena.
[…] a desinformação, por vezes direcionada para
defender interesses econômicos particulares, está
causando comportamentos preconceituosos e até
xenofóbicos de parte da sociedade majoritária
sobre essa minoria étnica. Essa desinformação
pode ser identificada na constante generalização
que a mídia faz sobre a situação fundiária dos
Guarani, desconsiderando as suas especificidades
culturais e os contextos específicos. De igual
maneira, aspectos tão importantes como a situação
legal das áreas e as especificidades que definem
seu usufruto são pouco debatidas pela opinião
pública (NEIRA; DARELLA; FANTINI, 2009, p.
143).
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3.1.3 A Terra Indígena Morro dos Cavalos
A Terra Indígena Morro dos Cavalos, também chamada tekoá
Itaty, está localizada na cidade de Palhoça - SC. Trata-se de um
território de 1.988 hectares, localizado entre a serra e o mar, sendo
cortado pela BR-101 entre os quilômetros 231 e 235. Os registros
arqueológicos e antropológicos dão conta de mostrar que se trata de um
local tradicionalmente ocupado pelo povo Guarani. Pensando
ancestralmente há marcas da passagem e fixação indígena no local desde
tempos remotos.
Pensando na história mais recente (séculos XX e XXI) e nos
registros escritos que reconhecem a presença Guarani na região, há
documentos que dão conta de mostrar que existe ocupação pelo menos
desde 1928, conforme consta no documento intitulado “Demarcação da
Terra Indígena Morro dos Cavalos – Cronologia dos Acontecimentos
Relevantes – Duas décadas de mobilização pela efetivação de direitos
territoriais constitucionais”13
O documento de cronologia tem início no dia 15 de fevereiro de
1928, data em que foi fundado o time de futebol da cidade de Palhoça,
com o nome “Guarani Futebol Clube”. Nos documentos do clube consta
que o nome “foi uma homenagem aos índios da região”. Esta é a
primeira referência escrita que foi levantada pelo grupo. Este documento
reúne como anexo centenas de arquivos, materiais antropológicos,
materiais de imprensa, pesquisas acadêmicas, entrevistas, informes,
arquivos de governo e polícia, decisões judiciais, boletins de ocorrência,
entre outros arquivos. Esta reunião de todos os dados foi (e é) necessária
por tratar-se de uma terra ainda não homologada que é alvo de
contestações por parte de não-indígenas.
A presença Guarani no Morro dos Cavalos gera controvérsias,
pois o território em questão é alvo de grande interesse econômico. Os
indígenas e os apoiadores, de um lado, mostram que a ocupação da
região pelos Guarani é muito antiga. De outro lado, imprensa,
moradores não-indígenas e outros interessados na região dizem que não
se trata de um território tradicional.
13
Documento produzido em 2014 pela comunidade do Morro dos
Cavalos, através da cacica Eunice Antunes e do vice-cacique, na época, Marcos
Morreira, juntamente com a Comissão Guarani Nhemonguetá, o Conselho
Estadual dos Povos Indígenas, o Conselho Indigenista Missionário e a
antropóloga da UFSC Maria Dorothea Post Darella. Disponível em
<www.campanhaguarani.org/morrodoscavalos/cronologia>.
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Algumas pessoas alegam que quando da promulgação da
Constituição Federal em 1988 não havia população indígena no local,
portanto não se trata de uma ocupação tradicional. Também algumas
pessoas utilizam o argumento da nacionalidade para deslegitimar a luta
Guarani, alegando que os indígenas que ali hoje estão são paraguaios e
argentinos (argumento que por si só se constitui como anacronismo
histórico visto que este povo existe antes da divisão de estados nacionais
e ocupa um território próprio chamado yvy rupá).
O processo de demarcação da terra indígena do Morro dos
Cavalos teve início em 1993, quando a Fundação Nacional do Índio
(FUNAI) organizou um grupo técnico para identificação e demarcação
do território, uma conquista que se tornou realidade apenas em 2008.
Apesar de já demarcada e devidamente comprovada há anos, ainda falta
a última etapa, de homologação por parte da Presidência da República –
uma luta que os Guarani do Morro dos Cavalos estão levando à frente
através de mobilizações. Passaram-se quase vinte e cinco anos desde o
início do processo e a situação segue instável para os indígenas que
vivem ali. Ao longo de todo este processo, a comunidade têm sido alvo
de diversas injustiças, preconceitos e difamação.
A tekoá é composta por 34 famílias Guarani (cerca de 190
pessoas), sendo que 50% da população são crianças de 0 a 14 anos
(ANTUNES, 2015). Às dificuldades enfrentadas pela homologação da
terra agrega-se o problema da duplicação da BR-101. Quando foi
construída a rodovia, no final dos anos 60 e início dos 70, alguns
indígenas que moravam muito próximos se afastaram por receio dos
perigos que a estrada podia trazer. A construção trouxe várias mudanças
na vida dos Guarani, entre eles acidentes, poluição, barulho e o início de
um contato mais intenso com o mundo dos juruá (brancos).
Mais recentemente, desde o ano 2000, vinha sendo colocada em
pauta a questão da necessidade de duplicação da BR, e em 2007 chegouse finalmente à decisão pela construção dos túneis, que foi considerada a
melhor proposta tanto pelos indígenas quanto pelos órgãos responsáveis.
No entanto, desde 2007, a construção dos túneis não saiu do papel, e
seguem sendo feitas obras provisórias de pistas adicionais, que
reconfiguram o território e colocam em risco os moradores locais.
A história do Morro dos Cavalos tem sido, em todos estes anos,
uma história de luta e resistência, que está sendo levada com muita força
pela comunidade. É importante destacar que esta aldeia figura como um
lugar estratégico para toda uma etnia, pois cumpre uma função
importante de ser um local de passagem desde antigamente.
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Pensar o território é pensar politicamente, é pensar a necessidade
e a urgência da garantia legal da terra como forma de respeito ao modo
de vida e à cultura. Mais que isso, é necessário reconhecer a
profundidade que o conceito de território tem para este povo. A partir de
algumas imagens produzidas é possível pensar sobre esta relação.
3.2 Olhar sobre o território
Segundo Gallois (2004) alguns estudos feitos com diferentes
etnias apontam que há um desconhecimento por parte dos indígenas do
significado da palavra território, e consequentemente, ausência de um
conceito que defina/delimite o espaço em que vivem nos termos do
pensamento ocidental. Existem entre os povos referenciais próprios
sobre o que é um espaço de vivência. Hoje esta realidade modificou-se
para muitas etnias devido à necessidade da demarcação e o contato mais
próximo com os brancos. Assim, não apenas o conceito de território
passa a existir no mundo indígena como a própria territorialidade muda,
já que não podem ocupar a terra como tradicionalmente ocupavam, por
impedições, acordos, restrições.
Segundo Gallois (2004) nenhuma sociedade existe sem imprimir
ao espaço que ocupa uma lógica territorial, sendo que “o contato é
efetivamente uma experiência que acrescenta elementos à
territorialidade, levando à criação de novas estratégias” (GALLOIS,
2004, p. 08). Assim pode-se dizer que o contato é um contexto de
confronto entre lógicas espaciais.
Tendo em vistas estes elementos, como pensar a visão das
crianças sobre o território a partir das imagens produzidas? Vou
começar pela observação dos desenhos. Em uma das oficinas realizadas
pedi para que as crianças desenhassem o lugar onde vivem. Foi uma
experiência importante para entender como os alunos percebem em seu
imaginário o espaço que ocupam. Participaram da atividade sete alunos
– Eder, Camilo, Marisa, Sara, Denis, Fred e Kuaray, este último
residente em uma outra aldeia, em Biguaçu – SC.
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Figura 02 – Desenho (Eder)
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Figura 03 – Desenho (Camilo)
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Figura 04 – Desenho (Marisa)
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Figura 05 – Desenho (Sara)
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Figura 06 – Desenho (Fred)
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Figura 07 – Desenho (Denis)
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Figura 08 – Desenho (Kuaray)

O primeiro aspecto que pude observar sobre os desenhos diz
respeito à compreensão subjetiva da amplitude do lugar onde vivem.
Alguns representaram seu espaço em uma dimensão macro, outros em
uma dimensão micro, por assim dizer. Os desenhos de Eder, Camilo,
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Marisa e Sara dão conta de mostrar uma realidade mais ampla – através
do desenho do morro enfatizam a geografia (o desenho natural do lugar)
e a dimensão física. Camilo e Sara representam o “local onde vivem”
como a própria aldeia, não restringindo sua interpretação ao espaço da
casa. Ambos buscam mostrar a ligação entre as casas, a conexão por
meio de estradas ou pela proximidade entre elas, e enfatizam assim o
contexto de comunidade. Marisa e Eder contextualizam o cenário
geográfico, mas dão destaque para apenas duas moradias, talvez a sua
própria e a de um parente.
Os outros três desenhos apontam para uma interpretação mais
específica, restrita ao espaço da casa e seus arredores. Mas no caso de
Fred, que desenha logo à frente da casa um espaço de fogueira, pode-se
dizer que o espaço pessoal dialoga com o comunitário, pois a fogueira,
algo bastante tradicional das comunidades Guarani, é um rito próprio de
diálogo e interação e se dá geralmente de forma comunitária. Assim,
pode-se dizer, que a maior parte dos desenhos (cinco dos sete) trazem
em alguma medida uma percepção do lugar onde vivem como um
espaço também de relações sociais. Vê-se um pensamento enquanto ser
coletivo que está no cerne da noção de tekoá.
Prosseguindo a leitura das imagens, é importante perceber nos
desenhos a existência do confronto entre lógicas espaciais distintas,
conforme foi mencionado acima a partir do texto de Gaillois (2004).
Neste caso o confronto se dá entre o espaço da tekoá e o que é para eles
o mundo do juruá (representado especialmente nos desenhos através da
rodovia). E deste confronto nasce um território reconfigurado – que está
literalmente atravessado por diferentes lógicas. A maior parte dos
desenhos (Eder, Fred, Marisa e Sara) reconhece a rodovia como parte do
que é o espaço da aldeia.
Foi bastante interessante durante a atividade que em certo
momento Camilo, ao olhar o desenho dos colegas, me perguntou se era
preciso desenhar a estrada. Eu respondi que ele poderia desenhar como
quisesse. Foi então que ele resolveu desenhar um rio no lugar da estrada,
e assim a representação do lugar onde vivem deslocou-se para a
fronteira entre um lugar concreto e um lugar imaginário. Fred, ao olhar o
rio no desenho do colega, não hesitou em fazer o mesmo – agregou à
estrada já desenhada um rio e peixes.
A análise dos desenhos das crianças coloca em evidência a
convivência de dois universos distintos em um mesmo espaço. O espaço
tradicional da tekoá é reconfigurado a partir de processos de disputas,
conflitos e interações. Kuaray traz em seu desenho uma bandeira do
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Brasil e uma antena parabólica, que enfatizam imageticamente a questão
do contato e dos hibridismos culturais.
Se no senso comum esta incorporação de elementos dos brancos
faz dele “menos índio”, o que se esconde por trás dessa visão não é um
processo de aculturação, mas uma maneira específica (e em alguns casos
ideologicamente perversa) de compreensão do que seja a cultura.
Não existe cultura que seja estática, toda cultura se transforma –
ao tomar contato com outra se reinventa, dentro de sua própria lógica.
São identidades em movimento dentro de espaços transformados.
Também as fotos, tal como os desenhos das crianças, refletem este
território modificado e em modificação.
Primeiramente, a transformação da natureza. O intenso processo
de devastação da Mata Atlântica alterou profundamente a realidade das
aldeias Guarani do litoral e, consequentemente, o modo de vida deste
povo. Em segundo lugar, transformações mais específicas, como a
construção de escolas dentro das aldeias e, no caso específico do Morro
dos Cavalos, também a construção da rodovia, alterou o território e a
maneira de se viver. O barulho da rodovia dificulta bastante a utilização
do espaço da escola na aldeia, o que não deixa de ser irônico, pois a
comunidade nunca quis nem a escola nem a rodovia ali.
Logo abaixo temos algumas imagens produzidas pelos alunos no
dia do tema do território. Estas fotografias foram feitas na parte de cima
do Morro dos Cavalos, de onde se tem uma visão mais ampla da
geografia do local.
Fotografia 13 – Fotografando o território (Autoria: alunos da
Escola Itaty)
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Fotografia 14 – Fotografando o território (Autoria: alunos da
Escola Itaty)

Fotografia 15 – Fotografando o território (Autoria: alunos da
Escola Itaty)

No topo do morro escutei de uma das alunas: “Se aqui não fosse
terra indígena, neste lugar já teria um hotel”. E é verdade. Há grande
especulação imobiliária e turística na região, pois trata-se de um local
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estrategicamente muito valorizado, entre praias, próximo a Florianópolis
e com acesso direto pela BR – 101.
Pode-se dizer, de modo geral, que as fotografias deste dia
valorizaram a dimensão do território como um todo – portanto, a maior
parte constitui-se como grandes planos gerais. Em alguns pontos
aproximam-se bastante aos desenhos feitos. É preciso observar que,
assim como nos desenhos, há por parte de cada aluno diferentes
interpretações acerca do significado do território. Pude notar que alguns
alunos entenderam o tema território como a totalidade do que se vê, o
território Guarani é tudo aquilo que está visível, por isso, tal como a
fotografia 13, o território engloba o todo, incluindo a estrada e as
construções, os rios e os espaços urbanos que apontam ao longe.
Outros alunos, por sua vez, compreenderam o tema território de
maneira mais específica. A fotografia 15 dá conta de mostrar apenas a
parte “natural” do espaço, sem as construções, as estradas e os carros.
Ou seja, trata-se de uma compreensão do território indígena como o
espaço ao qual o juruá não chegou.
Fotografia 16 - Fotografando o território (Autoria: alunos da
Escola Itaty)

Há ainda uma terceira forma de olhar que se abre nas fotografias
deste dia, trata da compreensão de que o território se constitui também
pela presença de pessoas – há um caráter social que se agrega ao
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geográfico aproximando-se ao conceito de territorialidade. É a partir
desta percepção que as imagens ganham então personagens, que exibem
a arte Guarani, apresentam o território e ressignificam ludicamente um
espaço marcado por disputas políticas e vivências híbridas (fotografia
16). Ainda deste dia destaco algumas outras fotografias que contemplam
os detalhes que também são parte de um todo – a junção de outros
elementos que também são parte do entendimento do que é o território –
os animais, as formações rochosas, etc.
Fotografias 17,18 e 19 – Detalhes do território (Autoria: alunos
da Escola Itaty)
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A relação com a natureza é um outro ponto central para o
entendimento do pensamento indígena com relação ao espaço que
ocupa. Tal como se discutiu sobre o conceito de arte, a ideia de
‘natureza’ inexiste no pensamento Guarani enquanto instância separada
do todo, portanto, seria contraditório tentar descrevê-la nestes termos. O
que se pode dizer é que existe uma percepção/uma forma de relação que
o indígena estabelece com aquilo que convencionamos nominar natureza
e esta forma de percepção/relação diverge muito do pensamento
ocidental, ou dos principais paradigmas que historicamente têm
norteado nossa visão de natureza. Para pensar este ponto é importante
recuperar historicamente como emerge o conceito de natureza no
ocidente, quais seus sentidos na contemporaneidade e em que medida se
distancia ou se aproxima do pensamento indígena.

129

3.2.1 A ideia de natureza no pensamento ocidental
Etimologicamente, a palavra natureza provém do latim natura,
cujo significado central é o de nascimento ou “ação de fazer nascer”. O
conceito de natureza no pensamento ocidental experimentou diferentes
transformações. Como aponta Kesselring (1992), na antiguidade grega,
natureza (physys) opunha-se ao conceito de techne, que designava a
capacidade humana de construir coisas, instrumentos, objetos artísticos.
Physys representava tudo que existia de antemão, enquanto techne
designava tudo o que era criação do homem.
De acordo com o autor, a physys grega tem três características
principais. Primeiro, refere-se à vida orgânica. Segundo, baseia-se na
circularidade: tal como as estrelas aparecem e desaparecem, o homem
nasce, envelhece e morre. A repetição circular de processos é essencial
ao pensamento grego (e este aspecto se assemelha bastante à
compreensão Guarani dos ciclos e dos tempos dos diferentes seres).
Terceiro, a physys – natureza, essência – existe em cada ser singular.
Diferentes filósofos tentaram determinar o que seria esta essência. Para
Thales, a água. Para Heráclito, a guerra. Para Pitágoras, a estrutura
geométrica, entre outros pensadores.
Durante a Idade Média, por influência da tradição bíblica, surge
uma nova concepção de natureza. Diferente do pensamento antigo, para
a tradição cristã há algo para além da natureza e do universo – há um
criador, que tem controle não apenas sobre a natureza, mas também
sobre a natureza interna do homem. Neste sentido, para Kesselring
(1992), o conceito passa a assumir um caráter normativo. A cosmologia
cristã não é compatível com a cosmologia antiga. Se para o pensamento
grego não existe nada para além da natureza, para o cristianismo há um
criador que não faz parte do mundo terreno.
Na Idade Moderna, para compreender o conceito de natureza, é
preciso retomar o pensamento de Roger Bacon (1214 – 1292) e Francis
Bacon (1561 – 1626). Para eles a natureza deveria estar sob domínio das
ciências. De acordo com Kesselring (1992), esta concepção generalizouse no século dezesseis, época de Descartes e Galileu. Neste período, a
partir da evolução da experimentação científica, acentua-se a concepção
do mundo como uma grande máquina.
Aprofundando a relação entre a natureza e a modernidade, podese dizer que ainda hoje encontra-se em vigência uma visão
profundamente moderna da natureza. A racionalidade tecnológica é o
paradigma que orienta a exploração comercial dos recursos naturais
visando o lucro. O legado deixado pela visão moderna simboliza hoje o
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uso comercial intenso da natureza e o exagero de uma racionalidade
tecnocientífica.
De acordo com Hadot (2006) pode-se apontar Francis Bacon
como o precursor dos métodos e das esperanças da ciência experimental.
Para o autor, “o programa de Francis Bacon é um programa de
manipulação do meio ambiente e da própria natureza, precisamente
aquele que a nossa época se esforça por realizar” (HADOT, 2006, p.
143). Porém, segundo Hadot, a atitude de dominar a natureza não nasce
na modernidade. Há, anteriormente, mecânicos e mágicos em busca
desta racionalidade.
O que é novo é que com Bacon, Descartes, Galileu, Newton,
entre outros, esse anseio de dominação passa a ser respaldado em
métodos. Descobrem-se assim formas de avançar decisivamente o
projeto de medir e quantificar todo e qualquer fenômeno sensível. Em
literaturas como “Novum Organum”, de Francis Bacon, e “Discurso do
método”, de Descartes, nota-se que o cientista é aquele que tal qual um
engenheiro tenta reconstituir as engrenagens e funções da máquinanatureza. É, então, a máquina, e não mais o organismo vivo, que serve
como modelo para explicar a natureza.
Santos (1997), em “Um discurso sobre as ciências”, aponta que o
modelo de racionalidade da ciência moderna surge a partir da revolução
científica do século XVI e desenvolve-se pelos séculos seguintes no
campo das ciências naturais. É no século XIX que este pensamento se
estende também ao território das ciências sociais. A partir de então é
possível falar de um modelo global de racionalidade científica. Para o
autor, trata-se de um modelo totalitário, que nega o caráter racional de
qualquer conhecimento que não se paute em seus princípios e métodos.
Para este paradigma, a natureza pode ser descrita em forma de
leis. Esta é uma ciência que desconfia sistematicamente da sensibilidade
e da experiência imediata. Tudo deve ser testável e comprovável. Vale
destacar o papel central que a matemática assume neste contexto, já que
conhecer significa quantificar. Para Santos (1997), o paradigma da
ciência moderna se pauta em uma falsa ideia de ordem e estabilidade do
mundo.
Mais que uma simples forma de pensar a ciência, o pensamento
moderno molda ao longo dos séculos uma forma de estar no mundo. A
relação que ainda hoje o homem ocidental mantém com a natureza está
evidentemente marcada pela razão utilitária, experimental. Para Ferry
(2007, p. 244), pode-se dizer que “a natureza inteira perde seus
encantos. Ela se torna uma gigantesca arena, uma espécie de loja
enorme onde humanos podem se abastecer à vontade”.
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Esta visão racionalista da natureza reflete, ao mesmo tempo em
que cria e legitima, o avanço de um modelo de desenvolvimento
capitalista intensivamente predatório. A devastação da Mata Atlântica e
de outros espaços e a reconfiguração dos modos de vidas de diversas
etnias indígenas é reflexo desse sistema de pensamento.
É importante apontar que, principalmente nas últimas décadas,
ganhou muita força no mundo ocidental o pensamento ecológico, como
forma de romper com as destruições ocasionadas pelo modelo
racionalista. Para muitos, o paradigma ecológico pode ser entendido
como um pensamento bastante próximo ao pensamento indígena, mas
na verdade tratam-se de formas bastante distintas de percepção. O
paradigma ecológico, que se subdivide em múltiplas vertentes, carrega
com força a ideia de “cuidar da natureza” como uma responsabilidade
do homem. E é neste ponto que destoa bastante do pensamento indígena,
embora muitas vezes os indígenas se apropriem destas ideias ecológicas.
O paradigma ecológico embora bastante oposto à visão
racionalista guarda com ela certo pensamento comum implícito, que é a
ideia de superioridade do homem. Seja para dominar ou para cuidar, há
um pressuposto que coloca o homem como figura central do processo,
diferentemente ao pensamento dos povos indígenas.
3.2.2 O pensamento indígena sobre a natureza
Há uma visão bastante difundida de que a relação dos índios com
a natureza constitui-se como uma relação ideal de harmonia e respeito,
ideia esta que inspira organizações e movimentos ecológicos
(LADEIRA, 2008). No entanto, são ideias bastante genéricas que pouco
dizem sobre a real vivência dos povos indígenas e seu meio. Philippe
Descola (1998) aponta que muitas vezes estes conceitos ecológicos
genéricos são incorporados pelos próprios indígenas na tentativa de
obter apoio popular à sua causa, mas que são princípios que não
correspondem realmente à forma de ver e se relacionar da maioria das
etnias indígenas.
Para os autores, outro equívoco recorrente no senso comum e, por
vezes, reforçado pelo paradigma ecológico, é o pensamento de que
florestas ou ambientes intocados, livres do contato com o ser humano,
estão em pleno equilíbrio e harmonia. Como apontam os estudos
ambientais contemporâneos, a ideia de uma natureza intocada carrega
uma carga bastante ilusória, além disso muitas pesquisas hoje apontam a
antropização dos espaços como fator contribuinte para a taxa de
biodiversidade de um local.
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Ladeira (2008) pontua que ao pensar o relacionamento entre
distintas culturas e seu meio é preciso primeiramente reconhecer que
nem todas as sociedades partem de um modelo dualista - que separa
natureza e sociedade - ou mesmo que possuam palavras distintas para
tal. Para a autora, pode-se dizer que esta visão dual que a sociedade
dominante mantém hoje com o meio ambiente é também uma relação de
tutela, a natureza é vista como uma entidade autônoma, separada do
todo, que necessita de nossa proteção, por ter sido desrespeitada e
maltratada. Ao contrário, as sociedades indígenas, ao pensar os seres da
natureza como ‘pessoas morais e sociais’, não entendem como sua
responsabilidade esta tutela ou proteção. O que se estabelece é uma
relação de permuta – não há lugar para um conceito separado de
natureza em uma sociedade cuja cosmologia confere aos animais e às
plantas atributos humanos (LADEIRA, 2008).
Compreender este pensamento sobre a relação com os outros
seres é muito importante para romper alguns estereótipos já clássicos no
pensamento ocidental – tal como o dos povos indígenas intocados
vivendo em harmonia com uma mata virgem. As relações indígenanatureza (que inclusive não se dão nesses termos) são muito mais
complexas que isso. O outro – a árvore, a animal – é igualmente um ser,
portador de um espírito/energia vital, que possui seu espaço próprio, e
seu próprio modo de vida, por isso a necessidade do ‘pedir permissão’,
por exemplo, antes de adentrar a mata, a necessidade de caçar no tempo
certo, a necessidade de colher e plantar em períodos específicos.
O outro ser é meu interlocutor, que tem suas formas próprias de
proteção. O que se espera de cada ser é que respeite o sistema do outro e
assim os conflitos sejam evitados. No caso Guarani, existem as normas
expressas no Nhandereko, transmitidas através das palavras dos anciões,
que devem ser respeitadas. Mas nem sempre as relações são
harmônicas, existem muitos conflitos e guerras (visíveis e invisíveis)
neste processo de convivência de diferentes seres em um mesmo espaço.
Cada ser tem sua forma de conhecimento sobre o mundo e esses
diferentes saberes constituem uma ampla sabedoria acerca do mundo.
Um aprende com o conhecimento do outro, como se vê neste relato
colhido por Ladeira (2008, p. 37):
[…] antes os Guarani não tinham o dia da semana,
como hoje. Os Guarani não conheciam a semana,
o dia da semana […] mas eles sempre conheciam
a época exata do plantio. Tem um bichinho,
quando o bichinho canta, aí já sabem que o tempo

