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Resumo 

 

 

Durante o isolamento causado pela pandemia de Covid-19, estudantes do curso de 
Licenciatura em Cinema e Audiovisual da Universidade Federal Fluminense deram 
início à várias práticas remotas de cinema, educação e representatividade, através do 
coletivo estudantil Cidadania por Imagem. Dentre elas, destacam-se as iniciativas do 
Grupo Kupixawa, um setor de produção do coletivo direcionado ao diálogo com a 
atmosfera indígena. Baseando-se na trajetória do grupo, o objetivo desse trabalho é 
avaliar como podemos nos pautar na diversidade de saberes, olhares e referências 
bibliográficas indígenas, a fim de aprimorar os princípios pedagógicos que nos guiam 
enquanto educadores audiovisuais não-indígenas. Também se pretende discutir sobre 
como a produção de dinâmicas audiovisuais e o uso de dispositivos de comunicação 
remota podem contribuir para a expressão cultural dos povos originários, ameaçados 
por múltiplas formas de isolamento. A pesquisa abordará as particularidades de três 
iniciativas realizadas no ano de 2020 e os princípios pedagógicos que as conectam, 
revelando que o campo da relação entre educação audiovisual e expressão cultural 
indígena é muito fértil e ainda pouco explorado. Sendo assim, à luz de projetos como 
esse, irei demonstrar como é necessário incentivar cada vez mais um processo de 
desconstrução seguido por reconstrução de olhares epistemológicos dentro do 
ambiente acadêmico. 

Palavras-chave: cinema e audiovisual; licenciatura; cultura indígena; educação 
diferenciada. 
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1. Introdução 

Durante o isolamento causado pela pandemia de Covid-19, no anseio por 

continuar um processo de busca e reconhecimento de outras referências audiovisuais 

que não apenas as eurocentradas, licenciandos em Cinema e Audiovisual da 

Universidade Federal Fluminense adaptaram para o meio remoto uma série de 

iniciativas que já vinham sendo planejadas dentro do coletivo de cinema e educação 

Cidadania por Imagem1. Destacam-se, aqui, as ações do Grupo Kupixawa, um dos 

setores de produção do coletivo criado para acolher todas as iniciativas audiovisuais 

relacionadas às pautas indígenas. 

Meu objetivo neste trabalho é avaliar como podemos nos pautar na diversidade 

de conhecimentos, bibliografias e epistemologias indígenas, a fim de aprimorar 

continuamente os princípios pedagógicos que nos guiam enquanto educadores 

audiovisuais não-indígenas. Também busco entender como a produção de dinâmicas 

audiovisuais e dispositivos de comunicação remota podem contribuir para a 

manutenção da expressão cultural dos povos originários, constantemente ameaçados 

pelas múltiplas formas de isolamento a que estão sujeitos. Entre as problemáticas 

que nos acompanham, estão as vulnerabilidades surgidas com o colapso do sistema 

de saúde e os prejuízos socioeconômicos amplificados pela necessidade de 

confinamento, à exemplo da dificuldade de acesso à internet. 

Pretendo discorrer sobre essas questões através de um ponto de vista 

participativo, analisando as três principais atividades realizadas pelo Grupo Kupixawa 

no ano de 2020: O Grupo de Estudos, a Videoconferência de Arte-Educação e 

Cinema Indígena e os cursos online Arandu Guarani. Ainda que tão diferentes entre 

si, as três iniciativas dialogaram por meio de princípios pedagógicos comuns, assim 

como enfrentaram obstáculos muito semelhantes no que tange a atmosfera de 

incerteza, proveniente dos tempos de pandemia. Levando-se em conta todos esses 

elementos, irei verificar se o modelo destas iniciativas pode ser aprimorado a fim de 

que se adeque a outros cenários e necessidades ligadas à pluralidade da expressão 

cultural indígena. 

 
1 O Cidadania por Imagem é um coletivo formado por discentes do curso de Licenciatura em Cinema 
e Audiovisual da Universidade Federal Fluminense no segundo semestre de 2019. 
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2. A origem do grupo Kupixawa  

Durante a crise provocada pela pandemia de Covid-19, a vulnerabilidade 

socioeconômica que já acometia grande parte da população brasileira trouxe consigo 

níveis recordes de desemprego, exclusão digital e inacessibilidade aos serviços 

públicos mais básicos. Dentre as parcelas mais atingidas, estão as comunidades 

indígenas, vítimas de uma série de regressos que ocorrem não apenas enquanto 

reflexos de um estado temporário de crise, mas também por uma ideologia secular, 

persistente aos tempos atuais. Na cultura, educação ou preservação dos modos de 

vida, os povos originários sofrem continuamente com a ação de uma epistemologia 

colonizadora, que negligencia suas necessidades de sobrevivência e desvaloriza a 

sua pluralidade identitária. 

Nos últimos anos, foram vários os comunicadores, educadores e artistas 

indígenas que, no anseio por sua autoexpressão, em tempos de crescente 

invisibilidade, recorreram ao uso dos recursos audiovisuais para manifestar os valores 

de suas culturas. Neste sentido, as plataformas de cinema e vídeo foram de extrema 

importância para a causa, como afirma Alberto Alvares, a respeito de sua própria 

vivência como cineasta indígena Guarani Nhandeva: 

 
Atualmente, o cinema Guarani é uma ferramenta importante para as 
comunidades contra a expulsão e exploração de terra, na luta pelo direito, 
reconhecimento e valorização do nosso modo de viver. A mídia, na maioria 
das vezes, nos projeta de forma estereotipada e romantizada. Porém, quando 
invertemos o ponto de vista da câmera e produzimos nosso próprio registro, 
transmitimos ao mundo nosso olhar. Deixamos de ser “caça”, e nos tornamos 
caçadores (ALVARES, 2018, p. 7). 
 
 

Na busca pelo conhecimento destes outros olhares, em meio ao ápice da crise 

de saúde que até então ainda nos atinge, licenciandos em Cinema e Audiovisual da 

Universidade Federal Fluminense impulsionaram a produção de diversas iniciativas, 

através do coletivo de cinema e educação Cidadania por Imagem. Projetos de todos 

os tipos conectaram estudantes, educadores, pesquisadores e multiartistas de várias 

regiões do Brasil, em prol da sintonia entre audiovisual, educação e 

representatividade. No caso, destaca-se aqui as ações de um dos setores do coletivo, 

o Grupo Kupixawa, dedicado à produção e incentivo de projetos ligados às pautas 

indígenas. 
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A idealização do Grupo se inicia com uma proposta anterior, ocorrida no 

segundo semestre de 2019, quando ainda não vivíamos os imprevistos da pandemia. 

Antes que se descreva a proposta em si, importa explicar o cenário que a inspirou. 

Trata-se da Oca Kupixawa, um espaço cultural indígena localizado no Parque Lage, 

zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Construída em meados de 2014, a estrutura, 

tal como o nome que carrega, encontra as suas raízes no povo Huni Kuin do Rio 

Jordão, no Acre. O termo “Kupixawa”, podendo ser traduzido como a “grande casa de 

encontros”, é dado às casas de cura onde os Huni Kuin se reúnem para conviver, 

dialogar e realizar os rituais de sua tradição2. 

A oca em questão foi planejada para celebrar o lançamento do Una Isi Kayawa 

- o Livro da Cura, idealizado por Pajé Agostinho Ika Muru em parceria com o botânico 

Alexandre Quinet e a Dantes Editora. Do financiamento às obras, o projeto foi 

resultado de uma extensa colaboração entre os Huni Kuin do Acre, o Grupo Huni Kuin 

do Rio de Janeiro, a administração do Parque Lage e os membros da Igreja Jardim 

da Beira Mar3. A construção, contudo, não se fez em terras tão distantes apenas por 

esse motivo. Declarou-se a intenção de se criar um novo espaço de expressão cultural 

indígena no Rio de Janeiro que pudesse receber este e outros eventos futuros, 

ligados à produção artística dos Huni Kuin como a de tantos outros povos. 

Cinco anos mais tarde, após conhecer a história da Oca Kupixawa e visitá-la 

algumas vezes, constatei que as intenções do projeto haviam se concretizado. O 

espaço se tornara uma verdadeira casa de encontros, proporcionando não apenas o 

intercâmbio cultural entre indígenas e não indígenas, mas também entre as próprias 

representações indígenas vindas de várias regiões do Brasil, à exemplo dos Puri, 

Pataxó, Kariri, Guarani e os próprios Huni Kuin. As atividades realizadas eram 

diversas: rodas de conversa, contos e cantos de histórias tradicionais, aulas da Escola 

de Artes Visuais, vendas de produtos artesanais, vendas de obras literárias e a 

produção de eventos ligados à uma tradição específica ou à pluralidade das tradições 

originárias, como o Dia Internacional dos Povos Indígenas. 

O interesse pela riqueza de conhecimentos que permeavam o local me levou 

à intenção de realizar um projeto audiovisual que exaltasse a importância de espaços 

como aquele, tão necessários para a manutenção da expressão cultural indígena nas 

 
2 Informação retirada de publicação na página do Grupo Huni Kuin do Rio de Janeiro, no Facebook.  
3 Informação retirada do site da Editora Dantes para venda do Livro Una Isi Kayawa. 
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grandes cidades. Já fazia alguns meses que eu havia iniciado um diálogo com 

comunicadores e arte-educadores indígenas, sobre a possibilidade de registrar seus 

trabalhos a partir de realizações audiovisuais produzidas por licenciandos em Cinema 

e Audiovisual. O contato com os mesmos foi incentivado por minha mãe, a professora 

de ensino básico Denise Maria Martins Gamboa, que já convidava lideranças Puri, 

Kariri e Pataxó para dialogar e estabelecer dinâmicas com seus alunos do CIEP onde 

dá aula. Em uma dessas visitas, a qual também me fiz presente, conheci Dauá Puri, 

multiartista, pesquisador, fundador do Movimento de Ressurgência Puri e um dos 

assíduos frequentadores da Oca Kupixawa. Algum tempo depois, nos encontramos 

justamente na Oca e juntos idealizamos a criação de um projeto que buscasse 

relacionar as atividades de intercâmbio cultural que ocorriam ali com dinâmicas 

ligadas à educação audiovisual. 

A proposta foi se desenvolvendo ao longo de sucessivos encontros 

presenciais, ocorridos entre o final de 2019 e início de 2020. Durante esse processo, 

convidei alguns membros do coletivo Cidadania por Imagem que já haviam sinalizado 

o interesse pelas pautas indígenas, a fim de que contribuíssem tanto quanto para a 

composição das atividades que gostaríamos de realizar. Quando enfim tomou forma, 

o projeto se definiu como uma série de oficinas estruturadas por dinâmicas 

audiovisuais que, através de experimentações com a produção de imagens, 

disparariam reflexões acerca das várias maneiras que cada cultura encontra para 

contar suas histórias. Os registros produzidos com as oficinas resultariam na 

produção de um documentário que narrasse o decorrer do projeto em paralelo com a 

história da Oca, explicitando assim a importância de se conhecer e reconhecer 

espaços como aquele, dedicados ao encontro e partilha de saberes. 

O projeto, contudo, seria interrompido antes mesmo que pudesse ter sua 

execução iniciada, devido ao surgimento da pandemia e seu rápido avanço por todo 

o país. Entre muitos prejuízos, o novo coronavírus trouxe consigo um processo de 

distanciamento que hoje, sabemos bem, não seria solucionado tão cedo. Dessa 

forma, diante de um cenário tão caótico e incerto, nos vimos atravessados por um 

grande obstáculo: como dar continuidade às intenções previstas na realização de um 

projeto presencial? 
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3. As iniciativas do grupo Kupixawa 

Inicialmente, ainda carecendo de uma compreensão mais ampla sobre os 

impactos da pandemia, realizamos uma série de videochamadas para reorganizar o 

cronograma das oficinas, imaginando que o adiamento se estenderia por apenas 

algumas semanas. Com o avanço da crise de saúde ao longo do mês de março, a 

suspensão do projeto se mostrou inevitável, tornando-se necessário, portanto, pensar 

em maneiras de adequar nossas intenções ao meio remoto, a fim de manter viva a 

interação que havíamos iniciado entre as práticas de cinema e educação do coletivo 

e as pautas relacionadas à expressão cultural indígena. 

As soluções seriam encontradas durante o primeiro semestre de 2020, 

enquanto concebíamos, de maneira tão pouco premeditada e por meio de muitas 

experimentações, a estrutura do que viria a ser o Grupo Kupixawa. Sua transformação 

em um setor de produção do coletivo, ainda que mencionada algumas vezes antes, 

só veio a ocorrer na segunda metade do ano, depois que as principais iniciativas já 

haviam se concluído e o desenvolvimento do grupo se fazia suficiente para justificar 

essa evolução. 