133

de plantio chegou e, assim, ara pyau mirim é o
começo do plantio. Quando a cigarra (tokoiro)
canta é sinal que chegou ara pyau, chegou a época
de plantio.

Essa forma de pensar a natureza que é expressa também no
conceito de tekoá está no modo como o Guarani olha para o lugar onde
vive, e assim, está também nas imagens que produz. As primeiras
fotografias que possibilitaram reflexões sobre a relação com a natureza
foram feitas nas oficinas dos retratos preto e branco.
Fotografias 20, 21 e 22 – Retratos em preto e branco (Autoria:
alunos da Escola Itaty)
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Nesta oficina, as alunas escolheram o local para fazer as
fotografias e a proposta era que uma fotografasse a outra. As imagens
iniciais foram retratos individuais e em dupla, tendo a natureza como
plano de fundo (na maioria das vezes fora de foco), mas no decorrer da
atividade esta característica foi mudando e outros elementos passaram a
entrar em cena. No processo começou a haver uma interação mais
próxima com alguns elementos da natureza, que passaram a aparecer nas
imagens não mais como cenário, mas como personagens – em um
sentido mais próximo de um diálogo.
As plantas aparecem como personagens importantes em algumas
imagens, em um sentido de vivência compartilhada de um espaço. Não
há nas imagens um caráter de cuidado com a natureza ou de domínio
sobre ela, mas sim de interação. Cada uma das alunas escolheu, por
vontade própria e a partir de seus próprios critérios identitários, qual
planta faria parte de sua composição. Cada uma elencou como e com
quais outros seres da natureza gostaria de ser fotografada. E assim, no
processo, a vegetação deixou de ser cenário para tornar-se algo
vivo/atuante dentro da imagem.
Há nestas imagens um reconhecimento implícito deste caráter de
personalidade humana que se dá aos seres da natureza. Tal como as
alunas fizeram retratos em dupla, a partir de critérios de amizade e
proximidade, também transferiram esta relação aos seres da natureza.
Esta seleção de ‘com quem quero ser fotografado’ está atravessado,
então, por aspectos pessoais mas também por aspectos sociais da
cultura, que se baseiam na mitologia e na relação cosmológica que se
constrói com cada ser. Há assim, como na mitologia discutida no
capítulo anterior, os animais e plantas especiais, há personalidades com
as quais deve-se dialogar e manter contato como parte mesmo do
sistema de vida Guarani.
Nas fotos específicas dos animais e das plantas que foram
realizadas em outras oficinas (em oficinas voltadas pontualmente para o
registro dos temas fauna, flora e vida animal) este aspecto também
aparece, embora de uma outra forma.
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Fotografias 23, 24 e 25 – Registrando a natureza e os animais da
região (Autoria: alunos da Escola Itaty)

Não há nelas este caráter de interação que se vê nos retratos, ao
contrário, evidenciam as plantas e os animais de maneira mais isolada;
no entanto, também acentuam esta compreensão dos seres da natureza
como pessoas morais e sociais. As imagens produzidas trataram-se
majoritariamente de planos próximos, que dão destaque ao sentido do
detalhe. Ao retratarem os animais e plantas de maneira mais isolada os
alunos transmitem imageticamente uma percepção da singularidade dos
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seres. Cada ser possui seu espaço e seu próprio modo de vida – possui
sua individualidade e personalidade própria – por isso a escolha de
retratá-los individualmente.
Estas imagens também remetem à discussão sobre a importância
da observação dentro do modo de vida Guarani – a importância do olhar
no processo de adquirir conhecimentos sobre o mundo. Lévi-Strauss
(1962) já falava da atenção que os povos indígenas mantêm com as
plantas, sendo capazes de classificar um grande número delas. O autor
falava de olhos que não se cegaram para aquilo que é comum, que são
capazes de enxergar reparando. Para ele, na compreensão indígena “a
natureza não existe para servir e ser dominada pelo homem. Em uma
sociedade indígena, a significação nasce dessa relação espontânea, assim
como a arte, os mitos, os objetos, os ritos, a cura e o saber” (apud
ANDRADE, 2002, p. 27).
Fotografias 26, 27 e 28 – Registrando a natureza e os animais da
região (Autoria: alunos da Escola Itaty)
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Nas fotos dos animais, além de uma atenção especial aos detalhes
e aos grafismos de alguns bichos, pude reparar também um cuidado na
forma de aproximação (de maneira silenciosa) e também o respeito ao
ciclo de vida de cada ser (por exemplo, nas fotos dos peixinhos, nenhum
aluno pensou em ficar com eles, foram todos devolvidos ao rio).
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Fotografias 29 e 30 – Fotografando os animais e a natureza
(Autoria: Ana Paula Soukef)

A partir das imagens selecionadas é possível constatar que a
compreensão de natureza para o Guarani distancia-se em vários aspectos
do pensamento ocidental. Primeiro, o espaço onde habita é visto como
um espaço por onde circulam espíritos distintos, há um reconhecimento
das particularidades de cada ser, e esta percepção implica em normas de
conduta, por exemplo, o respeito ao ciclo de vida e ao espaço de cada
um, as normas que regem a caça, o plantio e a alimentação e as próprias
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características de relacionamento com este outro, que se baseiam na
cosmologia e nas histórias próprias de cada animal e planta dentro da
memória ancestral.
Por tratarem-se de seres distintos há também sentimentos e
interações diferenciadas que se estabelecem – por exemplo, há animais
que dentro da mitologia são considerados perigosos, e isso molda
também a forma de ver, interagir e se aproximar que os alunos têm com
este animal. Assim, há uma percepção muito presente do espaço físico e
simbólico ocupado pelos seres.
O espaço da tekoá não é exclusivo para o humano mas é
justamente um lugar escolhido para a configuração de relações sociais
de troca, que proporcionam essa busca comum aos diferentes seres,
assim rompe-se com a ideia de tutela ou de domínio. No entanto, muitas
vezes, esta forma de relacionar-se com a natureza não é compreendida
pelos não-indígenas. Ao longo de meu trabalho de campo, não raras
vezes, encontrei na aldeia pessoas com propostas de projetos e
melhorias ecológicas para o local, mas cujas propostas muitas vezes não
puderam ser executadas por entrarem em conflito com uma maneira
específica de relacionamento que está no modo de vida Guarani.
Nas divergências com as perspectivas de natureza presentes na
sociedade dominante pode-se apontar principalmente uma distância
bastante marcada no que diz respeito à mercantilização da relação com o
meio ambiente. Para os Guarani não há sentido no acúmulo, por isso o
que a natureza produz é para consumo e não para venda. Não há
preocupação com o comércio, e isto está na raiz dos problemas com os
juruá.
De diferentes formas os não-indígenas não aceitam esta visão,
seja quando reivindicam direitos sobre as terras tradicionais indígenas
ou quando propõem projetos interventivos (culturais, ecológicos,
religiosos) que ferem as normas de conduta próprias destes povos. Esta
não aceitação está tão internalizada que, muitas vezes, não nos damos
conta, pois fomos moldados desde nosso nascimento a pensar
mercantilmente, havendo em nosso imaginário uma única forma
possível de funcionamento do mundo, e nessa incompreensão da
possibilidade de existência de um outro sistema, afirmou-se ao longo
dos séculos um ideal de superioridade racial e os povos originários
foram tomados como povos primitivos e atrasados.
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3.3 Olhar sobre a cultura: transformações e releituras
Quando se fala da relação indígena com o território e o meio
ambiente fala-se também de modo de vida e, consequentemente, sobre o
processo de construção de identidades étnicas dentro de um espaço. Esse
processo, densamente discutido pela Antropologia, envolve visões
bastantes distintas que apontam para diferentes modos de compreensão
do conceito de cultura. Afinal, o que é cultura? Esta questão, que tem
motivado desde sempre antropólogos na construção de seu olhar sobre o
mundo, é bastante complexa, e depende do olhar daquele que questiona.
Sahlins (1997), em “O ‘pessimismo sentimental’ e a experiência
etnográfica: porque a cultura não é um objeto de extinção”, parte da
compreensão da cultura como a organização da experiência e da ação
humanas por meios simbólicos, ou ainda, a ordenação e desordenação
do mundo através de símbolos. O autor coloca que há uma tendência
hoje bastante forte de olhar para a cultura como algo em
desmoronamento, como se a Antropologia estivesse em vias de perder
seu quase-objeto de estudo, isso porque para muitos críticos o avanço
intenso do sistema de produção capitalista levou a um processo de
homogeneização dos povos e suas culturas. Neste processo emerge
aquilo que Sahlins chama de “nostalgia antropológica” ou ainda
“pessimismo sentimental”, que é a sensação de que tudo se perdeu, de
que não há mais saída nem forma de retorno às verdadeiras culturas, e
que os povos indígenas se perderam.
Para ele, esta forma de pensar, que nega qualquer autonomia
cultural aos povos e desconsidera suas formas de resistência,
ressignificação e reinvenção de si, acaba se tornando muito semelhante
ao colonialismo e ao capitalismo que ela mesma critica. Para Sahlins
(1997) e Latour (1996) estas supostas culturas em desaparecimento
estão, pelo contrário, muito ativas e presentes, reinventando-se em
novas direções.
Isto, é claro, não deve ser tomado com um otimismo sentimental,
“[...] que ignoraria a agonia de povos inteiros, causada pela doença,
violência, escravidão, expulsão do território tradicional e outras misérias
que a ´civilização´ ocidental disseminou pelo planeta” (SAHLINS,
1997, p. 53). No entanto, não se pode desconsiderar a capacidade dos
povos na transformação de suas próprias culturas diante do contato com
o outro. É essencial perceber que a transformação é parte própria do
movimento da cultura, e que um povo não deixa de existir a partir do
momento em que se transforma.
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Há um processo de integração e simultaneamente diferenciação
que correm em paralelo, e que não se anulam, afinal “[...] a
homogeneidade e a heterogeneidade não são mutuamente exclusivas,
elas não disputam um jogo histórico de soma zero”, enfatiza Sahlins
(1997, p. 58). Não se trata de pensar como uma cultura deixa de existir a
partir do contato, mas como muda a si mesma. Pensar a cultura é, assim,
para Sahlins (1997), pensar o modo como os povos organizam
culturalmente sua experiência frente ao outro.
Esse ponto me parece muito importante. Ao longo de minha
vivência na aldeia pude observar claramente este processo de
transformação cultural, de reinvenção. O próprio território hoje é um
híbrido de experiências diversas, como vimos a partir dos desenhos e
fotos, e o modo de vida tradicional Guarani foi inegavelmente
transformado a partir do contato com o juruá. Mas isto não significa que
a cultura Guarani deixou de existir, muito pelo contrário. Vejo em vários
momentos a apropriação de certos elementos culturais do branco como
uma forma mesmo de fortalecer uma identidade étnica (este ponto será
abordado melhor no último capítulo).
É a partir desta perspectiva, da cultura como algo em processo
constante de transformação e reinvenção, que o discurso de “os índios
estão virando brancos” perde seu sentido, pois quando uma cultura
incorpora elementos de outra, o faz à sua própria maneira, a partir do
seu próprio sistema de pensamento. O modo como um indígena utiliza o
computador, a relação que ele [indígena] subjetivamente constrói com a
máquina, não tem como ser igual à relação que um sujeito inserido em
outra cultura constrói. Ou seja, a cultura modifica-se no interior de si
mesma, a partir de seus próprios referenciais. Como conta Cesarino
(2009, s/p) referindo-se aos Maxacali:
Exímios negociadores das multiplicidades sociais
presentes desde os tempos míticos, os pajés sabem
traduzir em seus próprios termos as novidades de
nosso mundo. Os Maxakali são um emblema
disso. Confinados em uma terra de Minas Gerais
agora repleta de capim, privados da caça e do
acesso à paisagem na qual outrora viviam, não
deixaram entretanto de possuir uma intensa e
fascinante produção ritual. Antenados, fizeram em
certa festa um telefone celular de argila, utilizado
para a comunicação com os espíritos das lontras.
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É importante lembrar que essas transformações culturais ocorrem
no contato entre os diferentes povos. É preciso não sobrevalorizar o
contato apenas com o branco. Os contatos entre diferentes etnias
também ocasionam mudanças recíprocas. E, às vezes, do interior de si
mesma surgem modificações não esperadas, como vimos com os
bichinhos de madeira, que hoje são bastante tradicionais da cultura
Guarani, mas que os anciãos relatam que não existiam antigamente.
Também é preciso reconhecer o modo como as culturas
indígenas, de diferentes maneiras ao longo dos séculos, produziram
efeitos na cultura do branco. São incontáveis as influências, que
perpassam campos distintos, sendo talvez a mais imediata a própria
língua e as palavras indígenas incorporadas à língua portuguesa. Mas
são intervenções que se dão em todos os âmbitos. Nas palavras de
Canclini (1990, p. 71):
Los paises latinoamericanos son actualmente
resultado de la sedimentación, yuxtaposición y
entrecruzamiento de tradiciones indigenas [...] y
de las acciones politicas, educativas y
comunicacionales modernas. Pese a los intentos
de dar a la cultura de élite un perfil moderno,
recluyendo lo indígena y lo colonial en sectores
populares, un mestizaje interclasista ha generado
formaciones hibridas en todos los estratos
sociales.