Os membros que compunham o grupo variaram de acordo com o tempo ou as 

iniciativas postas em prática, sendo todos estudantes regularmente matriculados no 

curso de Licenciatura em Cinema e Audiovisual da UFF e participantes ativos do 

coletivo Cidadania por Imagem. Me acompanharam nessa empreitada os 

licenciandos Matheus Hoffman, Lane Lopes, Rachel Aranha, Guilherme Cirqueira, 

Ivan Rocco, Lucas Nathan, Fernando Marques, Marianna Mendes e Anna Castro. 

Por sua vez, as três iniciativas que marcaram as atividades do Grupo Kupixawa 

em 2020 são, na ordem em que foram implementadas, o Grupo de Estudos, a 

Videoconferência de Arte-Educação e Cinema Indígena e os cursos online Arandu 

Guarani. A seguir, irei discorrer sobre as estruturas de cada uma, destacando seus 

objetivos, desafios e particularidades. 

3.1. O Grupo de Estudos 

De início, a estrutura do Grupo de Estudos não foi planejada em qualquer 

instância. Os primeiros encontros nada mais eram do que as próprias chamadas de 

vídeo realizadas pela equipe de produção das oficinas, com o intuito de discutir a 

questão do adiamento. Tratavam-se, portanto, de reuniões fechadas, constituídos 
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apenas por planejamento técnico e sem a pretensão da troca de saberes. Isso viria a 

mudar de maneira orgânica, ao passo em que entendíamos a necessidade de 

interromper a produção à longo prazo, mas não desejávamos, por outro lado, cessar 

a ocorrência desses encontros. 

Pouco a pouco, os diálogos se direcionaram para o compartilhamento das 

inspirações pessoais que nos levavam a participar do projeto. Durante os encontros, 

discorríamos sobre interesses específicos que gostaríamos de ver sendo trabalhados 

nas oficinas. Para isso, nos embasávamos em inúmeras referências relacionadas a 

produções culturais indígenas, fossem elas de cunho audiovisual, acadêmico ou 

literário, que chegavam ao nosso conhecimento durante a realização de pesquisas. 

Em determinado momento, notando a mudança que ocorria em nossa dinâmica, 

entendemos que os encontros poderiam ser remodelados para um grupo de estudos 

interno, com o objetivo único de desenvolver nosso processo de sensibilização acerca 

da pluralidade das pautas indígenas. 

Durante o fim de cada reunião, reservávamos um espaço de alguns minutos 

para sugerir materiais de referência que poderiam ser tratados no encontro seguinte, 

sendo a maioria deles audiovisuais. Em um dos casos, por exemplo, nos 

programamos para assistir e comentar nossas reflexões acerca do curta-metragem 

Majur (Rafael Irineu, 2018, 20 min.). O filme narra a história da personagem de mesmo 

nome, uma indígena mato-grossense que, além de transgênero, é chefe de 

comunicação de sua aldeia e se vê constantemente confrontada por um país cujo 

atual governo se declara contrário tanto à integridade dos povos indígenas quanto da 

comunidade LGBTQIA+. Em outro caso, discutimos sobre o crescimento dos índices 

de suicídio entre indivíduos indígenas residentes no estado do Amazonas, assunto 

esse trazido à tona pela websérie documental Drauzio em Campo: Amazônia 

(Newman Costa, 2020, 31 min.), apresentada por Dráuzio Varella. O repórter visita a 

região do Alto e Baixo Rio Negro para conversar com as comunidades locais, 

relatando as situações de isolamento e desamparo que sofrem por parte do Estado. 

Além desses exemplos, pode-se citar os muitos casos em que discorremos sobre 

clipes, vídeos-protestos e animações produzidas para as redes sociais, realizadas por 

grupos como Mídia índia e jovens influenciadoras indígenas como Alice Pataxó e Kaê 

Guajajara. 

A cada encontro, percebíamos como o aprofundamento das pautas indígenas 

nos exigia um processo de desconstrução contínuo, tornando a dinâmica encontrada 
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no Grupo de Estudos essencial para nos sensibilizarmos em torno desses temas, 

como futuros educadores audiovisuais não-indígenas. Enxergando nessa proposta 

um enorme potencial para desenvolver um processo de diálogo mais amplo, optamos 

por tornar os encontros públicos, oficializando assim a estrutura final do Grupo de 

Estudos. 

 Os encontros ocorriam todas as quintas-feiras durante cerca de duas horas, 

em um espaço de discussão livre de mediações. Todos os participantes eram 

influenciados a trazer consigo suas próprias referências, compondo assim um 

diversificado acervo audiovisual e literário produzido por representantes de diversos 

povos e etnias indígenas do Brasil. O convite para a participação era aberto a 

qualquer um que se interessasse pelo tema, ainda que não pertencesse ao curso de 

licenciatura em cinema da UFF. 

3.2. A Videoconferência de Arte-Educação e Cinema Indígena 

Em paralelo com o Grupo de Estudos, o coletivo Cidadania por Imagem 

começava a produzir uma série de videoconferências sobre cinema, educação e 

representatividade, que mais tarde ficariam conhecidas como a série Papo Coletivo. 

A iniciativa contava com dois objetivos principais: (i) Estabelecer uma rede de 

comunicação entre os licenciandos em cinema e audiovisual da UFF, que pudesse 

suprir as ausências criadas com o confinamento, a falta de informação e a 

necessidade de amparo acadêmico por parte das instituições públicas; (ii) Debater 

temas ainda pouco explorados na academia, tais como o cinema negro, indígena, 

feminista, LGBTQIA+ e periférico. 

Durante os encontros, um a dois profissionais ligados à educação audiovisual 

eram convidados para tratar de temas relacionados a produções de cunho 

representativo ou socioeducativo, disponibilizando-se para perguntas e demais 

interesses do público. Alguns deles representavam instituições ou grupos ligados à 

educação em cinema, tais como a Rede Kino, o Spcine e o coletivo Kbça D'Nêga.  

Com o objetivo de tornar os debates mais acessíveis, os encontros eram veiculados 

ao vivo através da plataforma Google Meet, mas também eram disponibilizados como 

registro offline, através do canal do coletivo no Youtube e sob o formato de podcasts, 

publicados no Spotify e em outras redes de streaming de áudio. Dessa forma, o 
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projeto também se direcionava à inclusão de espectadores prejudicados por 

limitações agravadas com a pandemia, como a dificuldade de acesso à internet. 

Das duas temporadas produzidas até o momento, importa destacar a primeira, 

realizada enquanto experimento pelos licenciandos em cinema, uma vez que nos 

encontrávamos em um momento inicial de confinamento e, portanto, carecíamos de 

boas referências acerca de trabalhos semelhantes. Diante disso, buscamos 

inspirações em outras atividades que já vinham sendo realizadas pelo coletivo e, 

através do que já era abordado no Grupo de Estudos, chegamos ao tema da arte-

educação e cinema indígena, previsto para compor o sétimo episódio. 

O evento teve como convidados a arte-educadora Ana Pará Poty Kariri, 

participante do movimento de Retomada dos Kariri da Paraíba, participante do 

movimento de resistência indígena e quem anteriormente nos auxiliou na pré-

produção do Projeto Kupixawa, e o cineasta Alberto Alvares, mestrando do PPGCine-

UFF e professor do curso de língua e cultura guarani da UFF, oferecido pelo Programa 

de Línguas Estrangeiras Modernas (PROLEM). Se embasando tanto em suas 

trajetórias profissionais quanto em suas participações nos movimentos de resistência 

indígenas, os convidados debateram sobre a potência da expressão cultural indígena, 

perante os desafios vividos pelos povos originários. 

O resultado desse encontro foi um dos mais importantes de toda a série Papo 

Coletivo, sendo o episódio mais extenso em termos de duração, assim como o mais 

assistido da primeira temporada. Além disso, o evento contou com a maior presença 

de um público não-pertencente à licenciatura em cinema, incluindo professores da 

rede pública, pesquisadores, ativistas, membros organizadores do Museu do Índio e 

arte-educadores de outras etnias indígenas, como Puri, Terena e Pataxó. Esses 

dados demonstram como o tema da arte-educação e cinema indígena, ainda que 

pouco veiculado, desperta um grande interesse dentro e fora da comunidade 

acadêmica, tendo em seu debate, uma necessidade crescente. 

3.3. Os Cursos Online Arandu Guarani 

Na virada do primeiro para o segundo semestre de 2020, a estrutura final do 

Grupo Kupixawa não apenas estava completa, como começava a se incorporar ao 

coletivo Cidadania por Imagem sob a forma de um setor de produção. As duas 
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iniciativas anteriores já se firmavam como projetos de sucesso, possibilitando a busca 

do grupo por futuros parceiros de produção e a realização de novos projetos. 

No início do mês de junho, pouco depois da Videoconferência de Arte-

Educação e Cinema Indígena, a arte-educadora Ana Kariri nos apresentou Xamoi4 

Karai Yapua, educador, multiartista e líder espiritual da etnia Guarani Mbyá, residente 

da Tekoa5 Itakupe de São Paulo. Karai Yapua, também conhecido pelo nome em 

português Pedro Macena, trabalhou no Centro de Educação e Cultura Indígena por 

doze anos e ministrou aulas para crianças de até sete anos na educação escolar 

diferenciada. No meio artístico, atuou no longa-metragem Joaquim (Marcelo Gomes, 

2017, 97 min.) e passou a comercializar seu próprio artesanato para os visitantes que 

recebia na comunidade. Nos últimos anos, viveu principalmente da realização de 

palestras presenciais sobre cultura e espiritualidade guarani, porém, com os efeitos 

da pandemia, não apenas este como todos os seus meios de sustento foram 

interrompidos abruptamente. Desejando reformular estas palestras para o meio 

remoto e recuperar a renda dedicada ao sustento de sua família, Karai Yapua 

expressou à Ana Kariri seu interesse no Grupo Kupixawa e pediu que fosse 

apresentado a nós. 

O diálogo ocorreu inicialmente por meio do aplicativo de mensagens 

Whatsapp, migrando, em seguida, para a plataforma Google Meet. Deste ponto em 

diante, durante o período de um mês, realizamos uma série de reuniões por vídeo 

para discutir com o Xamoi as possibilidades em torno do projeto. No mesmo período, 

realizamos também reuniões internas, com o intuito de planejar a estrutura das 

atividades de acordo com os desejos e idealizações trazidas por Karai Yapua.  Uma 

das primeiras decisões que tomamos foi a de realizar a iniciativa de maneira 

voluntária, dedicando todas as arrecadações feitas pelo projeto à remuneração do 

Xamoi. Pensando no formato audiovisual em que ocorreriam as palestras, tal como 

no sistema de pagamento, no público-alvo a ser conquistado e na campanha de 

divulgação, estruturamos o que veio a ser a série de cursos online Arandu Guarani. 

O nome “Arandu” foi escolhido pelo Xamoi para referir-se ao “conhecimento” 

guarani, englobando a diversidade dos temas que seriam tratados, indo desde a 

cosmologia e espiritualidade guarani aos modos de vida Guarani Mbyá e seus 

 
4 Título concedido aos líderes espirituais guarani. 
5 Termo que se refere à aldeia guarani, um lugar de habitação e reunião dos costumes e tradições. 
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métodos de preservação do meio-ambiente na Aldeia Itakupe. A pedido do Xamoi, 

desenhei à mão o logotipo do curso para representar o petynguá, o cachimbo sagrado 

guarani, usado pelos líderes espirituais para meditar e entrar em contato com os 

deuses. 

A equipe6 atuou nas funções de produção, divulgação, mediação e 

comunicação auxiliar. Em cada edição do curso, foi criada uma série de artes para 

compor a campanha de divulgação nas mídias e redes sociais do coletivo. Por um 

propósito de inclusão, também prevemos a gravação dos encontros, para que 

pudessem ser visualizados mais tarde pelos participantes inscritos, uma vez que nem 

todos podiam assistir o curso ao vivo devido às dificuldades de acesso à internet ou 

ao horário de trabalho. Além disso, o registro dos encontros visava tornar o conteúdo 

do projeto acessível para estudos posteriores, por parte de Karai Yapua e dos 

integrantes do Grupo Kupixawa. 

Em suma, a experiência foi composta por duas edições contendo quatro 

encontros cada. A primeira edição, planejada e divulgada entre os meses de junho e 

julho, contou com quatro encontros via Google Meet, ocorridos nos dias 17, 24, 26 e 

31 de agosto. Os temas tratados envolveram a Educação Diferenciada7, a 

espiritualidade, o Tempo Novo8 e a cosmologia guarani, o que, logo percebemos, 

atrairia profissionais não-indígenas ligados às áreas da educação e cultura. Dessa 

maneira, pudemos antecipar nosso público-alvo e orientar a divulgação do curso para 

áreas e linguagens mais acertadas. 