A partir dessa percepção, de que as culturas se modificam umas
às outras, e de que as culturas indígenas não são estáticas nem estão em
vias de extinção (embora tenha havido significativo esforço histórico
para isso, por parte dos não-índios) cabe questionar como os próprios
indígenas elaboram no interior de seu pensamento essa percepção sobre
as mudanças advindas pelo contato.
É principalmente nas palavras dos mais velhos que é possível
sentir uma preocupação muito grande com relação ao futuro. Os
xeramoi [avós] de diferentes aldeias temem que este contato tão
próximo com o mundo dos brancos destrua o modo de vida tradicional.
Para eles, muito já se perdeu. No documentário “Mbyá Reko Pyguá, a
luz das palavras”, seu Alcindo Wherá Tupã, importante líder espiritual
Guarani, atualmente com 107 anos, diz que antigamente: [...] “nossas
lideranças orientavam os jovens de forma diferente. O sol levantava e
levantávamos juntos. Íamos para a roça plantar, semear e colher”. Hoje a
rotina de vida do Guarani mudou, as atividades dentro de uma aldeia
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mudaram, na grande maioria das tekoá há restrições quanto ao uso da
terra (devido a disputas por espaço e processos de demarcação em
andamento), há menor diversidade vegetal e animal devido à
devastação, há uma mudança bastante evidente com relação à
alimentação e os jovens já tem outros interesses, fazem uso de diversas
ferramentas tecnológicas, aprendem a língua portuguesa na escola.
A forma que os mais velhos encontram para driblar todas estas
dificuldades é através da força da palavra oral. Através das histórias
contadas eles reforçam a importância do conhecimento tradicional, e
mais que isso, enfatizam a importância de que esse conhecimento passe
de geração para geração. No mesmo documentário, Geraldo Karai
Okenda, professor e também líder espiritual, diz aos jovens Guarani:
“Para vocês ficarem bem perante os não-indígenas mostrem a nossa
cultura. São coisas para contar a seus filhos e netos a história de nossos
antepassados. Vejo que os Guarani muitas vezes não se lembram mais”.
Em meu trabalho de campo pude perceber que falar do “passado
perdido” é também uma saída que os mais velhos encontram para alertar
as crianças e os jovens sobre a necessidade de sobrevivência da cultura e
a importância de levar em frente a luta. Eles [anciãos] sabem que um dia
partirão deste mundo, eles sabem que não é possível mais viver como
um dia viveram, resta então garantir que seus filhos, netos e bisnetos
dentro do movimento da transformação da cultura não percam de vista
aquilo que é considerado importante, aquilo que sustenta a identidade
Guarani.
Para os mais jovens, que viveram em espaços já modificados pelo
contato, esta transformação não foi tão brusca, nem assusta tanto. Não
há uma preocupação em seus discursos como há na percepção dos mais
velhos. Nem tampouco há uma sensação de estar “virando branco” tal
como faz crer o discurso reproduzido pelos não-indígenas. Para os
jovens Guarani, e também vejo isto em suas imagens, eles são o que são,
e não há problema nisto.
Este é o primeiro aspecto, culturalmente falando, que gostaria de
destacar nas fotografias. Nas imagens que produzem de si (e para si)
apresentam-se como são, indígenas Guarani residentes em uma aldeia,
falantes de uma língua própria, vivendo em contato [de diferentes
formas] com o mundo urbano. Usam celulares, computadores, livros, e
não deixam de ser Guarani por isso. Guardam o conhecimento que lhes
é legado pelos mais velhos ao mesmo tempo em que se apropriam de
ferramentas tecnológicas para diversão e também para agir
politicamente, uma ação que talvez no pensamento dos mais velhos
resulte em paradoxos.
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Nas entrevistas conduzidas com Kerexu Yxapyry e Karai
Popygua ambos afirmaram a importância de, enquanto professores,
saberem hoje nortear este uso das tecnologias pelos mais jovens.
Enfatizaram que não é a ferramenta em si que é boa ou ruim, mas a
forma como a pessoa vai utilizar. Para eles, há um grande potencial na
incorporação destas tecnologias, desde que não se deixe de lado o
pensamento que norteia o agir comunitário. Algumas imagens abaixo
mostram de forma bastante interessante este processo de hibridização do
mundo juruá e do mundo Guarani.
Fotografias 31 e 32 – Processos culturais híbridos na aldeia
(Autoria: alunos da Escola Itaty)
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3.4 Pensando as relações sociais através das imagens
As imagens produzidas nas oficinas revelam diferentes aspectos
da cultura Guarani e das relações sociais. No processo da análise das
imagens, um ponto que desde o início me chamou maior atenção foi a
percepção do quanto a fotografia é capaz de revelar informações sobre a
relação existente entre o fotógrafo e os sujeitos fotografados. Para
discutir este tema vou começar com algumas imagens que foram
produzidas por mim ao longo do tempo de convivência na aldeia Itaty. É
possível perceber nestas fotografias uma transformação substancial na
relação fotógrafo-fotografados.
Fotografias 33, 34, 35 e 36 – Crianças e jovens durante as
oficinas (Autoria: Ana Paula Soukef)
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É claro que o contexto das imagens tem que ser levado em conta.
Cada uma destas fotografias se deu em uma situação específica e
deveriam ser estudadas uma a uma para uma compreensão mais
profunda. Mas não é este o objetivo aqui. O que busco é apenas
exemplificar a partir desta pequena seleção algo que foi muito marcante
para mim ao longo do processo – a mudança na forma como os alunos
passaram a se relacionar comigo no decorrer do tempo.
Analisando de forma geral todas as fotos feitas nestes anos fica
muito evidente a construção de uma relação de confiança professoraluno. Mas não apenas com os alunos. A partir de certo momento, em
que toda a comunidade passou a me conhecer, a me ver por ali com
frequência, foram se estabelecendo formas de interação, convivência e
amizade. E isto acabou transformando não apenas minha forma de
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fotografá-los14, mas também a forma deles se permitirem fotografar.
Vejo nas imagens claramente o nascimento de uma confiança entre
fotógrafo e fotografado, que se materializa através das expressões,
posturas corporais, gestos, formas de olhar, entre outros aspectos.
Nas primeiras fotografias feitas por mim, os alunos se mostravam
muito tímidos, e em algumas imagens parecem um pouco assustados ou
receosos, ao passo que nas últimas imagens é evidente a espontaneidade,
o deixar-se fotografar ganha um caráter lúdico, ganha leveza e
espontaneidade.
Todas as imagens selecionadas acima são (em maior ou menor
grau) fotos posadas, ou seja, são fotos em que os sujeitos olham
diretamente para a câmera, mais que isso, através do olhar permitem que
a fotografia seja feita. A fotografia posada é um tipo de imagem na qual
o sujeito se prepara para ser fotografado, ou seja, dentro de um rol de
expressões e posições possíveis que ele pode assumir, ele elenca
(consciente e inconscientemente) alguma. Esta expressão que ele
escolhe para si é rica em significados. A fotografia posada (apesar de
bastante desmerecida no âmbito dos estudos fotográficos) é
profundamente reveladora de informações, mesmo quando ela “mente”.
Quando um sujeito assume para si uma postura que contradiz aquilo que
está internamente sentindo (ou seja, simula uma expressão) a meu ver
isto é tão, ou mais interessante, que as imagens espontâneas que buscam
captar o sujeito em descontração.
Vale lembrar a grande fotógrafa Diane Arbus cujos retratos, em
sua maioria posados, revelam o âmago de seus personagens. Arbus
pensa a fotografia não como um instrumento capaz de revelar a verdade
do mundo, mas como um instrumento capaz de revelar a verdade
interior dos personagens retratados.

14

Notei uma mudança substancial em minha postura no ato de
fotografar, foi uma mudança inconsciente (no sentido de que durante o processo
não me dei conta dessa transformação). Trata da questão dos planos
fotográficos. Grande parte das imagens produzidas por mim na aldeia quando
iniciei o trabalho foram grandes planos gerais, retratando mais cenários do que
pessoas específicas. Com o correr do tempo, cada vez mais minhas fotos foram
se aproximando, as últimas imagens vejo que são quase todas closes e planos
próximos. É claro que influi um particular gosto pelo retrato, mas estas escolhas
são reveladoras de outros aspectos, que dizem respeito à aproximação do
pesquisador. Nas fotos iniciais pode-se perceber um receio muito grande em ser
invasiva, já as últimas fotos não há esta distância.
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[…] o trabalho fotográfico de Diane Arbus, por
exemplo, que, de acordo com a análise proposta
por Susan Sontag, ao fazer seus modelos posarem
deliberadamente, os leva de fato, pelo código e
nele, a revelar sua verdade autêntica. É por meio
do artefato, assumido como tal, da pose, que os
sujeitos alcançam sua realidade intrínseca, “mais
verdadeira que ao natural” […] Eis a antítese da
foto ao vivo, da foto pedaço de vida, da foto feita
de improviso ou sem que o modelo saiba. Contra a
imagem capturada, Arbus joga a imagem
convocada e construída. Contra a espontaneidade,
a pose. É por meio da imagem “plástica” que
querem dar de si mesmas e que a artista as leva a
produzir que se revela a “verdade”, a
“autenticidade” das personagens de Arbus. Eis o
deslocamento: a interiorização do realismo pela
transcendência do próprio código (DUBOIS,
2012, p. 43).

Esta verdade interior do sujeito, que se apresenta através da
imagem, também revela a proximidade ou a distância que existe entre o
fotógrafo e seu personagem. Na verdade interior do personagem podese, por meio de alguns sinais, desvendar um pouco da relação entre
aquele que observa e aquele que permite ser observado. Entre o o que eu
mostro e o como eu quero ser fotografado reside a liberdade que o
fotógrafo me dá ou que a nossa relação permite.
Estas reflexões, a meu ver, são bastante importantes. Não apenas
para tematizar os processos de (con)vivência que enriquecem o trabalho
de campo e transformam internamente o pesquisador e os sujeitos de
pesquisa, mas sobretudo para pensar que existem diferenças [apenas
para dizer o básico] importantes na forma e conteúdo visual de acordo
com o modo de relacionamento entre os sujeitos. Como pensar então as
fotos feitas pelos indígenas registrando sua própria comunidade? Em
que diferem, por exemplo, das representações externas?
3.4.1 O olhar do outro e outras formas de ver
Na entrevista que fiz com Kerexu Yxapyry, ao questionar sobre
as diferenças existentes nas fotografias feitas por pessoas de fora da
comunidade e por pessoas de dentro, ela disse:
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[...] sempre quando algum branco ou alguém de
fora vem pra fazer uma filmagem ou tirar uma
foto, ele pensa, tenta, ou cria até mesmo cenário
pra expor, seja negativo ou positivo, mas tem que
criar um cenário. Sempre tem um que diz, ah
vamos fazer isso, vamos pintar a cara, vamos pôr
o cocar, pegar o cachimbo, faz de conta que vocês
estão fumando [Kerexu ri neste momento]. E que
é uma coisa que não é, você não está vivendo
aquele momento, está encenando, então a
imprensa ela usa muito essa encenação. E a
diferença, por exemplo, das próprias crianças e
dos próprios indígenas estarem fotografando é que
eles pegam os momentos mesmo que estão
acontecendo (YXAPYRY, 2016).

A encenação pode ser entendida, neste caso, como uma tentativa
de encaixar dentro de um discurso uma realidade que está para além
dele. Essa característica está fortemente presente em grande parte das
representações visuais que são feitas sobre os indígenas. A encenação
está presente em grande parte da iconografia fotográfica indígena, da
mais antiga à mais contemporânea. Claro, todas as fotografias são em
certa medida uma encenação, pois o fotógrafo ao escolher o tema, o
ângulo, enfim, todos os aspectos estéticos que irão compor a imagem,
executa uma espécie de encenação, de manipulação, assim como o
personagem que escolhe uma pose para a foto. Mas neste caso
específico falamos de uma encenação que reforça um discurso
específico – um estereótipo. Por que há a necessidade de “criar um
cenário” nos retratos que o branco faz do indígena?
Esta questão aponta para diferentes sentidos. É possível perceber
dentro da iconografia fotográfica indígena duas principais tendências: o
índio selvagem em oposição ao índio romantizado. No entanto, tanto a
barbarização do indígena quanto sua romantização revelam uma mesma
coisa – um desconhecimento ou desinteresse sobre os aspectos culturais
do outro. Nas imagens veiculadas por alguns meios de comunicação é
possível observar ainda o uso da ironia, ou melhor dizendo, a tentativa
de ridicularizar e menosprezar a cultura dos povos indígenas.
Em seu livro “As divinas palavras” (1996), o pesquisador Aldo
Litaiff relata uma ocasião em que na aldeia de Bracuí, Rio de Janeiro,
uma equipe de filmagem da Rede Globo chegou ao local com intuito de
gravar algumas cenas para um programa da emissora. O pesquisador
conta que ao chegarem no local os integrantes da equipe de TV ficaram

151

um tanto decepcionados pois os índios não eram bem como eles
imaginavam que seriam. “Estes são os índios!?, onde estão as penas, as
pinturas de guerra, os arcos e as flechas? Assim não dá pra filmar!”
(LITAIFF, 1996, p. 14), disse o diretor. Algumas horas depois a equipe
de filmagem voltou ao local com vários artefatos cedidos pelo Museu do
Índio e os mbya foram vestidos, pintados e adornados com artefatos de
outras etnias. “E assim, o Mbyá-Guarani, enquanto ser concreto e real,
foi eliminado, e transformado para os olhos do público em uma projeção
estereotipada e romantizada, denominada ‘índio’” (LITAIFF, 1996, p.
15).
Esta história narrada pelo pesquisador acontece rotineiramente de
diferentes formas nas aldeias. Sempre que há visita há a expectativa do
visitante de que os sujeitos correspondam à sua imagem mental do que é
o índio, por isso esses pedidos de “encenação”, como citou Kerexu, são
bem mais frequentes do que podemos imaginar, principalmente por
parte da imprensa. Geralmente a regra é “quanto mais parecer índio
melhor”, a não ser quando a intenção é desqualificá-los culturalmente.
É aí que entram alguns pontos bem interessantes para análise da
produção fotográfica dos alunos. Primeiro: os indígenas Guarani sabem
como são vistos pelos juruá, eles conhecem os principais estereótipos
que rondam suas imagens. Mas será que há nas imagens, por eles
produzidas, uma tentativa de tornar-se o índio que o branco quer ver?
Há uma tentativa de “ser mais índio”? Quais são as principais
características que se pode ver nestas fotografias?
O primeiro aspecto que consigo observar nestas fotografias, e nas
imagens produzidas no projeto como um todo, é que há uma grande
naturalidade e espontaneidade quando eles fotografam a si mesmos.
Como foi discutido, a relação fotógrafo-fotografado influencia muito
neste processo, e os jovens e as crianças fotografando uns aos outros
refletem essa maior naturalidade. São pessoas próximas, que partilham
um mesmo espaço de vivência e uma mesma cultura, ou seja, estão no
lugar onde se sentem livres, e a fotografia acaba transmitindo este
sentimento de ´estar em casa´.
Vejo nestas imagens afetos, amizades, brincadeiras – o espaço da
foto e o espaço da aldeia se confundem e esta liberdade se materializa na
fotografia através das expressões dos corpos. Percebo também que a
comunidade se sente mais à vontade quando as crianças e os jovens da
aldeia fotografam.
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Fotografias 37 e 38 – Relações fotógrafo-fotografado (Autoria:
alunos da Escola Itaty)

Outro aspecto perceptível destas fotografias é que não há uma
grande tentativa de manipulação das cenas – por exemplo, os jovens não
tentam esconder as influências do contato com o branco, ao contrário, as
crianças e os jovens se assumem plenamente neste híbrido, entre
equipamentos eletrônicos e artefatos ancestrais, entre a opy e a escola,
entre as atividades tradicionais e um novo modo de vida. Não há o
sentimento de que isso os descaracteriza enquanto índio e por isso deve
ser escondido. Tampouco há nas fotos o desejo de glorificar o mundo do
juruá. Como já foi dito, eles são o que são e não há problema nisso.
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Pode-se então dizer que estas imagens rompem com a ideia de
‘índio’ que o branco quer ver?
Esta, a meu ver, é uma questão bastante importante. Ao longo do
tempo, observando as imagens produzidas, pude perceber algumas
características importantes. Por um lado (como mencionei acima) há
uma espontaneidade e uma naturalidade muito marcante nestas imagens,
algo até mesmo raro e diferente, nada de manipulação de cenários, nada
de tentar esconder elementos da cena, nada de “tentar deixar a foto mais
bonita” - as coisas simplesmente como são e a aldeia como é. Por outro
lado, algumas imagens específicas, em especial os retratos posados, me
geravam uma sensação muito marcante de construção de personagens,
que em um primeiro olhar pareciam reforçar estereótipos acerca do ‘ser
indígena’. Mas parecia ao mesmo tempo que não era isso, que algo
faltava para dar conta de explicar. Foi então que em dado momento
percebi que sim, que havia uma tentativa de construção de personagens
por parte dos alunos, mas não exatamente nos moldes que eu imaginava.
Fotografias 39,40,41, 42 e 43 – Processos de construção
identitária (Autoria: alunos da Escola Itaty)
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Tal como foi discutido sobre o conceito de cultura, de que algo só
pode se transformar a partir de si mesmo, assim também acontece nestas
imagens. O desejo de transformação que vislumbro nestas fotografias,
ou melhor, o processo de construção de ‘personagens indígenas’ não
tem exatamente a ver com a expectativa do branco sobre eles ou com
estereótipos conhecidos, mas tem a ver com expectativas
próprias/desejos próprios acerca de suas identidades – ou melhor, sobre
como eles querem ser vistos dentro de sua comunidade e pelos seus
parentes.
Há sim em algumas imagens uma tentativa de “tornar-se mais
índio”. No entanto, não é o “tornar-se índio” que povoa o imaginário do
juruá, mas é um “tornar-se índio” que se dá dentro da compreensão que
eles próprios possuem do “ser índio”. Então, há nas fotos o desejo de
reforçar aquilo que socialmente e/ou individualmente é admirado, aquilo
que ideologicamente e culturalmente os representa – as artes, os
artefatos, a expressão e postura de guerreiro, elementos que eles
admiram de sua própria cultura.
Como eu, índio, quero ser fotografado? Eu quero ser fotografado
com a pintura que que me representa, e não com qualquer pintura; eu
quero ser fotografado com o meu petynguá em mãos, e não com um
cachimbo qualquer; eu quero ser fotografado com os meus objetos.
Primeiro porque eles são parte de quem eu sou, e como vimos no
capítulo anterior, os objetos materializam poderes. Segundo, uma
imagem nasce com o sentido de ser vista, e quando eu for visto por
alguém eu quero ser visto com respeito, quero estar junto aos objetos
que eu sinto que me representam, junto às pessoas que admiro, entre
outros aspectos. E aí surge um ponto bastante interessante para análise
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das imagens. Toda imagem pressupõe um receptor e no caso das
fotografias feitas pelos alunos é possível perceber que este receptor que
se pressupõe é indígena. É possível constatar que o outro a quem se
destinam as fotos (ou seja, o interlocutor) é um sujeito imaginário
indígena, que vai saber ler o significado dos objetos, das pinturas e vai
entender simbolicamente a cena.
Diante disto é possível pensar que, muito embora a fotografia
enquanto conceito e prática venha de fora de sua cultura, muito embora
eu como mediadora da experiência venha de fora da aldeia, muito
embora seja mais provável que estas imagens cheguem aos brancos
antes de chegarem aos seus parentes nas tekoá, todo o pensamento e a
concepção em torno da imagem nasce tendo como pressuposto uma
recepção dentro de sua própria cultura, ou seja, nascem voltadas para
um observador Guarani. Isso nos leva a entender que tanto a
naturalidade das imagens quanto suas manipulações não são paradoxais
e que mesmo diante de todos os processos de transformação e
hibridização discutidos, mesmo diante de todas as trocas culturais
vivenciadas no mundo contemporâneo, a forma como os alunos pensam
e retratam o mundo se dá necessariamente de uma forma Guarani, que
traz as marcas de uma compreensão cultural da realidade.
Fotografia 43 – Cenas da manifestação na Avenida Beira-Mar
(Autoria: Ana Paula Soukef)
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Em outros contextos, quando eles se deixam fotografar por
pessoas desconhecidas, o processo de construção deste personagem se
dá de maneira politizada. Por exemplo, no dia da manifestação na
Avenida Beira-Mar em Florianópolis (foto 43), em ato pela
homologação territorial do Morro dos Cavalos (22/08/2014), na qual
eles sabiam estar sendo fotografados por várias pessoas e pelos veículos
de imprensa, o processo de construção de personagens se dá de uma
maneira ligada a uma corporificação do guerreiro e a um
posicionamento de enfrentamento. São posturas que dialogam com as
ideias que querem transmitir e as forças que querem invocar naqueles
momentos.
Há ainda imagens em que se podem perceber estratégias de luta.
Nas fotos da visita ao Tribunal de Justiça, no evento da Primavera dos
Museus, as crianças do coral estavam todas com roupas padronizadas,
saias e camiseta igual, diferente de como geralmente seria uma
apresentação do coral na aldeia. Por estes elementos estéticos pude
entender uma estratégia, já que fora da aldeia são muito criticados por
“usarem roupas e acessórios de brancos”.
Fotografia 44 – Apresentação do coral no Tribunal de Justiça
(Autoria: Ana Paula Soukef)

É importante reconhecer que aos elementos culturais partilhados,
que estão fortemente presentes nas imagens, agregam-se também as
experiências individuais. Tal como foi dito sobre o trabalho das artesãs,
que cada uma imprime ao artesanato “o seu jeitinho”, há também nas
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fotografias produzidas este jeito próprio de registrar que é particular de
cada aluno. Este aspecto certamente ficou prejudicado em minha análise
pela questão da não nomeação de autoria das fotos. Mas posso dizer que
em muitas imagens eu consigo reconhecer certas características próprias
dos olhares de alguns alunos. O aspecto pessoal se expressa
principalmente através de gostos particulares por certo tipo de
enquadramento, composição, ângulo, escolha pela fotografia em cor ou
preto e branco, entre outras escolhas. Pode-se considerar que as
fotografias nascem nesta fronteira fluída entre o social, o cultural e o
pessoal.
3.5 A imprensa catarinense e o Morro dos Cavalos
A imprensa está frequentemente transitando entre imagens
estereotipadas quando aborda a questão indígena – por vezes o índio
como ser exótico e selvagem, outras vezes o índio idílico vivendo em
harmonia com a natureza, sem contato com a “civilização”.
Historicamente estas são as principais representações que os povos
indígenas assumiram e ainda assumem no imaginário da sociedade
dominante.
Porém, principalmente desde 1988 com a Constituição Federal e
o reconhecimento da tradicionalidade no processo de ocupação das
terras, ganha força entre os povos indígenas a luta pela demarcação (o
que não quer dizer que anteriormente a esta data não existisse essa luta,
muito pelo contrário – trata-se de uma luta secular).
Diante da reivindicação por terras, respaldada agora em artigos da
Constituição, o índio sai do plano imaginário do brasileiro e torna-se um
“problema real”, sai do plano idílico e passa a ser um inimigo. É então
que os indígenas ganham novas representações especialmente no âmbito
da grande mídia – não são mais “homens puros vivendo nus”, nem
“selvagens canibais”, agora são “ladrões”, “baderneiros” e já “nem são
mais índios”.
No caso do Morro dos Cavalos, como já foi apontado, a região
constitui-se como um território em disputa, no qual entram em cena
diferentes atores interessados, empresários, moradores não-indígenas,
entre outros. Os indígenas da aldeia Itaty são acusados de serem
invasores paraguaios trazidos para cá pela FUNAI depois da
promulgação da Constituição de 88.
Alguns interessados na região têm ajudado nesta campanha para
difamar os indígenas residentes no Morro dos Cavalos. Mais de uma vez
a aldeia vivenciou violências, ameaças e invasões. Complexifica a
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discussão o problema da rodovia. O trecho em questão é muito
movimentado, frequentemente há intenso congestionamento e acidentes,
e isto também é usado como argumento para difamação da população
Guarani.
É comum a imprensa associar o problema do trânsito à existência
da terra indígena no local, o que impossibilitaria a ampliação da pista.
No entanto, o projeto dos túneis que foi proposto pelo próprio DNIT
para resolver o problema do congestionamento na região já foi há mais
de 10 anos aceito e assinado pelos indígenas. Mas até hoje a obra não
começou.
E neste tempo seguem existindo acidentes frequentes, mortes,
obras provisórias de ampliação, o que fomenta ainda mais preconceito
nos viajantes que por ali passam e imaginam que os transtornos são
culpa da aldeia, desconhecendo o processo jurídico em andamento.
Desse modo, diante de todos estes fatos, a existência da aldeia no
Morro dos Cavalos tem aparecido para o não-indígena como um
problema de difícil solução. Alguns materiais de imprensa, que
discutirei aqui, tem colaborado para espalhar ódio e desinformação a
respeito dos Guarani. Em 14 de março de 2007, a Revista Veja publicou
uma matéria intitulada “Made in Paraguai” a qual fala a respeito do
Morro dos Cavalos. Alguns trechos da matéria são reproduzidos abaixo:
[…] dezenas de embiás paraguaios (e alguns
argentinos) sentiram-se legitimados para invadir o
parque ecológico da Serra do Tabuleiro, nas
imediações de Florianópolis. Os índios se
instalaram no Morro dos Cavalos, um dos pontos
mais acidentados da região. Invasão consumada, a
Funai planeja transformar o local em reserva
indígena. Para brasileiro pagar e paraguaio (e
argentino) usufruir. […] Atualmente, os hermanos
vivem dos repasses do Bolsa Família. Foi por um
triz que não receberam a bolada do Dnit em 2005.
[…] Nos últimos vinte anos, a Funai se converteu
numa indústria de reservas. O número de áreas
demarcadas saltou de 210 para 611. As aberrações
na delimitação de terras para índios são
corriqueiras.
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Professores, antropólogos, indígenas e conselhos representativos
elaboraram um dossiê apontando a irresponsabilidade da revista em
publicar informações improcedentes, fomentando preconceito e
discórdia. A Revista não concedeu aos indígenas direito de resposta e o
dossiê foi entregue à Procuradoria da República.
De lá para cá, muitas reportagens da imprensa reforçaram
argumentos preconceituosos e informações improcedentes a respeito do
Morro dos Cavalos. Porém, mais intenso foi o ataque do Diário
Catarinense, em agosto de 2014, quando lançou um dôssie antiindígena, um caderno especial com 20 páginas que busca “provar” que a
região do Morro dos Cavalos não é terra indígena.
A matéria, que leva o título “Terra Contestada”, reproduz os
mesmos argumentos da Revista Veja (indígenas como invasores
paraguaios e argentinos) e faz uso de fontes antropologicamente
questionáveis. Diversas organizações, entre elas o Conselho Indigenista
Missionário (Cimi) e a Associação Brasileira de Antropologia (ABA),
elaboraram notas de repúdio ao jornal apontando os erros históricos e
antropológicos cometidos (Anexo A).
Não é o foco da tese realizar uma análise discursiva destes
materiais de imprensa, no entanto, considero bastante importante no
âmbito do trabalho com imagens construir algumas reflexões acerca dos
significados das mensagens visuais que a reportagem traz. Para realizar
este tipo de análise é importante ter em mente que a imagem no âmbito
da imprensa tem características bastante próprias. É relevante tecer
algumas considerações sobre este tipo de imagem.
Em “O óbvio e o obtuso”, Roland Barthes pontua que a fotografia
de imprensa é uma mensagem – que muda de sentido dependendo da
linha editorial e posição política do veículo de comunicação. É preciso
compreender que a fotografia de imprensa mantém comunicação com
diversas estruturas – por exemplo, o texto que a acompanha, a legenda,
o lugar na página, além, é claro, da própria mensagem visual que o
fotógrafo tenta construir através de recursos estéticos e criativos.
Para pensar a imagem no âmbito da mídia é importante
desconstruir certas ideias que durante muito tempo foram aceitas, entre
elas a ideia de que a imagem ilustra o texto. Segundo Santaella (2012),
em “Leitura de imagens”, a expressão linguística e a visual são campos
distintos, com modos de representar e significar a realidade próprios de
cada um, embora como afirma Flusser (1985), ambos materializam
conceitos sobre o mundo.
No entanto, embora tratem-se de campos distintos com suas
especificidades, é possível dizer que dentro do jornalismo a imagem e o
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texto partilham alguns princípios comuns que norteiam a produção
noticiosa – a linguagem do texto jornalístico aproxima-se das
características da fotografia jornalística – tratam-se de uma linguagem
“neutra” baseada no ideal de objetividade e imparcialidade. Há a
construção de um discurso que simula a ausência de um narrador, é
como se os fatos narrassem a si mesmos. Isso se concretiza através de
várias opções estilísticas, por exemplo, o uso da terceira pessoa, uso de
fontes de informação, linguagem direta, entre outros elementos.
Estas mesmas escolhas que norteiam a construção do texto
jornalístico também norteiam o uso de imagens no âmbito da imprensa.
A fotografia no contexto midiático conserva, geralmente, estas mesmas
características – uso do ângulo reto para enfatizar a neutralidade do
discurso, além dos conceitos de embrião narrativo, ação, atualidade –
elementos norteadores da produção jornalística. E é justamente por estas
marcas, presentes no texto e na imagem, que se olha com tanto descuido
para a produção de sentido no contexto da mídia. Entretanto, a
simulação da neutralidade do discurso é também um discurso.
A maior parte das imagens utilizadas na imprensa guardam então
estas características. Mas não é o caso da reportagem especial “Terra
Contestada”, produzida pelo Diário Catarinense entre 07 e 11 de agosto
de 2014. Há sim imagens ‘mais jornalísticas’ na reportagem, mas há
outras que nos ajudam mais claramente a entender a posição do jornal
com relação ao tema.
É bastante comum reportagens especiais trabalharem os recursos
imagéticos com mais liberdade, usando de montagens e artes gráficas, é
o que acontece na matéria do DC. A imagem que abre o texto é esta
abaixo, trata-se de uma montagem – uma sobreposição de duas imagens.
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Figura 09 – Capa do Jornal Diário Catarinense (Terra Contestada)
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O que se pode apontar sobre esta imagem? Primeiramente sobre a
composição: a imagem se constrói a partir da sobreposição de dois
planos. Em um primeiro plano – em cores – há um cocar.
Em um segundo plano temos uma imagem da rodovia BR-101 no
ponto em que corta a terra indígena do Morro dos Cavalos. No canto
superior esquerdo aparece a escola indígena e a “entrada” da aldeia para
quem vem pela estrada. A foto mostra o trânsito de caminhões e carros
pela estrada. E há perto da escola diversos carros parados, o que pode
dar a entender que os automóveis pertencem aos indígenas. É bastante
raro carros parados ali, a não ser em dias de alguma atividade na aldeia,
em que chegam à comunidade pessoas vindas de fora. Talvez a escolha
de uma imagem com carros estacionados tenha relação com o conteúdo
da matéria, que insinua prestígios econômicos para os Guarani do Morro
dos Cavalos.
Outro ponto em que a foto dialoga com a matéria é pelo fato de
não haver nenhum indígena na imagem. No texto escrito nenhum
indígena residente no Morro dos Cavalos aparece como fonte de
informação. Ou seja, os principais envolvidos na acusação não
aparecem, nem nas imagens nem no texto. Este é um elemento comum
entre as imagens e o texto.
O clima neste dia está fechado, é possível ver que o céu está
nublado, e o editor escolhe por deixar a foto em preto e branco, que
pode ser entendido neste caso claramente como um desejo de dramatizar
o tema. Eu diria que no processo de edição desta imagem o aspecto
“nublado” foi reforçado, pois a foto tem zonas de contraste bastante
distintos. Vale o exercício de imaginar esta foto em cores, a
compreensão da mensagem visual seria muito diferente. Trata-se de uma
região bonita, com área verde, e a escola tem uma cor quente. Então o
uso desta foto em cores geraria uma sensação bem diferente.
Outro aspecto que também pode ser colocado é que a foto foi
feita da passarela que existe ali no local. Da passarela é visível um
amplo espaço da aldeia, tanto do lado direito quanto do esquerdo, mas
vale atentar que o corte escolhido da fotografia é bem claro em sua
ênfase – a rodovia, o trânsito e a área construída. As outras informações
de cenário são eliminadas e os elementos humanos são excluídos.
Estes pontos destacados nos permitem adivinhar várias posturas
do jornal antes mesmo de se chegar ao discurso verbal. Primeiro, a pauta
é apresentada de forma polêmica/dramática; segundo, os personagens
indígenas do Morro dos Cavalos são excluídos, e, consequentemente, o
tema emerge como uma discussão ‘institucional’ sobre o processo de
demarcação. Há uma descaracterização no processo de retratar a aldeia,
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que aparece como um espaço de terra inabitado, com algumas
construções, e pelo qual passa uma rodovia. Não há um único elemento
que culturalmente refira-se à etnia Guarani. Esta imagem dialoga com as
outras também presentes na reportagem. Entre elas gostaria de destacar
esta abaixo:
Figura 10 – Imagem utilizada no Jornal Diário Catarinense (Terra
Contestada)

Esta outra imagem, também utilizada na reportagem, se constrói
de maneira bastante ofensiva. Ao mesmo estilo – primeiro plano em
cores, plano de fundo em PB mostrando o tráfego da rodovia – a
imagem traz um menino [supostamente um indígena Guarani]
carregando flechas em um recipiente. Neste recipiente pode-se ver
escrito “Adidas”. Esta pequena inscrição, até mesmo discreta, que pode
tranquilamente passar despercebida a um olhar desatento, consiste em
uma violência simbólica difícil de medir – deslegitima toda a luta
Guarani ao colocar em causa a identidade étnica do grupo, e ao mesmo
tempo efetua uma ofensa ao próprio jornalismo, que tem entre seus
princípios norteadores o respeito à diversidade cultural.
Claro, nem todas as reportagens de imprensa atuam neste mesmo
sentido, e até o próprio Diário Catarinense pouco tempo antes, em uma
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matéria veiculada15, mostrava uma posição bastante oposta a essa. Fato é
que algo motivou esta matéria, e esta motivação se materializa no jornal
em forma de ironia e reprodução de preconceitos.
Outros veículos de imprensa têm com o Morro dos Cavalos
também uma posição ambígua, ora os Guarani são apontados como
inimigos do progresso, ora são elogiados por sua resistência cultural.
Em uma busca rápida e superficial sobre a aldeia Itaty na mídia o que
mais se destaca são as matérias relacionadas ao trânsito na região do
Morro dos Cavalos. Outro momento em que a aldeia entra nas pautas
dos jornais é quando existem manifestações. Vou falar de um momento
específico de manifestação, nos quais as crianças e jovens da aldeia
fizeram os seus registros fotográficos, e assim se pôde construir uma
análise comparativa das imagens produzidas por eles e as imagens de
divulgação midiática.
Trata-se do Ato contra a aprovação da PEC-215, que foi realizado
no dia 11 de novembro de 2015. Neste ato, que reuniu vários indígenas,
em especial das etnias Guarani, Kaingang e Laklanõ, além de
colaboradores e apoiadores não-indígenas, a rodovia foi fechada e os
manifestantes ocuparam o espaço. Na ocasião foram produzidas diversas
faixas com dizeres de reivindicação e protesto contra a PEC e também
foram realizadas atividades culturais, como a dança do xondaro. E, neste
ponto, pode-se retomar a questão da arte como emanação de poder, pois
a dança não foi realizada com fim estético mas com o propósito de
trazer fortalecimento para aquele momento.
Abaixo reproduzo algumas fotografias que foram veiculadas
pelos jornais Diário Catarinense, Palhocense, Notícias do Dia e pelo
portal de notícias da Globo - G1 de Santa Catarina. Apenas o
Palhocense usou imagens próprias, os outros jornais utilizaram as
fotografias da Polícia Rodoviária Federal. Embora tenham usado
material de terceiros ainda assim trata-se de uma escolha editorial do
jornal. E a própria escolha da fonte é também uma informação relevante
para a leitura da imagem.

15

Em 30 de março de 2013 o mesmo jornal produziu reportagem
intitulada “Índios de aldeia de Palhoça aguardam há 20 anos demarcação de
terras”, na qual apontam as dificuldades vividas pelos indígenas do Morro dos
Cavalos na espera pela garantia de suas terras.
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Fotografias 45, 46, 47 e 48 – Imagens de imprensa (Jornal
Palhocense)
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Fotografias 49 e 50 – Imagens de imprensa (PRF/ Diário
Catarinense - Notícias do Dia - Portal G1)
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Com exceção de uma das imagens, utilizada pelo Jornal
Palhocense, todas as fotografias usadas para divulgação do ato
constituem-se como planos gerais. Os planos gerais têm por
característica a distância com relação à cena, buscam oferecer ao leitor
uma visão ampla do todo. São planos com caráter informativo, por um
lado, mas que por outro lado geram sensação de afastamento e frieza.
Não há envolvimento ou vínculo, não são apresentados personagens e as
expressões dos sujeitos não são claramente identificáveis. Os jornais
optaram por este tipo de imagem, e no plano da interpretação pode-se
dizer que dificilmente estas imagens serão capazes de estabelecer uma
relação de identidade entre o leitor e o fato que está sendo mostrado. A
manifestação torna-se uma manifestação inominada, pois não sabemos
quem são estes sujeitos.
Além disso, é preciso notar que os planos gerais transmitem uma
sensação de engrandecimento do espaço. Assim, um espaço com muita
gente pode parecer vazio dependendo da distância e altura que o
fotógrafo assume no momento de fotografar. Diferentemente, os planos
fechados dão a sensação de espaço cheio, muita gente.
Na imagem veiculada pelo Palhocense, na qual há um pequeno
grupo de indígenas abaixados, o fotógrafo opta por fotografá-los de
cima e mostrar todo o espaço do entorno. Se houvesse um pequeno
deslocamento, e o fotógrafo se posicionasse também abaixado, e mais
próximo do fato, a percepção desta cena seria completamente diferente.
Vale destacar no plano discursivo que todas as matérias enfatizam,
visualmente ou textualmente, a questão do trânsito – tamanho da fila e
tempo de espera.
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As fotografias feitas pelos jovens do Morro dos Cavalos, por sua
vez, destoam bastante destas características. É claro que é preciso levar
em conta que, ao contrário dos jornais, que têm um espaço limitado para
divulgação de imagens, as fotografias produzidas pelos alunos não
foram feitas pensando nesta limitação, por isso são muitas fotos (cerca
de 300) que passam por planos gerais, planos médios e planos próximos.
Mas algo que me chama muito atenção na totalidade das imagens é que
nenhuma registrou o trânsito. Foram feitas fotos de cima da passarela e
mesmo elas não incluem nas cenas os carros e o trânsito. A meu ver
claramente se abre uma postura ideológica na imagem.
Analisando meus registros pessoais deste dia vejo que nas fotos
que fiz de cima da passarela inevitavelmente as filas de
congestionamento apareceram e em algumas fotos feitas do chão
também há a presença dos carros. Nas fotos dos alunos o corte é
bastante claro, nenhuma imagem mostra as filas. Uma postura
ideológica, uma forma de dizer (ou uma percepção naturalizada de) que
o congestionamento não importa diante do que está sendo colocado em
pauta.
Mas o que mais me chama atenção nas imagens produzidas neste
dia é que a grande maioria são planos próximos. Neste aspecto destoam
radicalmente das imagens veiculadas pela imprensa. Mostram com
bastante naturalidade e proximidade o desenrolar da manifestação. São
registros espontâneos voltados principalmente para os personagens que
compõem o evento.
Fotografias 51, 52, 53 e 54 - Olhar dos alunos sobre a
manifestação (Autoria: alunos da Escola Itaty)
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Através destas fotografias é possível constatar um pouco das
nuances existentes nas representações fotográficas. Como já foi
enfatizado ao longo do texto, a forma como cada um olha para o mundo
tem a ver com suas experiências nele. A forma de fotografar é reflexo
disso. Também a forma como me permito fotografar pelo outro, fala
não apenas de quem eu sou, mas de minha relação com aquele que
fotografa e com o contexto em que as relações se desenrolam.
Estas imagens, produzidas pelos alunos, em minha análise,
conseguem dar concretude e materialidade à existência dos povos
indígenas, assim como às suas lutas. Através delas é como se,
repentinamente, os povos indígenas saíssem do plano imaginário. As
fotografias rompem não apenas com a forma clássica das representações
e dos estereótipos, mas constituem-se mesmo como um grito de
existência.
3.6 Outras percepções sobre as fotografias
Pensando ainda em termos a aproximar-se de uma leitura
iconográfica das imagens, produzidas nas oficinas, tem-se como um
primeiro aspecto interessante para análise a seleção dos temas. Os temas
escolhidos pelos alunos foram todos temas importantes dentro da cultura
Guarani – os artesanatos, os instrumentos, as manifestações, os anciões,
os eventos culturais e espirituais, os retratos, o território e o meio
ambiente – são temas que se relacionam uns aos outros e que trazem
informações sobre uma maneira Guarani de perceber seu mundo. Estão
relacionados à espiritualidade e cosmologia, à memória e história deste
povo.
Quantitativamente é possível destacar que a maior parte das
imagens inclui pessoas, mesmo os temas que a princípio poderiam não
incluir (tal qual o registro do território ou o registro do artesanato),
mesmo eles trazem personagens nas fotos. O que mostra um caráter
coletivo no processo de percepção e produção imagética. Outro aspecto
que se nota é que em nenhuma das oficinas os alunos detiveram-se
apenas ao tema proposto – o que em minha análise coloca em evidência
dois principais elementos – primeiro, uma compreensão não
fragmentada dos temas, que se expandem para outros assuntos; segundo,
um desejo mesmo de fotografar e de explorar de formas distintas o
processo de aprendizado.
Com relação aos aspectos técnicos pude perceber grande
facilidade dos alunos no manuseio da câmera e também um interesse por
experimentar o aparato fotográfico de diferentes formas, não se