Desde o início, a equipe se dividiu em setores mais específicos de atuação, 

tais como arte, divulgação, gravação dos encontros, mediação, comunicação com o 

Xamoi e atendimento ao público. Para expandir o aprendizado em torno da 

experiência, propusemos que cada integrante atuasse em mais de uma área, 

assumindo duas funções distintas, ora como responsável, ora como auxiliar. Fora o 

tempo de produção formado pelas reuniões internas da equipe, cada um dos 

 
6 Equipe composta por Thomas Gamboa, Matheus Hoffman, Lane Lopes, Rachel Aranha, Guilherme 
Cirqueira, Ivan Rocco, Lucas Nathan e Fernando Marques. 
7 A educação diferenciada surge com a proposta e o direito de se trabalhar a educação escolar de 
cada comunidade indígena com base em sua língua, crença, costumes culturais e modos de viver, 
respeitando assim os saberes ligados à pluralidade identitária dos povos originários. 
8 Para os Guarani Mbyá, o tempo está relacionado diretamente com a passagem das estações da 

natureza e aos eventos que ocorrem nas aldeias. Sendo assim, existe o Ara yma (tempo velho entre o 
outono e o inverno, o Ara mbyté (tempo intermediário do inverno) e o Ara pyau (tempo novo entre a 
primavera e o verão). 
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encontros contou com duas horas e meia dedicadas à abordagem dos temas e mais 

uma hora de planejamento interno, dividida entre os preparativos para o encontro 

antes da entrada do público e as revisões sobre o encontro após a saída do público. 

No que diz respeito à estrutura financeira, tanto as formas de pagamento 

quanto o preço do curso foram pensados em prol da acessibilidade, levando em conta 

as condições socioeconômicas ligadas às minorias sociais e também à situação de 

educadores e educandos prejudicados pela pandemia. O valor inteiro para 

investimento no curso era de R$ 200,00, mas uma promoção de R$ 100,00 garantiu 

a participação de tantos outros que anunciaram sua situação de vulnerabilidade. Além 

disso, um Certificado de Participação com 12 horas foi concedido à todos que 

confirmaram sua presença em 75% dos encontros, incluindo aqueles que assistiram 

os registros posteriormente. 

A fim de criar uma análise detalhada em torno dos resultados dessa iniciativa, 

criamos dois formulários para reunir informações sobre o público, seus interesses e 

opiniões acerca do conteúdo fornecido. O primeiro formulário, disponibilizado no 

momento da inscrição, possuía um preenchimento parcialmente obrigatório, no que 

diz respeito aos dados mais básicos: identidade, localização e processo de 

pagamento. Contudo, havia também questões de ordem demográfica, relacionadas à 

idade, identidade de gênero e atuação profissional. 

Felizmente, uma grande parte dos participantes optou por responder todas as 

questões, nos fornecendo detalhes valiosos sobre nosso público-alvo. Para estudos 

posteriores, a equipe de produção transformou esses dados em gráficos. Alguns 

deles podem ser conferidos a seguir: 

Gráfico 1 - Relação com a Licenciatura dos participantes da primeira edição. 
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Gráfico 2 - Faixa etária dos participantes da primeira edição. 

 

Gráfico 3 – Localidade dos participantes da primeira edição. 

 

Gráfico 4 – Área de atuação dos participantes da primeira edição. 
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A partir de todas as informações recebidas, percebemos como o público, ainda 

que bem diverso, era formado principalmente por mulheres entre 26 e 45 anos, 

oriundas do Estado de São Paulo, e atuantes ou relacionadas à área da educação e 

cultura. Também obtivemos uma parcela considerável de participantes 

autodeclarados negros, periféricos e/ou ligados à área do ativismo social. No que diz 

respeito à diversidade, é importante mencionar a presença de participantes 

transgêneros, indígenas e/ou ligados a áreas profissionais não previstas no público-

alvo, como medicina, arquitetura e direito. 

No último encontro, resolvemos apresentar esses dados ao Xamoi e ao público 

em questão, com o objetivo de dar voz as identidades por trás das estatísticas, 

incentivando um diálogo entre as diferenças que se reuniam ali. Sendo assim, grande 

parte do último encontro ocorrido nessa primeira edição foi dedicado à comunicação 

entre os próprios participantes, acerca de suas diferentes origens, atuações e 

saberes. 

O segundo formulário se disponibilizava ao público em formato inteiramente 

opcional. Seu objetivo era coletar opiniões, críticas e elogios sobre o curso, a 

qualidade do conteúdo ministrado e o atendimento ou não das expectativas 

levantadas. As respostas obtidas foram muito interessantes, não apenas pelos 

elogios concedidos ao curso, mas também por nos proporcionar um olhar sobre como 

o juruá9, a que nós mesmos pertencemos, vinha enxergando os ensinamentos 

compartilhados por um comunicador Guarani Mbyá. É o exemplo da educadora Jady 

Sampaio, que afirma: 

 
 
O curso foi muito bem organizado, super profissional. Os links mandados 
sempre na hora, encontros abertos pontuais, resposta rápida aos e-mails de 
contato (...)! Vocês cuidaram de todos os aspectos práticos e fizeram isso 
muito bem. Estou impressionada positivamente com a prontidão e 
profissionalismo. (...) Xamoi Pedro trouxe, com suas histórias e sabedoria, 
conhecimentos sobre todos os aspectos que o banner mencionava: 
espiritualidade, educação, sociedade. Curso muito enriquecedor (informação 
verbal).10 
 
 

A segunda edição, planejada e divulgada entre os meses de setembro e 

outubro, teve seus quatro encontros ocorridos na mesma plataforma nos dias 7, 14 e 

 
9 Termo utilizado pelos povos guarani mbyá para se referir ao indivíduo não-indígena. 
10 Comentário escrito por Jady Sampaio em 31-08-2020 no Formulário de Avaliação da 1° edição do 
curso online Arandu Guarani. 
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21 de novembro e no dia 05 de dezembro. Os temas trataram da agricultura 

sustentável, a alimentação, saúde e cultivo de produtos orgânicos, as plantas 

medicinais guarani e os métodos guarani de respeito e preservação do meio-

ambiente. Em termos de planejamento, a equipe seguiu os mesmos preceitos 

anteriormente elaborados. Desta vez, contudo, foi preciso realizar alterações na 

estrutura do curso, tendo-se em vista as mudanças de realidade enfrentadas em 

função da pandemia e a necessidade de que, além dos temas inéditos, a nova edição 

possuísse um diferencial em relação a anterior, justificando assim o investimento do 

público no curso. 