172

restringindo ao que eu havia ensinado. Há nas imagens um evidente
desejo de experimentação – que se mostra através do uso de planos de
composição e enquadramento não usuais, a busca por ângulos
inovadores, a utilização de contrastes fortes de luz (tanto muita
iluminação como pouca iluminação), o uso de longas exposições,
fotografias em movimento e também a produção de vídeos. Com
exceção das primeiras oficinas, em todas as outras os alunos sentiram a
liberdade de produzir vídeos (sobre os temas em questão e também
sobre temas completamente diferentes do que tratava a oficina).
É possível notar nas crianças uma maior liberdade para
experimentar, talvez porque nos jovens já esteja mais fortemente
incorporado uma noção estética da fotografia. Nos jovens há uma
preocupação maior pela mensagem visual que se quer transmitir, ao
passo que nas crianças há um impulso maior de brincar com o tema em
si, sem preocupar-se tanto com a mensagem.
No processo de troca/diálogo com a comunidade, que se
constituiu por meio da fotografia ao longo do projeto, é possível dizer
que tanto os jovens quanto as crianças buscavam com frequência retratar
seus parentes mais próximos – não apenas por terem mais liberdade com
estes mas também pela vontade de preservação de uma memória
familiar.
Outro aspecto que me chamou a atenção foi o significado especial
e diferenciado que os alunos deram ao tema dos anciãos. No dia do
encontro com as anciãs Guarani na Opy muitos quiseram participar do
processo de produção de imagens (mais que nas outras oficinas), no
sentido de fazer seus registros próprios e também de serem fotografados
ao lado delas.
Fotografias 55 e 56 – Retratando as anciãs (Autoria: alunos da
Escola Itaty)
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Há na cultura Guarani um profundo respeito e admiração pelos
mais velhos, e isto se reflete nas fotos deste dia, que evidenciam os
traços, expressões e formas de ser das anciãs. O encontro com os mais
velhos é pensado como um momento de conexão com o verdadeiro
conhecimento. É nas falas e nas histórias contadas pelos anciãos que os
Guarani buscam a força e inspiração para suas lutas.
Ao longo das oficinas também pude notar o receio de algumas
pessoas em deixar-se fotografar, muitas por timidez outras por um
receio mesmo com relação à tecnologia, como já se discutiu.
De maneira geral, nas imagens produzidas, é possível destacar a
abundância de retratos e de fotografias com caráter documental que
privilegiam os aspectos culturais e contam um pouco da história e da
vida mbya. Nas exposições realizadas pude perceber nos alunos orgulho
pelo material exibido e também por parte da comunidade, que sempre
elogiou as fotografias e incentivou a produção e divulgação. Na troca
dos alunos comigo [enquanto professora] pude notar que minha opinião
sobre as fotos era importante para eles.
Com relação ao tema das manifestações e das lutas políticas pude
notar, principalmente nos jovens, um olhar bastante politizado e o
desejo de através das imagens construir mensagens diferentes daquelas
que historicamente vêm permeando a memória indígena. Desde o início
do projeto, os alunos fizeram questão de divulgar as imagens, inclusive
criando uma página no facebook (Fotografia Guarani – Morro dos
Cavalos) para a exibição dos trabalhos. Através da página outros
interlocutores, indígenas e não-indígenas, passaram a ser parte desta
rede de troca e produção, inclusive surgindo diálogos com outras etnias
e com instituições que apoiam a causa indígena.
Hoje tenho dialogado junto à comunidade no sentido de criar
espaços para a inserção destes registros, refletindo especialmente sobre a
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importância que estas fotografias teriam no âmbito educacional da
sociedade não-indígena.
Um último aspecto que se pode apontar sobre as fotografias trata
da compreensão e valorização de sua potência enquanto forma artística,
capaz de gerar sensações, sentimentos e de tocar o outro, aproximandose assim da própria forma de compreensão de mundo dos Guarani, que
se dá através do sentir.
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CAPÍTULO IV
POSSIBILIDADES DE RESISTÊNCIA NA CONSTRUÇÃO DA
MEMÓRIA
Historicamente, a produção de imagens sobre os povos indígenas
teve início já nos primeiros momentos do contato – os desenhos e os
registros de viajantes moldaram no cenário europeu todo um imaginário
acerca dos povos das Américas. Estas primeiras representações
transitavam entre dois principais estereótipos – a romantização e/ou a
exoticidade. Estas duas visões ainda hoje são presentes em nosso
pensamento, e com o passar dos séculos agregaram-se a elas outros
estereótipos – os povos indígenas como povos em extinção, como atraso
ao progresso, como “ladrões e vagabundos”. Todas estas adjetivações
trazem em seu bojo uma guerra política e ideológica, na qual as imagens
são reflexo e também arma.
Este capítulo busca aprofundar como foram estas representações
históricas dentro do campo específico da fotografia, com intuito de
compreender como poder e imagem fotográfica se vinculam nos
processos históricos de violência e dominação. O capítulo também coloca
em discussão o processo de apropriação dos meios de comunicação que
começa a tomar lugar nas comunidades indígenas contemporaneamente,
buscando compreender o que este fato pode significar no âmbito da
História.
Este processo de apropriação aponta para a tentativa de construção
de uma outra memória, e aqui defendo que esta tentativa tem potência
revolucionária, na medida em que rompe não apenas com imagens que
foram repetidamente arraigadas em nosso imaginário, como também
ressignifica nossa compreensão da história e da cultura destes povos.
4.1 Os indígenas nas fotografias
Considera-se que as primeiras imagens fotográficas de indígenas
brasileiros foram feitas por E. Thiesson, daguerreotipista francês. Há
poucas informações sobre este fotógrafo – desconhece-se até mesmo seu
primeiro nome – mas sabe-se que ele chefiou uma expedição à Amazônia
na década de 1840. São de sua autoria cinco imagens de dois índios
botocudos feitas em 1844. Os dois botocudos, um homem e uma mulher,
não foram fotografados no Brasil, eles haviam sido levados para a Europa
já alguns anos antes, com intuito de investigação científica por parte da
academia francesa. Em 1843 os dois foram tema de um debate promovido
no Institut de France, sendo que o mote do debate era se deveriam ser
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considerados como seres humanos ou se deveriam ser estudados no
campo da zoologia (MOREL, 2001).
Os dois botocudos foram amplamente estudados pelos cientistas,
todas as medidas, todas as características físicas foram devidamente
registradas, e a fotografia serviu de grande auxiliar da ciência,
alimentando a curiosidade do ocidente sobre os “seres exóticos” da
América. Apesar dos inúmeros dados coletados sobre estes índios, nada
se sabe sobre eles, nem mesmo para onde foram levados após estas fotos.
A fotografia, ferramenta da ciência, deixou-nos suas imagens e com elas
um paradigma implícito de (in)compreensão do outro, deixou-nos rastros
de vidas, das quais hoje não sabemos nem os nomes.
Fotografias 57 e 58 – Primeiras fotografias (Autoria: E. Thiesson)
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O uso da fotografia pela ciência no século XIX foi marcado,
evidentemente, por relações de poder e dominação. A partir da análise das
imagens descobre-se não apenas a visão do europeu sobre este outro, este
''diferente'', mas também se revela uma forma de compreensão da própria
fotografia, instrumento auxiliar da ciência devido à sua pretensa
objetividade. Na linha do que aponta Foucault (2009) em “A vida dos
homens infames”16, o grande paradoxo da História reside no fato de que
16
No texto “A vida dos homens infames”, Michel Foucault (2009) se
propõe a olhar o passado em busca de vidas esquecidas, achadas a esmo em
documentos e arquivos policiais dos séculos XVII e XVIII, nomes transformados
em cinzas, gritos sufocados, a que ele chama 'existências-clarão'. Personagens de
um outro tempo, destinados a não deixarem rastros, que ironicamente somente
permaneceram registrados por seu efêmero contato com o poder policial. Desses
personagens, sobreviventes, muito pouco se sabe. Ficaram somente seus nomes,
junto a palavras de ordem e repressão. A busca do filósofo ao propor este olhar
não é contar estas histórias de vida perdidas no passado, até porque isto seria
impossível, mas pensar a existência desse poder que silencia, sufoca e cala
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alguns personagens anônimos, cujos nomes nem sabemos, só
sobreviverem ao tempo devido ao seu rápido encontro com o poder. É o
caso dos dois botocudos. De uma estranha forma, o fato destas imagens
perdurarem ao tempo, permitindo contemporaneamente outras leituras/
outras análises, não deixa de ser uma espécie de vingança.
Grande parte dos registros fotográficos do século XIX trazem este
pensamento da câmera fotográfica como instrumento de objetividade.
Algumas décadas mais tarde o importante fotógrafo Marc Ferrez também
fez registros fotográficos dos indígenas brasileiros partindo desta
perspectiva. Ferrez, nascido no Rio de Janeiro em 1843, filho de pais
franceses, ficou órfão aos oito anos e foi enviado a Paris para continuar
seus estudos. Tempos depois retornou ao Brasil e, em 1870, tornou-se
fotógrafo oficial da Marinha Imperial. Em 1875, foi contratado para
trabalhar na Comissão Geográfica e Geológica do Império, o que lhe
permitiu viajar por diferentes regiões do país e contribuiu para este grande
acervo de mais de cinco mil imagens que hoje se conhece do fotógrafo.
Junto à Comissão, Ferrez percorreu grande parte da Bahia, Pernambuco e
região amazônica. Nestas viagens, fotografou inúmeros locais e
populações nativas (WEN;HUPSEL;CAMPOS, 2013). Grande parte dos
retratos realizados trazem a marca da antropometria, inclusive com a
utilização de instrumentos de medição, o que demonstra a perspectiva
cientificista de Ferrez. O indígena aparece como objeto a ser mensurado
e dominado, tal qual a natureza ao redor.
É possível falar em um vocabulário próprio da fotografia
antropométrica (MARIEN, 2010). Tal como nos daguerreótipos de
Thiesson, ou em algumas fotos de Ferrez, este tipo de fotografia enfatiza
a neutralidade do discurso, ou mesmo simula a ausência de um discurso,
através da utilização de fundos neutros, posição frontal e lateral,
eliminação de informações de cenário e também de vestuário (ao máximo
que o pudor europeu permitia), além do uso de ângulos retos e
distanciamento com relação à câmera.
A antropometria, nas palavras de Kossoy (2007), era utilizada para
comprovar “cientificamente” a características físicas dos homens. Porém,
na prática, serviu para a afirmação de uma ideologia colonialista de
dominação e controle, e para “comprovação” da superioridade racial do
homem branco.

incontáveis vozes. Pessoas que viveram histórias de amor e ódio, cuja existência
no fim se reduziu a poucas palavras registradas em um arquivo judicial.
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[…] na sua essência, esse projeto pseudo-científico
era umbilicalmente ligado ao programa
colonialista: evidenciar através do chamado
“testemunho” fotográfico as diferenças físicas que
caracterizavam uma pretensa “inferioridade” deste
outro perante o homem branco tomado como
modelo, como padrão de perfeição física. Em
outras palavras, as diferenças entre negros, índios,
mestiços em estado primitivo, selvagens habitantes
de terras exóticas, e o branco europeu civilizador
(KOSSOY, 2007, p. 60).

Fotografia 59 – Fotografia de estúdio por Marc Ferrez (Autoria:
Marc Ferrez)

Em uma imagem épica, como a caracteriza Tacca (2011), Ferrez
levou um grupo de indígenas bororo para um estúdio no Mato Grosso e
produziu uma fotografia histórica repleta de significados. Na perspectiva
de Tacca trata-se de uma imagem domesticada do “selvagem”. Em uma
leitura contextual pode-se dizer que a imagem, ao deslocar
completamente os nativos de seu habitat natural para entorná-los com um
cenário claramente europeu, representa simbolicamente o desejo do
domínio e da conquista, ou ainda, o poder do homem branco sobre o
nativo e sobre seu território. Esta fotografia, muito importante tanto para
a história indígena quanto para a história da fotografia, é representativa
não apenas de um momento específico do contato, mas de toda uma visão
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de mundo que orientou, e de certa maneira ainda orienta, o olhar sobre o
'outro', o olhar do homem branco sobre o indígena.
O acervo fotográfico de Marc Ferrez hoje encontra-se no Instituto
Moreira Salles e é composto em sua maior parte de paisagens e fotografia
de natureza. Ferrez foi um grande inovador no campo da fotografia em
território brasileiro. De suas passagens pela Europa trouxe grandes
novidades, a exemplo das chapas secas dos irmãos Lumiére, o flash de
magnésio e as fotografias panorâmicas com 40x120cm (MOURA, 2012).
Durante a Exposição Antropológica Brasileira de 1882, Ferrez apresentou
uma série de imagens sobre os indígenas, entre retratos e fotos de
utensílios e objetos; muitas destas imagens, que destacavam o caráter de
exoticidade, eram comercializadas para o público estrangeiro, que nutria
grande curiosidade pelos “seres desconhecidos da América”.
De forma semelhante a Ferrez, o fotógrafo George Huebner, anos
mais tarde, também levou indígenas ao estúdio com intuito de produzir
imagens voltadas ao público europeu. Huebner, que se tornaria no início
do século XX dono do maior estúdio fotográfico de Manaus, foi um
importante nome para a iconografia indígena. Sabe-se pouco de sua vida
antes da vinda ao Brasil; nascido na Alemanha em 1862, ele realizou sua
primeira viagem à América do Sul aos 23 anos, com intuito de coletar
imagens dos povos nativos para as academias de ciência da Europa. De
passagem por diferentes locais da América do Sul, principalmente no
Peru, onde se estabeleceu por algum tempo, Huebner captou centenas de
imagens de povos indígenas, inclusive de populações hoje já extintas
(TACCA, 2011).
Em 1897, o fotógrafo se estabeleceu no Brasil e em Manaus
consolidou seu ateliê Photographia Allemã. Através de cartas trocadas
com o etnólogo alemão Theodor Koch-Grünberg é possível conhecer um
pouco melhor a perspectiva da fotografia de Huebner. Destaca-se um
esforço para manter presente nas imagens aquilo que garantisse a
exoticidade do indígena. Algumas de suas imagens, feitas ao ar livre,
preservam certos traços de espontaneidade das relações; porém, as
imagens feitas em estúdio consistem em cenários arranjados, com folhas,
galhos e pinturas, adornados pelos elementos e utensílios indígenas, como
o arco, a flecha, a bordunha, entre outros objetos.
No estúdio, Huebner era livre para criar a sua versão do indígena
brasileiro e, posteriormente, exportá-la para terras estrangeiras. De acordo
com Tacca (2011) os cartões-postais produzidos pelo fotógrafo e a
publicação de imagens suas em revistas científicas forjaram uma clássica
visão sobre a Amazônia e os povos da floresta no imaginário europeu.
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Destoando da produção de estúdio da época é importante falar do
fotógrafo italiano, naturalizado brasileiro, Ermanno Stradelli. Autodidata
no aprendizado de diferentes ciências, entre elas geografia, geologia,
botânica, farmácia, além da fotografia, Stradelli veio para o Brasil em
1879, passando a conviver com missionários franciscanos italianos, com
os quais percorreu diferentes caminhos. Stradelli passou 43 anos no Brasil
estudando os povos indígenas (WEN;HUPSEL;CAMPOS, 2013). Podese dizer, como apontam diferentes autores (TACCA, 2011; FONTANA,
2006), que possuía uma visão bastante humanizada e diferente do
pensamento da maioria, pois não via os indígenas em situação de
inferioridade diante do branco.
Fotografia 60 – Acervo de Ermano Stradelli (Autoria: Ermano
Stradelli)

O acervo preservado de Stradelli consiste em um total de 83
fotografias, hoje parte do Arquivo Fotográfico da Sociedade Geográfica.
São imagens de suas expedições pela Amazônia entre 1887 e 1889. Há
imagens de rios, paisagens, cenários urbanos e populações indígenas.
Vale notar que Stradelli conquistou grande respeito e proximidade entre
certas comunidades nativas, o que certamente influenciou sua forma de
fotografar.
Outro importante fotógrafo que registrou nesta mesma época as
populações indígenas brasileiras foi o alemão Albert Frisch. Apesar das
poucas informações existentes sobre ele supõe-se que em 1865 já estava
morando no Brasil, no Rio de Janeiro, e que alguns anos depois foi para
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a Amazônia. Em catálogo recém-descoberto nos arquivos da Biblioteca
Nacional consta que Frisch percorreu cerca de 400 léguas pelo rio
Amazonas e seus afluentes durante um período de cinco meses. Frisch
retratou diferentes etnias durante o percurso, e tal como Stradelli procurou
explorar o indígena em seu habitat natural, seus utensílios, suas
habitações. As imagens produzidas receberam menção honrosa na
Exposição Universal de Paris em 1887. (KOSSOY, 2002; TACCA,
2011).
Também outros fotógrafos do século XIX e início do XX
fotografaram populações indígenas brasileiras, vale lembrar os nomes de
Bartolomé Bossi, Felipe Fidanza, Hermann Meyer, Walter Garbe, entre
outros. Estes primeiros registros não se dão de uma mesma forma.
Embora haja na maioria das imagens a preponderância de uma visão do
outro como ser exótico, não deixam de existir nestas mesmas imagens
também interesses etnográficos e documentais. Como afirma Tacca
(2011), as fotografias do período transitam entre o exótico distante e uma
primeira tentativa de presença etnográfica como informação. No entanto,
como veremos, é com a Comissão Rondon que este caráter de
documentalidade ganha grande força. Com a Comissão, vem também a
percepção de que a fotografia, que continuará como verdade científica
sobre o mundo, pode ser mais que cartão-postal para a Europa.
4.1.1 Fotografia e documentação
Com o objetivo de defender as fronteiras nacionais e ocupar parte
do território brasileiro ainda desconhecido, o governo brasileiro instaurou
no final do século XIX as chamadas comissões telegráficas. Sob comando
do Marechal Cândido Rondon, estas comissões não apenas se
consolidaram como parte muito importante da história nacional, mas
também se tornaram importante referência no que diz respeito ao acervo
de imagens sobre o Brasil do século XIX e início do século XX. A
chamada Comissão Rondon foi responsável por constituir um grande
registro de imagens e informações sobre os povos indígenas. Este contato
levou à criação do Serviço de Proteção aos Índios e Localização de
Trabalhadores Nacionais, em 1910, que mais tarde tonou-se conhecido
apenas como SPI.
Para compreender um pouco mais a fundo o papel da Comissão e
também o acervo de imagens constituído, é importante entender a
perspectiva que norteava o projeto. A Comissão Rondon surgiu sob forte
influência das expedições científicas deste período, guiava-se por ideais
positivistas, humanistas e científicos, e por isso mesmo contava com
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ampla equipe composta por botânicos, zoólogos e cientistas de diferentes
áreas. Os membros da Comissão, além de levantamento topográfico e
geográfico, conduziam também trabalhos etnográficos. A linha de
atuação partia da ideia de integração do indígena à sociedade brasileira.
A integração, além de coerente ao ideal humanista, garantia a realização
do ideal político de defesa do território nacional. Integrando o índio à
sociedade não haveria mais disputa territorial.
Em seu livro “A imagética da Comissão Rondon”, Fernando de
Tacca (2001) apresenta uma profunda análise da produção imagética da
Comissão, buscando analisá-la no contexto da construção de uma imagem
“oficial” do indígena brasileiro, como estratégia de ocupação das
fronteiras nacionais. O estudo se baseia principalmente nos filmes feitos
pela Comissão e nas imagens dos três livros publicados da série “Índios
do Brasil”, de 1946, 1953 e 1956.
Desde muito cedo o Marechal Rondon percebeu a importância da
documentação visual para o trabalho da Comissão, não apenas devido ao
caráter científico do projeto, mas como forma de divulgar e garantir a
continuidade dos trabalhos. Além disso, essas imagens alimentavam um
público nacional curioso por informações sobre as partes desconhecidas
do território brasileiro. Foi por isso que Rondon criou a Secção de
Cinematographia e Photographia do SPI, sob chefia do então tenente Luiz
Thomaz Reis, que adquiriu equipamentos cinematográficos e fotográficos
de alta tecnologia, até então inexistentes no Brasil.
A produção de imagens pela Comissão Rondon não foi trabalho
fácil, o que valoriza ainda mais este rico e grandioso acervo. Neste
período os equipamentos de cinema e fotografia, além de pesados e
difíceis de transportar, incluíam longos e trabalhosos processos de
manipulação e revelação. Soma-se a isso a dificuldade de abrir caminhos,
adentrando florestas, ultrapassando rios, e o contato nem sempre amistoso
com as populações indígenas.
As principais fontes históricas sobre a Comissão Rondon mostram
que de fato a aproximação se dava de maneira cordial, buscando sempre
honrar o ideal humanitário do projeto; no entanto, hoje não se pode deixar
de reconhecer que ao querer integrar e pacificar os povos indígenas a
Comissão desconsiderava de forma muito violenta suas culturas,
costumes e práticas. É importante perceber que o ideal de “tornar
civilizado” nunca deixou de ser uma forma de garantir posse e domínio
territorial.
Em sua pesquisa com as imagens, Tacca (2001) identifica três
principais recortes/intencionalidades no acervo da Comissão. A primeira
perspectiva que o autor reconhece é a imagem do índio como selvagem.
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Tal como o caráter exótico reforçado nas primeiras fotografias produzidas
sobre os índios, os primeiros filmes e imagens da Comissão guardam este
sentido da exoticidade. De acordo com o autor:

Podemos categorizar a produção imagética da
Comissão Rondon em três instâncias (Tacca,
1999). A primeira deve-se principalmente ao filme
Os índios coroado, captado em 1916 e editado em
1917, e considerado um dos primeiros filmes do
cinema etnográfico no mundo, que ficou conhecido
pelo seu segundo título: Rituais e festas bororo. A
película mostra o ritual funerário entre os índios
bororo, da aldeia de São Lourenço, no Mato
Grosso. Nesse filme, o índio é mostrado como um
‘mito de origem’ da nação brasileira, que ali se
encontravam, com seus costumes tradicionais,
desde os tempos ancestrais. Aqueles que veem o
filme de Reis pela primeira vez podem ter a
impressão de que os indígenas estavam
completamente isolados ou quase sem contato com
os brancos, em virtude da ênfase nos processos
ritualísticos, nas práticas culturais como o
artesanato e na busca da alimentação pela pesca.
Reis não explicita, em nenhuma passagem visual e
tampouco nas legendas, a presença dos
missionários salesianos na região desde o final do
século XIX, quando introduziram técnicas não
tradicionais entre os Bororo (TACCA, 2011, p.
206).

Um segundo momento, identificado pelo pesquisador, consiste na
imagem do índio como pacificado; mostram um índio dócil e disposto
para a ação civilizatória. Nas palavras do autor constrói-se uma imagem
de sujeição. Através do filme “Ronuro: selvas do Xingu” (1932), captado
em 1924, assim como nas fotografias do mesmo período, vê-se a invenção
de um índio genérico, vestido com roupas de branco, sem mais
representar uma ameaça à ocupação do território.
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Fotografia 61- Acervo da Comissão Rondon analisado por Tacca
(Autoria: Comissão Rondon)

O terceiro momento de intencionalidade imagética identificado na
pesquisa consiste no índio como civilizado. Os índios aparecem junto a
símbolos da nação, como a bandeira nacional. Segundo o autor, os filmes
“Inspetorias de Fronteira” (1938) e “Viagem ao Roraimã” (1932), junto
às fotografias deste período, são exemplares da condução para uma
integração do índio pela ação civilizatória do Estado.
As imagens produzidas pela Comissão Rondon, ricas de
significados, revelam aos olhos atentos como se dá a construção de
mensagens através dos elementos visuais. Distante de toda a neutralidade
que se pressupõe enraizada no aparelho técnico da fotografia, as imagens
desvelam construções ideológicas, visões de mundo, subjetividades.
Para além dos trabalhos da Comissão Rondon é importante
destacar neste mesmo período os trabalhos de investigação antropológica
que passavam a tomar lugar. O uso da imagem como fonte de
investigação etnográfica e científica não exclui, como já se discutiu, a
construção de sentidos e significados políticos e ideológicos. Porém,
nestas imagens, é possível perceber uma tentativa maior por parte dos
pesquisadores de preservar maior objetividade e naturalidade dos fatos,
destacando principalmente costumes, práticas, rituais, tradições, com
vistas a conhecer o outro, sem necessariamente com objetivo de dominálo ou pacificá-lo.
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Entre os nomes que se destacaram no campo da etnografia vale
lembrar o de Theodor Koch-Grünberg, experiente fotógrafo e pioneiro no
uso de tecnologias cinematográficas em pesquisas de campo. Koch
nasceu na Alemanha em 1872; juntou-se em 1898 à expedição do
etnógrafo e explorador Hermann Mayer rumo ao Alto Xingu. Nesta
expedição foi responsável pelos estudos linguísticos e também pela
constituição de um acervo fotográfico. Alguns anos mais tarde, em 1903,
Koch embarcou em sua segunda expedição ao Brasil, percorrendo os
principais afluentes do Rio Negro e Japurá. Foi nesta expedição que
conheceu George Huebner. Em 1906, embarcou em sua terceira
expedição pelo Brasil. Anos mais tarde ainda embarcou em uma quarta
expedição para a Amazônia, durante a qual veio a falecer, provavelmente
de malária.
O acervo constituído por Koch ao longo dos anos surpreende não
apenas pela quantidade de imagens, mas também pela qualidade técnica.
Sua linguagem fotográfica aproxima-se de algumas formas da
antropometria, com utilização de um fundo neutro, fotos de frente e perfil,
além de registros de objetos e utensílios indígenas. Em quantidade menor,
há fotografias do cotidiano e das atividades dos nativos. O amplo acervo
de Koch foi e ainda é utilizado em inúmeras pesquisas. Entre as etnias
retratadas pelo pesquisador estão: Taurepang, Tukano, Tuyuka,
Wapixana, Macuxi, Ye´kuana, Miriti-Tapuya, Pira-Tapuya, Yanomami,
Bará, Uanana, Arapaso, Desana, Makuna e Kubeo (WEN;HUPSEL;
CAMPOS, 2013).
Também Claude Lévi-Strauss em suas viagens de pesquisa
constituiu um amplo acervo de mais de três mil imagens, muitas das quais
foram publicadas no livro “Saudades do Brasil” (1994). Alguns
pesquisadores apontam que as imagens registradas pelo antropólogo estão
relacionadas a tópicos de suas pesquisas, por isso o interesse especial
pelos rituais, cultura material e formas de organização social dos nativos.
Apesar de seu interesse pelo registro fotográfico, Lévi-Strauss
considerava a fotografia como um mero acessório não essencial à
pesquisa, algo mecânico, não comparável à arte (ANDRADE, 2002).
Foram muitos os pesquisadores que, de diferentes maneiras,
incorporaram a informação visual a seus trabalhos de pesquisa.
4.1.2 Arte, resistência e proximidade
Diferente dos primeiros registros fotográficos feitos sobre as
populações indígenas, alguns fotógrafos mais contemporâneos lançaram
novos olhares para estes povos, buscando através do ato fotográfico e do
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olhar artístico desvendar aspectos culturais, costumes e tradições. A
fotografia, longe de evidenciar distâncias e diferenças sobre este “outro”
busca agora proximidades, mostrar belezas, assim como servir de
instrumento de luta política em prol de direitos culturais e territoriais.
Destaco aqui o trabalho de duas importantes fotógrafas: Maureen Bisilliat
e Claudia Andujar.
Maureen Bisilliat veio para o Brasil na década de 50, após ter
estudado pintura em Paris. No Brasil trabalhou para a Revista Realidade
até 1972. Em 1973 visitou pela primeira vez, a convite de Orlando Villas
Bôas, o Parque Indígena do Xingu, e em 1979 lançou o livro “Xingu –
Território Tribal”, publicado em diferentes países. Anos depois, em 1995,
voltou a se dedicar ao tema e publicou “Guerreiros sem Espada:
Experiências Revistas dos Irmãos Villas Bôas”, uma coletânea de
reportagens feitas com os irmãos Villas Bôas em diferentes momentos,
dos anos 40 aos 70.
O trabalho de Maureen, em minha perspectiva, se destaca de
muitos outros justamente pelo olhar que a fotógrafa lança para a temática.
Seu olhar é bastante distante da tradição documental e fotojornalística.
Possui caráter experimental e artístico, o que torna seu trabalho
marcadamente autoral. A fotógrafa explora com grande ênfase a força da
cor na cultura indígena, também explora criativamente as expressões, os
olhares, transmitindo através das imagens a sensação de proximidade e
familiaridade. O uso dos elementos de luz e sombras, os planos próximos
e recortes não usuais revelam novas possibilidades de pensar a fotografia
e as relações que se estabelecem a partir dela.
Fotografias 62 e 63- O olhar de Maurren Bisilliat (Autoria:
Maureen Bisilliat/ Arquivo: Instituto Moreira Salles)
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Outro importante nome da fotografia indígena é Claudia Andujar.
Tal como Maureen, o trabalho de Claudia se destaca por uma linguagem
própria. A fotógrafa, nascida na Suíça, chegou ao Brasil em 1955. De
família judia, Claudia perdeu quase toda a família durante a Segunda
Guerra Mundial - uma marca que está refletida em sua fotografia.
Andujar teve contato com os Yanomami pela primeira vez em
1971 devido a um trabalho encomendado pela Revista Realidade sobre a
Amazônia. Esta viagem alterou definitivamente seus rumos e tornou os
Yanomami não apenas sua grande temática, mas também sua vida. Após
a viagem, decidiu abandonar São Paulo e viver entre Roraima e
Amazonas. Teve problemas para permanecer no local durante o governo
militar, que a expulsou. Foi este o impulso que a fotógrafa precisava para
tornar-se ativista da luta política pelos direitos indígenas. Ao longo dos
anos, Claudia desenvolveu inúmeros projetos junto aos Yanomami. Um
dos principais intitula-se “Marcados”, um trabalho que nas palavras de
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Stella Senra (2009, p. 127) deve ser tomado como representativo de uma
“intimidade rara entre estética e postura ética”.
Fotografias 64 e 65 – O olhar de Claudia Andujar (Autoria: Claudia
Andujar/ Série Marcados)

Este trabalho é composto da reunião de 82 imagens realizadas entre
1981 e 1983, durante as viagens de um grupo de trabalho do qual a
fotógrafa fazia parte. O objetivo do grupo era o levantamento da situação
de saúde dos Yanomami. Como os Yanomami não respondem a nome
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próprio foram criadas placas de numeração para identificá-los,
procedimento muito próximo da antropometria. Ao término deste
levantamento, a fotógrafa deparou-se com uma situação muito familiar.
A marca sobre o corpo remetia em sua memória ao extermínio de seus
parentes em campos de concentração, foi então que Claudia resolveu dar
um uso político às imagens e criou a série “Marcados”. Nas palavras de
Senra (2009, p. 128-129):
Marcados é permeado pela dor, que choca por
mostrar a face traumática do contato. Pois é desse
mau encontro que se trata, do encontro com o
branco que, desde a sua chegada entre os indígenas,
não parou de desestruturar suas sociedades, de
trazer a doença, a morte, de levar ao aniquilamento
– ao genocídio, enfim – centenas de povos nativos.
Ao mesmo tempo, associada ao desaparecimento
dos índios, a presença do número em cada foto
evoca outro trauma, este do mundo ocidental: os
campos de concentração, onde o número também
foi usado para discriminar e levar à morte milhões
de seres humanos – uma experiência vivenciada
por Claudia, que ali perdeu o pai e os parentes
paternos.

A autora ainda nota que ao longo da série de fotografias é possível
perceber nos indígenas retratados as mudanças nos olhares e nas relações
com os não-indígenas e com a própria fotografia. Se as primeiras imagens
evidenciam um grande estranhamento, um desconhecimento do processo
fotográfico, as últimas imagens, pelo maior contato que já havia com o
branco, mostram maior naturalidade, até mesmo poses, sorrisos e
expressões feitas propositalmente para a câmera. As imagens trazem
dados antropológicos muito importantes.
Outro elemento importante da série é o enquadramento utilizado
pela fotógrafa. Em algumas imagens a utilização de um recorte fechado,
colado ao corpo, evidencia o constrangimento, o medo diante da câmera
– instrumento de poder – e a sensação de ameaça causada pela situação.
Muitas crianças, naturalmente, cruzam os braços como uma forma mesmo
de proteção, ou colam os braços ao corpo de uma maneira bastante tensa.
Todas estas particularidades estão presentes. Os ângulos, os
enquadramentos e, principalmente, os olhares são fontes inesgotáveis de
informações e sentimentos (SENRA, 2009).
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Fotografia 66 – Série Sonhos de Claudia Andujar (Autoria:
Claudia Andujar)

Ao longo de sua trajetória junto aos Yanomami, Claudia
desenvolveu trabalhos fotográficos diversos, em busca de preservar e
valorizar a cultura deste povo. Muitas de suas imagens rompem com a
clássica objetividade fotográfica para levar o espectador além, levá-lo
para a dimensão invisível, espiritual, tão importante para os povos
indígenas. Através de sobrexposições e longas exposições, a fotógrafa
registra o visível e o invisível, mostra toda a profundidade das relações
com o transcendente.
É possível dizer que a fotógrafa explora a ilusão estética – ficção
fotográfica – como forma de compreensão do universo indígena. Através
do jogo de luzes e de movimentos, ela permite ao espectador adentrar o
universo mítico do índio, em uma tentativa de compreensão mais
profunda deste 'outro' até torná-lo parte de seu próprio 'eu'.
4.2 As comunidades indígenas e os meios audiovisuais: processos
de apropriação e ressignificação
O processo de apropriação da fotografia e dos meios audiovisuais
pelos povos indígenas é revelador de novas imagens e relações. Este
processo, que começa a tomar forma e força nas comunidades indígenas
principalmente nas últimas décadas visa construir um processo de
emancipação dos povos através da produção de imagens. Neste contexto,
vale citar a experiência do “Vídeo nas Aldeias”. Apesar de não trabalhar
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diretamente com fotografia, o projeto tem contribuído para construir uma
relação entre os povos indígenas e as mídias audiovisuais.
Criado em 1986, o “Vídeo nas Aldeias” é uma proposta de
produção audiovisual ampla e diversificada, composta por membros
indígenas e não-indígenas, com objetivo de apoiar as lutas e causas dos
índios, além de fortalecer e valorizar os mais diversos aspectos culturais
destes povos. O projeto consiste na realização de oficinas de audiovisual
em diferentes aldeias. Trata-se de uma ONG independente que ao longo
de sua história conseguiu criar um importante acervo de filmes sobre os
povos indígenas de diferentes regiões do país. São mais de 70 produções,
algumas premiadas nacional e internacionalmente.
Também é importante destacar algumas outras parcerias entre
indígenas e não-indígenas nas produções audiovisuais. No campo da
fotografia, destaco o trabalho do fotógrafo mbya-Guarani Vherá Poty,
cacique da aldeia de Itapuã, no Rio Grande do Sul, que em parceria com
o fotógrafo Danilo Christidis desenvolveu o projeto intitulado “Os
guarani-mbya”, que incluiu a publicação de um livro de fotos. A proposta
do projeto foi percorrer 15 aldeias entre o Rio Grande do Sul e a
Argentina, criando um registro visual da história e cultura deste povo. As
imagens captadas pelo fotógrafo se destacam pela força e expressividade.
Fotografia 67 – Retratos Guarani por Vherá Poty (Autoria: Vherá
Poty)

A intensidade e criatividade visual de Poty se mesclam ao seu
conhecimento e vivência da cultura Guarani, por isso suas fotos trazem
um peso diferente, ou melhor, uma leveza diferente, pois não se trata mais
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de uma representação externa, mas do olhar do próprio Guarani sobre sua
cultura. Assim, vê-se nas fotos a facilidade da aproximação, a
receptividade dos fotografados e mais, o interesse pelos aspectos
constitutivos da cultura: a força dos anciãos, a importância do petynguá,
o mate, o milho, o tabaco, o papel central das crianças na vida da aldeia,
a essência espiritual do Guarani, entre outros aspectos.
Em seu trabalho, tal como nas imagens produzidas pelos jovens e
crianças do Morro dos Cavalos, é possível perceber a construção e
valorização de uma identidade indígena. Através de suas fotografias, os
aspectos materiais e simbólicos da cultura ganham visibilidade sem a
necessidade da fetichização estética do local e das pessoas ou mesmo a
encenação de um modo de ser.
A partir desta breve recuperação de diferentes momentos da
imagética fotográfica indígena, pode-se notar que historicamente a
imagem do índio foi, muitas vezes, utilizada conforme os interesses da
sociedade dominante. Ainda hoje há uma complexidade ambígua
(ideológica e política) nas visões que os brancos reproduzem sobre os
indígenas – ora inimigos do progresso, ora representantes de uma
sociedade sonhada, eles transitam entre representações imaginárias pouco
concretas. Nas palavras de Chauí (1994) pode-se dizer que durante os
últimos 500 anos, a América não parou de oscilar entre “[…] as duas
imagens brancas dos índios e, nos dois casos, as gentes e as culturas só
puderam aparecer filtradas pelas lentes da bondade ou da barbárie”
(CHAUÍ, 1994, p. 11).
É para fazer frente a estas imagens que cada vez mais os diferentes
povos têm se apropriado das ferramentas tecnológicas como possibilidade
de construção de narrativas próprias. Há hoje, não apenas entre os
Guarani, mas entre diferentes etnias, a constatação da necessidade e da
importância de utilizar os veículos de comunicação, principalmente na
luta pela garantia dos direitos territoriais. Há uma forte percepção acerca
do poder das mídias na contemporaneidade.
Em minha primeira visita à aldeia Itaty um dos jovens que me
ajudou na execução do projeto, Kennedy Antunes, me disse: “A
tecnologia é uma arma nas mãos das pessoas erradas”. Esta frase me
impactou bastante e, ao longo da experiência de campo, ele não foi o
único a expressar esta visão das ferramentas tecnológicas como armas,
outros também a expressaram em distintos momentos.
Vale lembrar que em seus “Ensaios sobre Fotografia”, Susan
Sontag (2004) aponta que o verbo inglês to shoot (atirar) também é usado
para referir-se ao disparo da câmera fotográfica. Como pensar esta relação
entre violência e imagem? Sontag diz que existe uma agressão implícita
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em qualquer uso da câmera. Nas palavras da autora, “a câmera não
estupra, nem mesmo possui, embora possa atrever-se, intrometer-se,
atravessar, distorcer, explorar e, no extremo da metáfora, assassinar”
(SONTAG, 2004, p. 23). Sua violência está em estabelecer uma espécie
de pacto com a intenção daquele que fotografa. Sua violência é, para a
autora, o gesto de transformar pessoas em objetos que podem
simbolicamente ser possuídos.
Para os povos indígenas o ato de “ser fotografado” constituiu-se
historicamente como uma dupla violência – a violência de sentir-se
enfraquecido em uma dimensão espiritual/cosmológica (como foi
discutido segundo capítulo sobre o roubo da alma) e a violência da
construção de uma memória histórica que não lhes diz respeito. É diante
desta dupla violação que os indígenas têm dado atenção especial a
algumas ferramentas de comunicação. Esta incorporação de elementos
tecnológicos surge a princípio como uma consequência dos processos de
transformações culturais ocasionados pelo contato. E, a partir disso, os
indígenas se apropriam à sua maneira destas ferramentas, dando a elas
usos diversos – que vão do lúdico ao ideológico. O quero discutir aqui é
este segundo aspecto – o uso político dos meios de comunicação pelos
povos indígenas, a tecnologia como uma arma de luta pela sobrevivência
territorial e cultural.
4.2.1 Resistência e construção de uma outra memória
Nas entrevistas conduzidas com Karai Popygua e Kerexu Yxapyry
ambos abordaram o tema da utilização das ferramentas tecnológicas
dentro do contexto Guarani contemporâneo. Trago aqui algumas falas que
ajudam na compreensão deste pensamento. Questionados sobre os usos
da fotografia e da produção audiovisual na realidade atual da aldeia, eles
falaram da importância destes instrumentos como forma de luta, mas
também expressaram suas preocupações.
Vou falar um pouco aqui sobre a importância de
alguns instrumentos, instrumentos que são
utilizados hoje na realidade que estamos vivendo.
Essas ferramentas são muito significantes pra nós,
porque elas, na verdade, são veículos de
comunicação da nossa história, da nossa vida, é
uma ferramenta que ajuda a mostrar o que estamos
passando, aonde estamos vivendo, como estamos
vivendo, e uma dessas ferramentas é a questão da
fotografia. A fotografia é um instrumento que a

195

gente utiliza bastante hoje, ela ajuda a divulgar
tudo que a gente passa, o que a gente vive […].
Também ajuda a mostrar o verdadeiro alicerce que
são os mais velhos, os anciões, por poder mostrar a
expressão deles, como eles estão hoje, como eles se
sentem, pra poder um dia eles mostrar pros seus
netos, bisnetos que virão, deixar como material
didático, material de memória, que tudo isso a
fotografia ela traz (POPYGUA, 2016).
Eu aposto muito nesta questão da tecnologia, mas
orientada, porque tem que ser orientada, porque
isso é uma arma também na mão principalmente
desses adolescentes […]. Então tem esse meio algo
muito forte, uma fortaleza, mas também pode ser
uma arma de morte, pode de alguma forma estar
matando, pode matar a cultura e aí a gente tem que
estar atento a isso também e é mais uma
responsabilidade de estar orientando estes
adolescentes (YXAPYRY, 2016).

Kerexu expressa em seu depoimento uma preocupação que
também ronda o pensamento dos anciãos, que é o receio de que a
tecnologia possa afastar as gerações mais novas do modo de vida
tradicional e do próprio Nhandereko, por isso há na fala de Kerexu esta
ênfase na necessidade da orientação para o uso da tecnologia. Esta
orientação geralmente se dá através das conversas com os anciãos e hoje
também os professores da escola indígena buscam assumir este papel,
assim reconfiguram o espaço tradicional da escola para usá-lo como uma
ferramenta de luta pela preservação de diferentes práticas tradicionais do
povo Guarani.
Popygua enfatizou em sua entrevista que a tecnologia pode ser
usada como uma ferramenta de memória pois ajuda a guardar e a
preservar a visão dos anciões. Mas para ele, o uso destes veículos de
comunicação também depende da intencionalidade. Em suas palavras:
“[…] A questão da fotografia, da imagem, pode ser bom e não também,
depende quem tá sabendo utilizar isso” (POPYGUA, 2016). Em sua visão
a mídia hegemônica tem usado com má intenção estes instrumentos ao
tematizar a questão dos indígenas e a luta do Morro dos Cavalos.
Eu digo assim, como professor, como pensador,
que usa instrumentos tecnológicos por uma coisa
boa. Só que a gente tem que saber que a maior parte
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deste contexto a tecnologia ela também o quanto é
prejudicial porque tem muitos seres humanos,
pessoas, que usam essa ferramenta por uma boa
causa, pra poder registrar os acontecimentos, o que
é que se passa, pra ajudar a manter, principalmente
nós, a gente usa essas ferramentas principalmente
pra fortalecer ou divulgar nossa própria história,
nosso costume, nossa vivência, tudo isso. Mas na
sociedade a gente vê que principalmente a mídia
usa a questão dessas imagens pra beneficiar um
outro lado, negativo. Como eu falei, tudo se baseia
em questão de comprovação e essa ferramenta a
gente tem que saber usar. Ela por um lado é bom e
por outro não, principalmente quem tem má
intenção. Essas imagens pra nós estão prejudicando
muito nosso próprio direito, traz uma imagem
negativa, ao invés de estar mostrando coisas boas,
ou o lado positivo. Mas traz o lado negativo. E
essas ferramentas também é uma questão de
pressão, a gente sofre muita pressão por essa
questão de mídia. A mídia traz tudo isso, e quem
sofre com isso somos nós, uma minoria. A gente
não tem essa liberdade de ter uma imprensa que
pudesse divulgar coisas boas. A gente até tem, mas
muito pouco. Agora quem tem o domínio de tudo
isso são os grandes empresários mesmo e aí eles
usam a própria ferramenta contra as minorias.
Sendo que a realidade é uma coisa, aí chega a
pessoa, usa a imagem, fala outra coisa, então essa
questão da imagem a gente sofre bastante com isso,
principalmente aqui (POPYGUA, 2016).