Em primeiro lugar, o cronograma foi criado com base nas informações que 

tínhamos acerca do retorno ao período letivo de universidades e escolas em meio 

remoto, tal como a reabertura de comércios e postos de trabalho até então suspensos 

nas grandes cidades. Os encontros foram rearranjados para ocorrerem apenas aos 

sábados, com o objetivo de reduzir possíveis conflitos de horário entre o curso Arandu 

Guarani e os turnos de trabalho dos participantes. Em segundo lugar, revisamos 

também os valores de investimento, que agora sofreriam um pequeno aumento de 

R$ 200,00 para R$220,00, mas estariam acompanhados de descontos maiores e 

mais diversos. Um dos grandes diferenciais nesse quesito, foi a criação de uma 

promoção para licenciandos em Cinema e Audiovisual da UFF, que poderiam pagar 

apenas R$ 50,00 pela inscrição. 

Também disponibilizamos o preenchimento de um formulário semelhante ao 

que foi utilizado na inscrição do primeiro curso, obtendo, assim, outros dados sobre 

os novos participantes. A seguir, estão algumas das informações que coletamos 

sobre as origens e diversidade do público: 

Gráfico 1 - Relação com a Licenciatura dos participantes da segunda edição. 
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Gráfico 2 - Faixa etária dos participantes da segunda edição. 

 

Gráfico 3 – Localidade dos participantes da segunda edição. 

  

Gráfico 4 – Área de atuação dos participantes da segunda edição.  
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Nessa edição, tivemos também a permissão de Karai Yapua para assimilar os 

temas de seu interesse com técnicas e dinâmicas audiovisuais produzidas por nós, 

enquanto licenciandos em cinema, o que nos levou à terceira grande mudança no 

projeto. Ao contrário da primeira edição, que teve toda a sua estrutura de conteúdo 

baseada em conversas e trocas de saberes limitadas ao momento dos quatro 

encontros, a segunda edição foi marcada por uma extensão assíncrona das 

interações, o que permitiu um desenvolvimento maior das práticas audiovisuais. 

Os diálogos com o Xamoi nos mostraram que, apesar de tão distintos, os novos 

temas possuíam um fio condutor: a diversidade dos nossos espaços de vivência. Com 

base nessa noção, montamos um novo setor de atuação da equipe focado 

exclusivamente na produção das atividades assíncronas e criamos o projeto “Nossos 

Espaços de Vivência”. A proposta, pensada para todos os participantes, incluindo 

Karai Yapua e os membros do Grupo Kupixawa, sugeria a gravação de vídeos que 

mostrassem como eram os espaços de vivência de cada um, baseados na reflexão 

sobre o quanto o lugar onde vivemos contempla ou é contemplado pela natureza, com 

que animais e fenômenos naturais costumamos conviver, de onde vinham nossos 

alimentos e produtos medicinais e qual era a nossa rotina dentro desses ambientes. 

Para potencializar a dinâmica dessas atividades, propomos também que cada 

vídeo fosse gravado a partir de um dentre cinco dispositivos audiovisuais11, 

elaborados por nós ou adaptados de outros dispositivos pré-existentes em projetos 

audiovisuais semelhantes12. Dessa forma, ainda que isso não fosse exigido, um único 

participante poderia gravar e enviar até cinco vídeos diferentes, caso escolhesse 

experimentar todos os dispositivos. Com uma linguagem animada, interativa e de fácil 

entendimento, elaboramos uma apresentação em arquivo PDF, descrevendo cada 

dispositivo, como consta a seguir: 

● Dispositivo 1 - Do seu ponto de vista, filme uma caminhada por seu espaço 

de vivência. Pode ser os seus pés andando, suas mãos abrindo uma porta ou 

o que você vê nas paredes. Não precisa escolher apenas um ponto de vista. 

Em até um minuto, você pode alternar o que filma. 

 
11 Aqui, o termo “dispositivos audiovisuais” se refere às técnicas criadas a partir de dinâmicas 
criativas de filmagem e não aos dispositivos de captação, como câmera e microfone. 
12 Foram estudados os cadernos do Projeto Inventar com a Diferença: cinema educação e direitos 
humanos (2014) e a produção do clipe musical “forever” (2020, 4 min., Dan Streit e Charlie XCX), 
produzido a partir de dispositivos audiovisuais registrados pelo público da cantora Charlie XCX. 
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● Dispositivo 2 - Coloque a câmera próxima a algum objeto e mostre o ponto 

de vista dele. A intenção aqui é filmar a partir de uma perspectiva não-humana. 

Por exemplo, uma porta se abrindo, uma cadeira sendo arrastada ou um 

carrinho de brinquedo se movendo pelo chão. 

● Dispositivo 3 - Filme um objeto em detalhes e, com a câmera bem próxima 

dele, mostre suas formas, suas texturas e suas cores. Enquanto isso, nos 

conte por que esse objeto é especial para você. Aqui, o áudio importa tanto 

quanto o vídeo, mas você pode filmar e gravar sua voz separadamente. Depois 

é só nos enviar! 

● Dispositivo 4 - Apresente os animais e as plantas que convivem com você. 

Pode ser um vasinho de planta ou a árvore no quintal. O mesmo vale para os 

animais! A ideia é bem simples e livre. Você pode só gravar um vídeo ou falar 

também. A escolha é sua! 

● Dispositivo 5 - Grave um áudio dizendo o que você vê através da sua janela. 

Para te ajudar, tente responder algumas dessas perguntas: Até onde você 

consegue ver? Qual sua relação com a vizinhança? Alguma história marcante 

da sua rua? Quais sons entram pela janela? 

 

Para além de proporcionar reflexões acerca de nossos espaços de vivência, 

os dispositivos também foram planejados esteticamente, com o intuito de que 

recebêssemos planos e enquadramentos específicos filmados pelos participantes. 