Este aspecto apontado pelo professor relaciona-se à questão do
poder que influi dentro do campo jornalístico. Como foi discutido acerca
da imprensa catarinense há nos diferentes elementos que permeiam as
narrativas jornalísticas (escolha de fontes, composição estética, seleção
de palavras) intencionalidades, que moldam opiniões e percepções no
público. Ter uma imprensa hegemônica que não dá voz nem espaço aos
indígenas tem tornado a luta cultural e territorial um desafio ainda maior
para os Guarani, por isto eles enfatizam a importância da produção de
materiais próprios que divulguem outras informações.
Quando a gente tem essa ferramenta pra gente, tu
sabe que vai estar ali, tirar a foto, pra registrar, sem
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intenção de prejudicar. Agora quando vem uma
pessoa de fora, por exemplo, a mídia. A mídia quer
tirar uma foto, aí você já não tem essa liberdade
[…] é diferente quando alguém da aldeia tem toda
a liberdade de tirar. Quando vem uma pessoa de
fora você tem que estabelecer um limite, tem que
assinar um acordo pra divulgação das imagens,
então tem tudo isso (POPYGUA, 2016).

Além desta articulação perigosa que envolve as grandes
corporações de mídia e as instituições de poder há ainda os limites das
diferenças culturais que atravessam os possíveis diálogos. Muitas vezes a
falta de informação e conhecimento sobre os povos indígenas por parte
dos veículos de imprensa resulta em coberturas superficiais, que exploram
estereótipos e acabam por prejudicar a causa.
Eu sempre falo assim que a gente tem uma
sabedoria e uma espiritualidade com essa questão
da técnica, da natureza, do nosso próprio ser
mesmo, a gente tem essa conexão espiritual muito
forte e a gente precisa também ter instrumento pra
proteger isso porque assim como o meio ambiente,
a fauna, a flora, até os próprios povos indígenas,
vem sendo extintos, sendo atropelado, a gente
também tem a questão da espiritualidade que é um
bem, ou quando a gente fala do yvy rupá, é um bem
imaterial, que não envolve só a terra, mas nele tá
todo o sentimento, a crença, um universo que
envolve tudo isso e que talvez um jornalista branco
não vá ter essa sabedoria pra registrar isso e as
crianças como é o mundo deles, o nosso mundo,
eles vão fazer isso com a maior normalidade. Vão
fazer, vão registrar, e isso pra nós, de um tempo pra
cá, também começou a ser um instrumento de
fortalecimento (YXAPYRY, 2016).

É diante desta percepção, da apropriação dos meios como arma de
luta, que os povos indígenas têm pouco a pouco conquistado um maior
espaço de visibilidade entre os não-indígenas. O que se vê em curso a
partir desta apropriação é algo com caráter político e potência
revolucionária. É uma espécie de grito pela construção de uma outra
memória, pela construção de narrativas que emerjam do interior de seu
pensamento e que dialoguem com suas identidades.
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Em meu entendimento o uso destas mídias tem representado uma
grande possibilidade de avanço nas lutas ao tematizar as questões
territoriais que estão abertas no cenário político das demarcações hoje.
Mas não apenas isso. Elas são também formas poéticas que abrem a
possibilidade de construção de outros olhares, que se formam a partir de
outros referenciais culturais e de pensamento, a começar pelo fato de que
as sociedades indígenas são sociedades estruturadas na tradição oral, onde
a narrativa se apresenta com muita força. E esta forma distinta de pensar
o mundo está sim refletida nos usos que se faz da tecnologia.
Bentes (2004) aponta inclusive que o uso destes veículos de
comunicação pelos indígenas representa para estes povos a possibilidade
de passar da cultura oral ao audiovisual sem a necessidade de ter um
domínio da cultura letrada, campo de excelência do saber ocidental.
Nossa sociedade, estruturada pela escrita, durante muito tempo
olhou com desprezo para os povos “sem escrita”. Consideradas ágrafas e
consequentemente “sem história”, a história indígena para o ocidente
começou a partir do contato. Há toda uma memória destes povos que foi
ignorada pelo Ocidente, que apenas muito recentemente começam a ser
conhecidas e reconhecidas pelos não-indígenas como parte da História. A
apropriação pelos indígenas destas novas mídias de comunicação é um
caminho para o fortalecimento desta outra memória. Popygua menciona
este aspecto da diferença estrutural da forma de pensamento:
Hoje a gente vive no mundo da escrita, da
tecnologia, mas pra nós o que prevalece é
principalmente a fala, a fala ela é muito sagrada,
quando tu fala, que diz que vai fazer, faça, mas pro
mundo, pra sociedade é diferente, é preciso ter
alguma ferramenta pra comprovar, principalmente
na questão dos direitos indígenas, nosso direitos,
seja qual for, governo, educação, saúde, tudo eles
precisam de comprovação (POPYGUA, 2016).

Através dos depoimentos dos entrevistados é possível pensar
criticamente este processo de introdução de ferramentas tecnológicas nas
aldeias. Se em alguma medida esta reinvenção do cotidiano preocupa
bastante os mais velhos, por outro lado, é preciso reconhecer que estas
tecnologias têm possibilitado avanços na luta indígena e o fortalecimento
de uma identidade cultural. São movimentos de resistência que não
podem ser desconsiderados.
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Desse modo pode-se reconhecer que a resistência indígena hoje se
dá também pela subversão dos mecanismos que tentam mesmo aniquilála. Ou seja, é do interior do próprio sistema que emerge uma estratégia
para combater o sistema, uma tentativa de reverter a força do inimigo
contra ele próprio. E esta forma de atuação do movimento indígena tem
se dado em várias frentes, não apenas no sentido de apropriação das
ferramentas tecnológicas, mas de conhecimentos de outras áreas também.
Por exemplo, é cada dia mais forte em diferentes etnias a apropriação dos
conhecimentos do campo jurídico na busca pela garantia dos direitos
territoriais.
No Morro dos Cavalos, Kerexu Yxapyry é um exemplo deste
processo. Já há alguns anos a ex-cacica vem se dedicando a entender todas
as particularidades do processo legal de demarcação das terras, em busca
de conhecer todos os recursos e as possibilidades que se abrem neste
enfrentamento. Durante a entrevista ela relatou esta sua vivência.
No primeiro mês que eu assumi [como cacica] já
começaram os contra-ataques. E aí eu fui
procurando saber quais eram os caminhos e
procurava sempre dialogar diretamente com as
pessoas que eram responsáveis por determinados
casos. Por exemplo: Morro dos Cavalos a gente não
sabia exatamente em que processo que estava, foi
demarcado e logo em seguida tem que ter a
desintrusão e a homologação da terra. E aí a gente
não sabia como que isso estava. O primeiro
documento que eu fiz foi pra FUNAI perguntando
em que situação que estava o Morro dos Cavalos.
Mandei, esperei uns 30 dias a resposta e não recebi,
então voltei na FUNAI. Aí eles falaram que isso era
lá em Brasília. Eu perguntei: quem em Brasília? Aí
eles deram um nome. Liguei, marquei, falei, já
agendei uma audiência com a pessoa e fui pra
Brasília. Cheguei em Brasília e me falaram: quem
decide isso é o Ministro da Justiça. Aí eu fui até
conseguir marcar uma audiência com o Ministro da
Justiça. E aí foi desenrolando a questão do Morro.
Aí chegou uma parte e eles falaram: agora tem que
ser a Dilma pra homologar a terra. Então eu quero
falar com a Dilma. E foi onde o momento em que
eu consegui falar com a Dilma, entregar
documentos pra ela, e foi um momento pra mim
assim….tudo que eu trabalhei no Morro dos
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Cavalos como liderança, como cacique, pra mim
assim foi um trabalho com o maior prazer, como ir
montando um quebra-cabeça, ir procurando as
peças e aí o pior de tudo durante toda esta luta foi
a questão das perseguições mesmo que
aconteceram no Morro dos Cavalos. E como eu
falei assim, por mim eu sempre vou estar de frente,
porque eu acredito na minha função como Guarani,
como Kerexu, que é meu nome, minha função,
então confio e acredito. Por isso que eu não tenho
medo de lutar. Até porque não é nada inventado, a
gente tem uma lei que assegura esse meu direito,
ele é reconhecido, então não tem porque eu ter
medo. A gente sabe que existe nesse processo todo
muitas questões contrárias, que atacam mesmo.
Mas eu sempre falei: eu não tenho medo, e se sair
o contrário daquilo que a gente tá lutando, é
mentira. E a mentira ela não vai permanecer,
porque tem uma verdade. Pode até uma primeira
cara se mostrar e dar um resultado, mas isso não é
uma verdade. Então a gente passou por vários
processos (YXAPYRY, 2016).

Também as ferramentas educacionais, a partir da inserção dos
indígenas nas universidades, tem contribuído neste processo de conhecer
melhor o mundo do juruá para enfrentar a luta que se coloca. No dia 19
de abril de 2017 na UFSC foi realizado o evento “Resistência Indígena”.
Nesta ocasião, alguns acadêmicos de diferentes etnias puderam expressar
os significados desta vivência de inserção no meio acadêmico. A fala de
Karai Popygua no evento foi no sentido de mostrar a relação entre a
formação acadêmica dos indígenas no mundo atual e a luta pela
sobrevivência étnica. Nas palavras do Guarani estar dentro da
universidade hoje é uma forma de “aprender o conhecimento e como é a
concepção de pensamento dos não-indígenas pra poder a gente hoje tá
defendendo os nossos direitos, a garantia da nossa sobrevivência”
(POPYGUA, 2017). Complementando este pensamento, a estudante
indígena Laura Parintintin, do Povo Parintintin do Rio Madeira (no
Amazonas) foi bastante enfática em seu discurso.
Eu não tô aqui pra comprar um carro novo quando
eu me formar, ou pra arrumar um emprego, eu não
tô aqui pra comprar um apartamento quando eu me
formar, não é por isso não, e nenhum parente
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indígena, se você conversa, você vai ver, a gente tá
aqui é pra lutar pelo nosso povo, eu tô aqui pra lutar
pela existência do meu povo. Eu nunca jamais
imaginei entrar na universidade pra comprar um
carro, um apartamento ou pra ter um bom emprego,
eu nunca imaginei isso e nem penso nisso. A minha
vida é pensar o que eu vou fazer pelo meu povo,
como que eu vou usar este conhecimento pra ajudar
o meu povo a se fortalecer e a enfrentar os
problemas que foram gerados pelo sistema
capitalista. É isso que eu penso todos os dias
(PARINTINTIN, 2017).

A partir da discussão levantada é possível pensar diferentes formas
de empoderamento que hoje tomam lugar na realidade dos povos
indígenas. Estas formas têm sido pensadas como garantia da
sobrevivência e também como maneira de construção de uma memória
que rompa com a perspectiva do colonizador.
A fotografia, sendo uma importante ferramenta de memória, é
parte deste processo e desta luta. Nas entrevistas realizadas com Kerexu
e Popygua a fotografia aparece não apenas como um instrumento que
possibilita pensar a ressignificação de uma memória coletiva, mas
também como uma ferramenta que dialoga diretamente com as memórias
individuais.
4.2.2 Viagens pela memória: olhar, contar e sentir
Nas entrevistas conduzidas utilizei cinco imagens produzidas
durante as oficinas. Selecionei as imagens a partir de critérios pessoais,
partindo dos temas que por meio da convivência com a comunidade
passei a considerar essenciais para a compreensão da visão de mundo
Guarani, a saber, respectivamente, a religiosidade (fotografia da Casa de
Reza), a infância (fotografia das crianças), o saber ancestral (fotografia
dos anciões), a luta (fotografia da manifestação contra a PEC-215) e a
terra (fotografia do território do Morro dos Cavalos).
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Fotografia 68 – Casa de Reza (Autoria: alunos da Escola Itaty)

Fotografia 69 – Crianças (Autoria: Ana Paula Soukef)
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Fotografia 70 – Anciãs (Autoria: alunos da Escola Itaty)

Fotografia 71 – Luta política (Autoria: alunos da Escola Itaty)
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Fotografia 72 – Vista do território (Autoria: alunos da Escola Itaty)

De início pedi para os entrevistados olharem para as imagens e
expressarem seus sentimentos. Perguntei se alguma daquelas fotografias
em especial lhes tocava e quais as memórias que despertava. Foi muito
interessante perceber como as memórias resgatadas pelos dois
entrevistados em vários momentos se cruzaram.
Kerexu iniciou pontuando que todas as fotografias tratavam de
temas importantes para a comunidade. Enfatizando o aspecto não
compartimentado do pensamento indígena, a entrevistada fez notar que
todas as imagens estavam em diálogo, tendo ligação uma com a outra
dentro da história do Morro dos Cavalos. Kerexu falou de todas as
imagens, mas elegeu uma em especial para discutir – a fotografia das
crianças – destacando a importância da infância como um momento de
força, energia, união e luta.

É por causa deles que a gente luta até hoje, é por
causa deles que a gente resiste nessa luta enquanto
cultura, enquanto povo, enquanto pessoa, enquanto
território. É por causa dessas crianças que a gente
se mantém, tem que ser forte, porque se não fosse
por essas crianças acredito que cada um de nós já
teria tomado um rumo diferente, porque daí a gente
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pensaria que cada um sabe, ou acha que sabe, se
defender, se manter. O Morro dos Cavalos tem um
histórico muito forte com essas crianças, todo o
tempo de luta, todo o tempo de convivência aqui no
Morro dos Cavalos, sempre foram elas que
estiveram à frente de tudo. Em tudo! A gente
quando tinha a Casa de Reza lá em cima, a
construção da Casa de Reza ela só se concretizou
porque elas fizeram, porque elas foram, elas
colocaram o barro na casa, elas puxaram o fogo,
elas puxaram madeira, os rituais na Casa só
aconteciam porque elas estavam todas animadas ali
na Casa de Reza. Nos momentos de movimento
também quando a gente ia pra rua, trancava a
rodovia, sempre quem estavam eram as crianças e
eles sempre estão. Então eu sempre falo assim: eu
aprendi e continuo aprendendo muito com as
crianças. […] Eu falo assim pra eles: eu amo vocês
porque vocês me ensinam e são vocês que estão me
fazendo viver hoje, são vocês que me tornaram o
que eu sou hoje, como profissional, como
liderança, como pessoa, como povo, vocês são os
que me representam e eu tenho que retribuir de
alguma forma. Então acho que de todas as fotos,
que são muito especiais pra mim, a das crianças é
o que marca mesmo (YXAPYRY, 2016).

A infância no âmbito da cultura Guarani tem um significado
bastante especial. Diferentemente do pensamento ocidental que muitas
vezes coloca a criança como ‘ser incompleto’ a visão Guarani enfatiza a
autonomia e a missão de cada um dentro da comunidade. Há um respeito
ao modo de ser de cada criança. Por exemplo, desde a construção da
escola na aldeia houve uma movimentação forte dentro da comunidade
pela implantação de um currículo escolar diferenciado, pois para eles a
imposição de horários para as crianças cumprirem em sala de aula não faz
sentido, pois cada criança tem seu tempo de aprendizagem.
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Fotografia 73 – Retrato de Kerexu Yxapyry (Autoria: Ana Paula
Soukef)

A narrativa de Kerexu sobre a imagem das crianças constitui-se
como uma mescla de percepções e lembranças individuais mas também
traz as marcas de uma identidade cultural e de uma memória construída
coletivamente. Esta característica da memória, de constituir-se
individualmente e ao mesmo tempo socialmente, é discutido por
diferentes autores no âmbito teórico.
Em Halbwachs (1990) podemos compreender que aquele que
lembra é um indivíduo inserido e habitado por grupos de referência. Por
isso, para o autor, o estudo da memória envolve o reconhecimento de
‘quadros sociais’. Em “Memória coletiva” (1990), Halbwachs enfatiza a
natureza social do ser humano – os indivíduos nunca estão sozinhos, ainda
que aparentemente estejam. Para o estudioso, tudo aquilo que exprimimos
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com a convicção de ser estritamente pessoal está invariavelmente
atravessado pelo social. Para Halbwachs (1990, p. 51), “cada memória
individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva”. Este ponto de
vista muda conforme o lugar que o sujeito ocupa.
Halbwachs discute as relações existentes entre uma memória
interior (pessoal) e uma memória exterior (social), ou ainda memória
autobiográfica e memória histórica. Ele enfatiza que todo indivíduo
carrega consigo uma bagagem de lembranças históricas, que pode ser
ampliada através de leituras e conversações, mas que não deixa de ser
uma memória emprestada, ou seja, que não é própria.
Ecléa Bosi (1994) enfatiza que a memória de cada indivíduo está
profundamente atrelada às relações que este estabelece com a família,
com a classe social, com a escola, com a igreja, com a profissão e com
diversos outros grupos de convivência. Oberti (2006), em “La memoria y
sus sombras”, pontua que todos estamos inscritos em uma genealogia.
Nossa vida é, portanto, devedora de ideias e hábitos que nos precedem.
Neste sentido, somos depositários e transmissores de um patrimônio
cultural. Entretanto, a recepção das informações não se dá sobre um ser
passivo, mas sobre um ser em constante atividade. Sendo assim, o relato
transmitido nunca é idêntico ao relato que o precedeu, ao que o
psicanalista egípcio Jacques Hassoun chama de sutil dialética da memória
e do esquecimento, conforme menciona a autora.
Nas falas de Popygua também vemos este fluir narrativo entre
memórias pessoais e coletivas. O professor escolheu falar da fotografia
da Casa de Reza, elegendo-a como mais especial dentre todas. Em suas
palavras:
Bom, dessas fotos aqui o que me marcou foi essa
construção da Casa de Reza. Primeiro porque fui
eu que iniciei a juntar toda a comunidade pra gente
construir a Casa de Reza, então ela me marcou
muito, até hoje eu fico pensando o quanto ela foi
importante naquele momento em que o Morro dos
Cavalos estava sofrendo muita pressão, muita
pressão da mídia, do governo, de promotores,
deputados, até mesmo alguns parentes aqui e, por
isso, que me levou a tomar a iniciativa de construir
uma Casa de Reza, pra poder assim a própria aldeia
se proteger. A Opy, a Casa de Reza, ela é
importante porque ela sempre fez parte da luta do
povo guarani, desde sua origem, é a primeira arma
de defesa dentro do povo né. Então por isso que
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nessa época me levou a construir, chamar a
comunidade, as crianças... quem fizeram os barros
em volta foi tudo as crianças, que estavam
construindo com alegria, felicidade, e naquele
momento então tomou-se a responsabilidade
comigo de estar mantendo, fazendo os rituais, a
gente fez isso, mostrou. Então a Casa de Reza ela
me marca muito, na verdade ela é instrumento da
guerra guaranítica, sempre fez parte da luta do
povo, mesmo em situações de quase extermínio no
passado, se conseguiram salvar alguns porque tinha
a casa. Então ela é parte mesmo da história, da luta
do povo, por isso que a gente construiu lá em cima.
E a gente teve muita conquista depois que foi
levantada. Essa presença assim de viver na
realidade. Quando foi se levantando muitas coisas
foram se concretizando, muitas coisas a gente
conseguiu, a vencer muitos obstáculos na vida,
então pra mim foi muito importante. Essa
fotografia vai ficar na lembrança, na memória, pros
meus filhos, pros meus netos, até mesmo os
amigos, os xeramõi, é por isso que a fotografia é
importante. Ela conta uma história, do que que se
passou ali, é uma ferramenta de memória, de
registro (POPYGUA, 2016).