Dessa maneira, o material bruto seria produzido como as peças de um quebra-

cabeça, que se completaria após a edição e montagem dos vídeos, resultando em 

um curta-metragem. Por exemplo, ao ser filmado, o Dispositivo 3 iria resultar em 

vídeos formados inteiramente por planos-detalhe, gerando material suficiente para a 

composição do cenário e a transição de cenas. Já o Dispositivo 5, iria nos conceder 

uma série de áudios para compor a narração e ambientação sonora. Logo, cada 

dispositivo utilizado tornaria-se parte de um todo fílmico. 

Neste mesmo documento, incluímos também algumas instruções referentes às 

técnicas de filmagem, como a sugestão de que o tempo limite de gravação para cada 

dispositivo não ultrapassasse sessenta segundos e que os vídeos fossem filmados 

no formato horizontal, a partir de quaisquer aparelhos de filmagem como câmera 

digitais, celulares e webcams. Uma vez recebido o material, fizemos a edição desses 

vídeos e criamos o curta-metragem Arandu Guarani, uma produção sem fins 
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lucrativos, que interligava os diferentes espaços de vivência registrados em uma única 

narrativa. O resultado foi exibido internamente durante o último encontro, suscitando 

mais reflexões entre o Xamoi e os participantes. 

No que diz respeito aos desafios enfrentados, constatamos que o público desta 

segunda edição foi consideravelmente menor em relação a primeira, alcançando 

apenas o número mínimo necessário para a realização do curso e contribuindo para 

uma queda considerável dos valores arrecadados. Tendo como prioridade a 

remuneração do Xamoi, nos vimos obrigados a cancelar alguns eventos que seriam 

pagos a partir das arrecadações, como o Coral Infantil Guarani de São Paulo, que se 

apresentaria ao vivo durante o último encontro. 

Acreditamos que o baixo índice de engajamento do público não se deva à 

divulgação, uma vez que a campanha da segunda edição do curso foi melhor 

planejada, sendo inclusive divulgada em grandes redes de comunicação como a 

Associação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) e a organização Mídia Índia. Em 

vez disso, poderíamos encontrar razões: (i) no retorno às aulas e ao trabalho durante 

aquele período do ano letivo, levando-se em conta os meios remotos adotados 

durante a pandemia; (ii) na crise socioeconômica que atingia cada vez mais parcelas 

da população brasileira, impossibilitando o pagamento do curso, ainda que em valores 

promocionais; (iii) na possibilidade de uma exaustão relacionada à constância do uso 

de dispositivos digitais, como as redes sociais e as plataformas de videoconferência, 

fator esse somado ao desgaste psicológico resultante do longo período de 

confinamento. 

Outro desafio que vale citar é a dificuldade de acesso do Xamoi com a conexão 

de internet, tão instável na aldeia Itakupe. Os problemas, muitas vezes resultantes de 

tempestades, queimadas e quedas de luz próximas à comunidade, nos obrigaram a 

adiar certos encontros previstos em ambas as edições. Contudo, não houve o 

cancelamento de atividades e muito menos o registro de reclamações por parte do 

público. A solução para o problema foi encontrada no investimento de parte do valor 

arrecadado em chips de internet para celular, possibilitando a presença do Xamoi nos 

encontros, mesmo durante alguns desses imprevistos. 

Apesar de todos os imprevistos, as edições podem ser consideradas um 

projeto de sucesso, afinal, o montante das arrecadações obtidas com o curso não 

apenas cumpriu com o seu objetivo, como também superaram nossas expectativas, 

beneficiando Karai Yapua a curto e longo prazo. Além de recuperar parte da renda 
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perdida, os cursos trouxeram visibilidade ao trabalho do Xamoi, que foi procurado por 

outras organizações para que pudesse ministrar suas palestras em diferentes projetos 

de educação e cultura. Nas próprias palavras de Karai Yapua: 

 
Foi muito bom fazer esse curso do Arandu Guarani, porque isso trouxe o 
interesse de outras pessoas. Outras pessoas se interessaram e criaram outros 
projetos para ajudar a tekoa (...) onde a gente dá o curso de língua guarani. 
(...) já vou para os dois meses que dou o curso para professores, antropólogos 
e outras pessoas que querem aprender (...), então eu acho que o Arandu 
Guarani trouxe uma nova visibilidade (informação verbal)13. 
 
 

Portanto, os cursos online Arandu Guarani colaboraram para o entendimento 

de como educadores audiovisuais podem contribuir para a continuidade da expressão 

cultural indígena, ainda que diante das limitações técnicas provenientes dos meios 

remotos. Da mesma maneira, podem nos atentar para a possibilidade de desenvolver 

novas relações entre a educação diferenciada e as práticas de cinema e audiovisual. 

4. Os princípios pedagógicos do grupo Kupixawa 

 Como mostrado no capítulo anterior, as iniciativas realizadas pelo Grupo 

Kupixawa no ano de 2020 diferem em origem, objetivo e resultado. Contudo, há certas 

semelhanças que as conectam enquanto atividades audiovisuais de educação 

centradas na expressão cultural indígena. Não me refiro apenas à essa relação 

temática, mas sim à existência de determinados princípios pedagógicos sob as quais 

todas elas se sustentam e que resultam, por fim, na estrutura epistemológica do 

Grupo Kupixawa. 

Antes que se possa descrevê-los, importa destacar duas premissas que os 

antecedem. Em primeiro lugar, está a relação inevitável com este cenário de 

confinamento, que nos exige novas formas de interagir socialmente através dos meios 

digitais remotos, seja no contexto mais intimista, como a comunicação entre parentes 

e amigos distanciados pela pandemia, ou em um contexto mais amplo, à exemplo das 

interações entre educandos, educadores e instituições de ensino. Esse cenário nos 

trouxe o desafio de uma adaptação abrupta para a qual a sociedade brasileira, 

marcada pela disparidade econômica e a exclusão digital, não se vê plenamente 

preparada. Em segundo lugar, está o desejo de realizar atividades coletivas que 

incentivem a desconstrução seguida de reconstrução, acerca dos olhares, referências 

 
13 Comentário enviado por Karai Yapua em 17-04-2021 via entrevista por áudio. 
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e métodos de ensino com os quais nós, não-indígenas, fomos educados e tendemos 

a continuar reproduzindo. Trata-se, portanto, não apenas de uma fuga do olhar 

colonial, limitado e distorcido, que permeia uma boa parte da estrutura educacional 

brasileira, mas também da busca por novos olhares sobre as formas de se educar. 