Ao longo de meu trabalho de pesquisa, no processo de convivência
e diálogo com os Guarani, escutei diversas vezes analogias tais como: a
Casa de Reza é a escola Guarani, a Casa de Reza é a verdadeira
universidade Guarani ou ainda a Casa de Reza é a bíblia Guarani. Desde
a primeira vez em que estive na aldeia pude perceber a força da ligação e
da importância que este povo guarda com o espaço sagrado da Opy. A
Casa de Reza é não apenas o alicerce da cultura, que permite sua
continuidade, mas é também a força, a resistência e a sobrevivência.
É dentro deste espaço que a cosmovisão se materializa, é onde o
Guarani encontra sentido para a vida terrena e espiritual. É devido a esta
importância que Kerexu destaca a participação das crianças na construção
da Casa de Reza e é porque Popygua escolhe esta foto para falar sobre
seus sentimentos e percepções. Na visão Guarani quando as aldeias se
encontram desestruturadas ou passando por problemas isto pode estar
relacionado à ausência de uma Casa de Reza.
Kerexu expressou sua percepção sobre a fotografia da Casa de
Reza dizendo que: […] “a Casa de Reza, pra nós, é como se fosse o nosso
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gerador de energia, ou mais que isso, é o que a gente busca pra tá
sobrevivendo e vivendo nesse território que a gente sempre luta”
(YXAPYRY, 2016).
Sobre o tema da luta Guarani, pautado através da fotografia da
manifestação, ambos expressaram a importância política do momento e
pontuaram o significado de união que a luta coletiva traz para a aldeia.
Popygua enfatizou a importância histórica que certos eventos têm:
“[...]mostrar que a gente estava ali nessa época, pra poder um dia os netos
verem os avôs lutando pelos direitos do território. Ela é um arquivo de
memória, de registrar a própria História”. (POPYGUA, 2016).
Essa importância da fotografia como um registro histórico também
se faz presente na fala de Kerexu, em especial ao falar sobre a fotografia
das anciãs. Ela destacou que alguns registros fotográficos, mais que
outros, possuem esta capacidade de tornar-se um pedacinho da história de
um povo e complementou dizendo que a presença das mais velhas no
Morro dos Cavalos foi um fato muito relevante, que vai ficar para a
posteridade.
Eu não sei se a gente vai ter de novo isso tão
próximo porque é bem difícil acontecer isso, já
porque assim as senhoras que estão aqui são de
lugares bem distantes uma da outra, no momento
que a gente vê esta atividade aqui é um momento
que elas também se encontraram. Essas anciãs
quando elas começaram a falar uma falou a mesma
coisa que a outra, com o mesmo pensamento, então
isso pra nós é a riqueza que a gente tem até hoje
dos mais velhos, que ainda tem essa energia de
passar esse conhecimento (YXAPYRY, 2016).

As narrativas construídas sobre as imagens refletem a existência
de um processo de mão dupla – as imagens ao mesmo tempo em que
guardam memórias do passado, elas dão movimento e impulso para a
transformação da realidade no presente. As narrativas, como pontua
Montenegro (2006; 2008), embora remetam ao passado, estão sempre no
presente. Para o autor, apreendemos o mundo a partir da memória, mas
esta memória nunca está concluída, encerrada. O presente, o que se
apresenta diante de nossos olhos, atua constantemente deslocando os
significados passados. A memória é sempre alvo da ressignificação. Para
ele, “a partir da memória enquanto passado se alcança ou se apreende o
presente; ao mesmo tempo, este presente atua relativizando ou deslocando
significados acerca daquele passado” (MONTENEGRO, 2006, p. 53).
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As fotos são tais como pedaços do passado que os indivíduos usam
para recordar suas trajetórias de vida. Olhando para as imagens os
conteúdos momentaneamente se descongelam pela intervenção dos
movimentos da lembrança. Olhar uma foto não é apenas lembrar, mas é
também contar aquilo que foi, contar a partir do presente, a partir do que
se é. Trata-se assim de um fluxo contínuo de movimento, que passa do
olhar para a memória e, desta, novamente para o olhar.
Cada narrativa é uma reconstrução e cada fotografia traz atrás de
si não somente uma história, mas infinitas histórias, que são contadas não
pelo fotógrafo e também por aquele que observa a fotografia. É nesse
sentido que Kossoy fala que memória e fotografia se confundem. Para
Didi-Huberman (2012, p. 213) as imagens não são nem imediatas nem
fáceis de entender, no entanto “são capazes de tornar visíveis as relações
de tempo mais complexas que incumbem a memória na história”.
Quando lemos imagens ampliamos o que é limitado por uma
moldura e “[...] por meio da arte de narrar histórias (sejam de amor ou de
ódio), conferimos à imagem imutável uma vida infinita e inesgotável”
(MANGUEL, 2001, p. 27).
Assim, através do olhar, o observador é parte essencial da
construção de significados. É nesse sentido que se pode dizer que “a
imagem fotográfica ultrapassa, na mente do receptor, o fato que
representa” (KOSSOY, 2009, p. 46). Vemos mais coisas ou menos coisas
em uma imagem a partir de nosso conhecimento do mundo e da nossa
história de vida.

Lo que sabemos o lo que creemos afecta al modo
en que vemos las cosas. En la Edad Media, cuando
los hombres creían en la existencia física del
Infierno, la vista del fuego significaba seguramente
algo muy distinto de lo que significa hoy [...]
Nunca miramos sólo una cosa; siempre miramos la
relación entre las cosas y nosotros mismos.
(BERGER, 2014, p. 13-14).

Aprofundando a questão do modo como vemos imagens, Barthes
em “A câmara clara” (1984) chega a dois importantes conceitos – studium
e punctum. Para ele, o studium é da ordem do gostar ou não gostar de uma
imagem. Studium é encontrar as intenções do fotógrafo, aprová-las ou
desaprová-las, enfim, compreendê-las. É uma espécie de educação,
polidez, que permite encontrar na imagem aquele que a produziu e viver
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as intenções que fundamentam sua prática. Para ele, é algo que está
sempre codificado, visível, acessível.
O punctum, por outro lado, é aquilo que nem sempre se encontra
na imagem. É um detalhe que conquista a atenção, uma marca através da
qual a fotografia deixa de ser outra qualquer, é alguma coisa que provoca
um estalo, que convida o observador para uma aventura. O grande
paradoxo do punctum é que se trata de um pequeno detalhe, mas que
preenche toda a fotografia. É aquilo que na imagem me marcou, me feriu.
O punctum não está codificado. Aliás, muitas vezes só se percebe o
punctum tempos depois, ao lembrar da imagem – e não pelo exame da
própria. Para Barthes (1984, p. 84), “no fundo, ou no limite, para ver bem
uma foto mais vale erguer a cabeça ou fechar os olhos”.
O punctum é aquilo que eu acrescento à fotografia e que todavia já
está nela. Essa definição diz respeito diretamente à subjetividade daquele
que olha. Ao analisar fotografias familiares, Barthes encontra este detalhe
apenas em algumas. Há o punctum justamente quando a pessoa registrada
aparece para ele justamente como era em suas lembranças. Memória,
imagem e subjetividade se confundem.
Quando Kerexu e Popygua escolhem uma imagem específica para
falar, escolhem a partir da percepção de algo que lhes toca, escolhem a
partir de um punctum. Uma imagem que poderia passar despercebida para
alguém pode atingir outra pessoa profundamente. É este o ponto onde a
subjetividade se encontra.
De minha experiência de campo junto à comunidade do Morro dos
Cavalos, no processo de discussão e produção de imagens, várias
fotografias feitas pelos alunos me atingiram, mas uma especialmente.
Feita provavelmente ao acaso, em um momento passageiro, que CartierBresson denominaria ‘instante decisivo’, esta fotografia (abaixo) é capaz
de transmitir muitos significados.
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Fotografia 74 - Sonhos (Autoria: alunos da Escola Itaty)

A fotografia apresenta ao espectador uma sobreposição de dois
planos (que se dá por meio de um reflexo em um vidro) e assim abre
caminho para diferentes sensações – há a sensação de adentrar no
universo onírico, ao mesmo tempo em que a conjunção de planos nos leva
a pensar em uma espécie de transe do personagem ou saída do corpo
material. Estes aspectos apontam para um mesmo universo simbólico –
que é a importância e relevância da espiritualidade na vida do povo
Guarani.
A percepção e o contato com as forças visíveis e invisíveis que
habitam no universo é o que tem garantido a existência do povo Guarani
no mundo. E mesmo depois de tantos séculos de tentativa de dominação
é esta a força que eles encontram para seguir em busca da Terra Sem
Males. Por isto esta foto me toca.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É difícil mensurar a influência da cultura nas produções artísticas
de um povo, tendo em vista que não há vivência nem produção fora
dela. Pode-se, porém, arriscar-se a uma aproximação e observar quais
referências culturais permeiam os modos de ser, pensar e criar de tal
povo. A partir dos estudos e trabalhos fotográficos realizados com o
povo Guarani, e ainda, das trocas e do processo de construção em
conjunto, foi possível observar como certas vivências e experiências se
materializaram no olhar fotográfico dos jovens e das crianças
participantes das oficinas realizadas nessa pesquisa.
As principais temáticas escolhidas pelos participantes, que
abordaram desde o artesanato, o meio ambiente, as artes e a pintura
corporal, os instrumentos sagrados até a vida dos anciãos, dialogam com
o modo de pensamento deste povo e estão fortemente relacionadas à
espiritualidade. Como foi discutido no primeiro capítulo, o Nhandereko,
sistema que norteia a ação e o pensamento no contexto da comunidade,
está relacionado diretamente aos ensinos das divindades. São
conhecimentos que se expressam em todas as ações, das mais simples às
mais complexas. Trata-se de um modo de perceber o território e o
espaço, de refletir sobre a ação individual e coletiva dentro da tekoá, ou
seja, de um modo de se relacionar.
As produções artísticas do povo Guarani não estão fora deste
contexto. As principais imagens que compõem sua cultura, mais que
imagens, são também emanações e vivências espirituais. A forma de
trançar, a forma de dançar e cantar, os traços e desenhos nas cestarias e
cerâmicas ou mesmo as linhas e cores das pinturas corporais, são
expressões de um conhecimento legado pelos ancestrais e conectados a
Nhanderu. Mas não há apenas imagens artísticas; há outras, e muitas
outras, imagens que também estão presentes no dia a dia deste povo.
São as imagens oníricas, que representam a sabedoria recebida de outros
planos; as imagens espirituais e xamânicas, que auxiliam nos processos
de cura e até mesmo definem os rumos de toda uma comunidade. Todas
estas imagens, materiais e imateriais, acessadas em diferentes estados de
pensamento e consciência, fazem parte de uma mesma cultura e de uma
mesma experiência de viver.
Quando nos propomos a trabalhar no âmbito da tekoá com as
imagens tecnológicas - neste caso a fotografia - é preciso reconhecer que
o modo de compreensão das imagens tecnológicas também se conecta
com as crenças próprias do grupo. Elas [as fotografias] também estão no
interior da cultura Guarani. Embora venham de fora, elas estão porque
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são reapropriadas e ressignificadas a partir de seus modos específicos de
ser.
Se a compreensão do que as fotografias são é moldada pela
história, memória e cultura de um povo, também a forma de produzi-las
se manifesta assim. No olhar dos jovens e das crianças vejo o interesse
por aquilo que lhe é conhecido, por aquilo que é sua própria identidade e
assim o modo de representar imageticamente o mundo (para si e para o
outro) é mesmo uma emanação de um conhecimento que lhes foi
ensinado.
Tal como o nome próprio no mundo Guarani define um lugar
social, real e simbólico, dentro da comunidade, este nome também se
amalgama à produção de imagens. Há um fazer próprio de cada aluno:
assim como há aqueles que vieram ao mundo para comunicar ou
observar, para aconselhar ou lutar, há também no campo dos olhares
esta pluralidade – há aqueles que se expressam de forma mais sutil ou
mais violenta, mais poética ou mais factual, entre infinitas outras formas
de ver.
Todas estas especificidades que moldam a identidade de cada
pessoa dentro da tekoá estão impregnadas nas imagens, ainda que em
nosso olhar (de fora) seja difícil de perceber. E este é um outro ponto
que, a meu ver, é bastante relevante. Os alunos ao produzirem
fotografias pressupõem em seu olhar um interlocutor indígena, talvez
porque só um parente vai saber captar toda a complexidade e a
significação de uma cena. O que fazemos, enquanto pesquisadores, é
tentar nos aproximar destes significados, mesmo sabendo que a
potencialidade maior de uma imagem reside no encontro perfeito entre
aquilo que eu vejo e quero mostrar ao mundo e o olhar daquele que
consegue sentir e compreender a minha mensagem – aí talvez resida
verdadeiramente o punctum discutido por Barthes.
No contexto juruá estas imagens, embora talvez não sejam
contempladas em toda sua complexidade, também são muito
importantes. Primeiro porque, sendo arte, a fotografia é capaz de
transmitir coisas que estão para além da racionalidade. O simples sentir,
basta. E esta percepção já é completa, total.
Segundo porque fomos moldados e submersos durante muitos
séculos em estereótipos e clichês sobre os povos indígenas. Imagens que
pouco ou quase nada correspondem à realidade e complexidade étnica
destes grupos. Talvez seja hora de retirar dos livros didáticos fotos de
embarcações chegando em um paraíso tropical cheio de homens nus e
sem rosto.
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Hora de olhar para a realidade atual dos povos indígenas, que
vêm lutando com força, sobrevivendo e morrendo em defesa de suas
culturas. Nada melhor do que estes próprios povos, invisibilizados em
nossas produções, possam inserir suas representações de mundo em
nosso mundo, e possam assim, metaforicamente e literalmente, se
pintarem a partir daquilo que acham belo e justo no interior de seu
pensamento. Possam mostrar suas complexidades híbridas, seus modos
de reapropriação e ressignificação de objetos e espaços e suas formas de
trabalhar na construção do mundo em que acreditam.
As fotografias produzidas [mas não apenas elas] representam a
subversão de uma memória oficial, uma tentativa de reinscrição e
reinvenção do mundo (da visão e da escrita) que a sociedade dominante
lhes impôs. Tentativa que se dá através da apropriação das mesmas
ferramentas que foram/são usadas para aniquilar suas culturas. É uma
subversão por dentro do próprio sistema que pode ter potência
revolucionária, nos meios em que chegam, e também nos receptores que
tocam. Mas há ainda uma longa guerra imagética pela frente, já que são
muitos séculos de uma mesma e repetida forma de contar a história.
As imagens fotográficas feitas por estes jovens são também
narrativas e formas de memória de um grupo. Deixam um registro do
que foi a tekoá em um momento específico. São registros das famílias
vivendo e compartilhando um mesmo espaço e também lutando por suas
causas.
Quando as mulheres mais velhas da comunidade me pedem fotos
de seus filhos, sempre me dizem: eu quero mostrar para ele quando ele
for mais velho. Assim, transcendendo a fronteira entre passado, presente
e futuro, as imagens operam uma dilaceração dos limites temporais.
Trata-se de um passado congelado que se descongela e toma movimento
nos olhos daquele que sempre volta a ver, e que já vê com outros olhos,
pois como dizia Heráclito, não se entra duas vezes no mesmo rio.
Assim, com este trabalho, a partir deste processo de produção e
construção coletiva de um acervo fotográfico na comunidade Guarani do
Morro dos Cavalos, buscou-se não apenas agir politicamente na luta
pela inserção de outras imagens no imaginário juruá, mas também
contribuir para a construção de olhares e sensibilidades em uma
perspectiva de valorização das identidades e dos modos de ser
indígenas. Estas imagens em nossa percepção representam não apenas
formas de resistência e subversão mas também criação e emanação de
poderes espirituais e mágicos que estão no olhar daqueles que
fotografam.
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Elas nos permitem problematizar os temas do território e da
cultura entendendo seus processos de transformação e hibridização,
permitem problematizar os olhares fora-dentro e questionar as
representações midiáticas, repensar as imagens históricas e seus modos
discursivos e pensar as articulações entre violência e tecnologia nos
processos de contato entre diferentes povos.
A partir da experiência vivida junto à comunidade e da discussão
elaborada textualmente com um referencial interdisciplinar considero
que o presente projeto contribui para pensar a temática da imagética
fotográfica indígena no campo das Ciências Humanas e colabora,
através da valorização das subjetividades das expressões artísticas, para
a ressignificação de conceitos e categorias ainda presentes no mundo
contemporâneo que já não mais nos servem (nem nunca serviram).
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ANEXO A
NOTA DE REPÚDIO DO CIMI SUL À REPORTAGEM “TERRA
CONTESTADA” (AGOSTO/2014)
O Conselho Indigenista Missionário-Regional Sul vem a público
manifestar sua indignação e repúdio as matérias publicadas pelo jornal
Diário Catarinense do grupo RBS de Comunicação, veiculadas entre os
dias 07 a 11 de agosto, sob o título de “Terra Contestada”, que trata
sobre o processo de demarcação da Terra Indígena Morro dos Cavalos,
do povo Guarani localizada no município de Palhoça-SC.
Por meio de um caderno “especial”, dividido em cinco partes,
com 20 páginas no total, mais editorial, o jornal externa sua visão
desqualificada e anti-indígena contra os Guarani, demonstrando uma
profunda falta de conhecimento a respeito da realidade dos indígenas.
A publicação é desqualificada, por procurar influenciar os leitores
de que a luta dos Guarani do Morro dos Cavalos pela demarcação de
suas terras tradicionais seria fruto da manipulação ONGs, que estas
estariam influenciando os Guarani. Que toda a ação foi desenvolvida por
agentes externos, como se os Guarani não fossem agentes de seus
processos históricos, como se fossem tutelados pelas ONGs e
precisassem ser representados. Essas práticas, já condenadas pela
literatura indigenistas, só é utilizada em casos de racismo e desrespeito
por aqueles que desejam negar os direitos dessas populações. Afirmam
também que os Guarani que vivem no Brasil são estrangeiros,
(requentando inverdades produzidas pela revista Veja, já amplamente
contestadas). Além de demonstrar desconhecimento e desrespeito aos
indígenas, trata-os com desdém, porque sequer foram ouvidos.
O único Guarani ouvido vive fora da terra indígena há anos e é
aliado de grupos contrários a demarcação, cujos argumentos e posição
não são sustentados por nenhum outro guarani. De maneira cínica, o
editorial diz que não está contra os Guarani, mas em todo momento
condena a demarcação da terra.
O jornal comete inverdades ao afirmar que os Guarani não
habitam tradicionalmente o Morro dos Cavalos e que o Tribunal de
Contas da União (TCU) teria manifestado que a TI Morro dos Cavalos
não é tradicional e que os Guarani atrapalham a duplicação da BR-101.
A ocupação tradicional da TI Morro dos Cavalos está amplamente
demonstrada no procedimento administrativo de demarcação, são
documentos históricos, mapas, livros e a memória oral. Toda
documentação levantada dá conta que a população que habita o Morro
dos Cavalos faz parte do mesmo povo que habitava o litoral quando da

241

chegada de Cabral, muito embora foram erroneamente nominados por
agentes externos com os mais variados nomes. O TCU não é órgão
competente para declarar a tradicionalidade de ocupação de Terra
Indígena. Essa atribuição complete a Funai e ao Ministério da Justiça. A
construção dos túneis no Morro dos Cavalos não depende dos Guarani,
mas do licenciamento do Ibama. Os Guarani já se manifestaram várias
vezes, desde 2001, que não se opõem a construção dos túneis.
Fontes desqualificadas: Questionamos e repudiamos como um
jornal pode dar destaque para um antropólogo, no caso Edward Luz, que
foi expulso da Associação Brasileira de Antropologia (ABA) por falta
de ética profissional. O referido antropólogo não conhece os Guarani e é
contratado pelo agronegócio para produzir contra laudos. A atitude do
jornal se assemelha a buscar um médico cirurgião expulso do Conselho
Regional de Medicina ou um advogado expulso da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB).
Agressivo: Questionamos e repudiamos a tentativa do jornal de
querer desqualificar, de maneira agressiva, o trabalho do Centro de
Trabalho Indigenista (CTI) de São Paulo e da antropóloga, Maria Inês
Ladeira que foi coordenadora do Grupo técnico de Identificação e
Delimitação da Terra Indígena Morro dos Cavalos, e que há anos realiza
o trabalho junto aos Guarani e tem estudo aprofundado sobre o território
Guarani, e principalmente tem o respeito dos indígenas. Pelo nível de
agressividade e intolerância, nos perguntamos: Que interesse tem por
trás de uma matéria? Quem pagou por essas matérias? Quem pagou pela
arte do site do jornal?
Campanha anti-indígena: Sabemos que essas matérias fazem
parte de mais uma campanha orquestrada contra os direitos indígenas
com o objetivo de criar uma animosidade da população. Essa campanha
já foi denunciada em dezembro de 2013 quando várias entidades e
pessoas da sociedade civil assinaram a “Carta de repúdio às
manifestações e ações anti-indígenas em Santa Catarina”, onde
denunciam que esse jornal além de outros meios de comunicação de
estarem veiculando “notícias falaciosas e preconceituosas, além de
fomentar opiniões declaradamente anti-indígenas. Estes veículos que
deveriam primar pela verdade, pela imparcialidade e pela transparência,
bem como pelo respeito à Constituição, têm, ao contrário, veiculado
apenas as visões dos grupos que se opõem aos direitos dos povos
originários, sem dar espaço a outros setores da sociedade e aos próprios
indígenas”.
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O Cimi Sul defende o direito de liberdade de expressão, mas
condena o abuso de poder. Exigimos retratação do jornal com o mesmo
espaço para a que a voz dos indígenas seja ouvida. Além disso, faremos
uma reclamação junto a Associação Brasileira de Imprensa.
Florianópolis, 12 de agosto de 2014