É importante ressaltar que, apesar dessas premissas terem sido discutidas 

pelos licenciandos com base na teoria, os princípios pedagógicos que hoje compõem 

o Grupo Kupixawa nos foram ensinados principalmente pela prática dos 

representantes indígenas, durante as iniciativas das quais fizeram parte, sobretudo 

os cursos Arandu Guarani e a Videoconferência de Cinema e Educação Indígena.  

Isso nos atenta para a necessidade de que, visando reestruturar os moldes da 

educação, disponibilizemos espaços cada vez maiores dentro das escolas e 

academias aos detentores originais desses conhecimentos. Afinal, tratam-se de 

ensinamentos que precisam ser dados diretamente por aqueles que os praticam, que 

com eles foram criados e que, portanto, só podem ser melhor compreendidos caso 

haja esse ato contínuo de escuta. Como nos lembra Célia Xakriabá (2021, p. 5), “É 

necessário e urgente dar voz e vez às narrativas dos povos indígenas, para que de 

fato tenhamos uma sociedade verdadeiramente democrática, na qual um diálogo 

simétrico seja possível”. 

A seguir, descreverei os três princípios pedagógicos que foram comuns à todas 

as atividades do Grupo Kupixawa, contextualizando suas práticas e relacionando-os 

com as iniciativas em que estavam inseridos: 

4.1. Horizontalidade 

Este princípio surge com a problemática da relação entre aluno, professor e 

escola, há muito discutida por grandes nomes como Paulo Freire e também inserida 

em algumas das ementas do curso de Licenciatura em Cinema e Audiovisual. Não 

atoa, devemos todos questionar esta dinâmica onde a instituição não se conecta ao 

educando, pois está “ocupada” lidando com questões políticas e econômicas de 

ordem maior. A mesma dinâmica que, por conta disso, promove o professor como a 

única ponte de contato entre essa instituição e os alunos que a compõe, dando-lhe o 

peso de uma responsabilidade para além do ato de educar, ao torná-lo também 

psicólogo e pedagogo. 
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O que dizer, por outro lado, sobre o professor que sobe ao palco e discursa 

sem admitir questionamentos, enquanto os alunos, sentados um nível abaixo, ouvem 

atentamente, silenciados em boa parte de seu tempo? A sabedoria do educador é 

inegável e não deve ser menosprezada, porém, e quanto às experiências adquiridas 

pelo educando a partir de sua própria vivência? Neste jogo de valores entre quem 

detém ou não o saber, não seria o próprio ensino o valor mais importante? Um ensino 

que não dependa de títulos ou status, mas da experiência conjunta. Um ensino onde 

o educando não se resuma a alguém que nada é. Um ensino onde se construam 

diálogos e não monólogos. 

No sistema educacional não-indígena, é comum que nos vejamos imersos 

nesse contexto tão ilusório, que divide os sujeitos da escola em três: O educando 

vazio de conhecimentos, o professor que os detém por completo e a instituição que 

os traz para dentro, mas está sempre olhando para fora. É o contrário do que propõe 

Cristine Takuá, quando escreve sobre sua experiência na educação diferenciada: 

 
Ouço muitos dizerem que a escola serve para nos tornar alguém na vida, muito 
pelo contrário, já somos alguém na vida, temos que usar das ferramentas 
escolares para nos tornarmos guerreiros. Guerreiros esses, que possam 
compreender o complexo sentido do Bem Viver e transformar o mundo à sua 
volta (TAKUÁ, 2018, p. 7-8). 
 
 

A escola, aqui, é um exemplo, pois a normalização dessas dinâmicas muitas 

vezes se estende às instituições acadêmicas e, como também percebemos nos 

últimos meses, vêm permeando os meios audiovisuais remotos. Durante os 

planejamentos de cada iniciativa do Grupo Kupixawa, coube a nós desconstruir esse 

processo de hierarquização do ensino, através da busca por uma horizontalidade do 

discurso. 

Logo de início fomos atravessados pelo desafio de encontrar plataformas, 

cujos formatos se adequassem a esse objetivo. Foi necessário, por exemplo, evitar 

as “lives” oferecidas por redes sociais como Facebook, Instagram e Youtube, pois 

esse formato se constrói sobre um sistema que hierarquiza de maneira automática a 

relação entre discursantes e participantes. Tratam-se de meios dedicados à 

divulgação e apresentação de conteúdo, mas não à educação em si. Neste formato, 

os detentores do discurso são poucos e claramente possuem o controle da 

comunicação, ao contrário de todo o restante, cuja expressão se resume ao uso de 
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emojis ou à digitação de comentários e perguntas nos chats de conversa. Às vezes, 

nem a isso têm direito, caso o apresentador decida bloquear a interação por chat. 

Depois de uma longa pesquisa entre esses formatos, decidimos que nosso 

propósito seria melhor atendido com a plataforma de videoconferências Google Meet, 

onde ocorreram todas as três iniciativas do Grupo Kupixawa. Seu formato concedia 

certa liberdade às vozes de todos e, ao mesmo tempo, não prejudicava a 

possibilidade de fala dos representantes indígenas. Contudo, buscar a 

horizontalidade do discurso não dependia apenas da escolha de uma plataforma, mas 

também da maneira como decidiríamos usá-la. 

É verdade que não pudemos eliminar por completo a existência de uma 

hierarquia. Apesar disso, o sistema hierárquico era puramente organizacional e não 

interveio no fluxo de conteúdo. Era comum, por exemplo, que instruíssemos o público 

a manter suas câmeras e microfones desligados enquanto o discursante se 

pronunciava, uma vez que a conexão por videochamadas poderia ser facilmente 

afetada pelo excesso de dispositivos de mídia ativados. Apesar disso, buscamos 

manter uma constante alternância dos tempos de fala em todos os encontros e 

incentivamos os participantes a perguntarem, opinarem e contarem suas histórias por 

meio dos temas tratados. 

Sempre que pudemos, reduzimos nossa função mediadora, como foi o caso 

do Grupo de Estudos. Depois de torná-lo público, libertamos os encontros de qualquer 

intervenção senão apenas a criação e fechamento das salas virtuais. Os horários que 

as definiam, tal como os temas discutidos e os materiais previstos para os próximos 

encontros, eram escolhas feitas coletivamente, tendo todos os seus participantes o 

mesmo direito e incentivo de opinar. 

Sendo assim, não ignoramos nossa função enquanto organizadores dessas 

atividades, nem deixamos de valorizar a preferência de fala dos comunicadores 

indígenas que conduziam seus temas. Porém, na mesma medida, encorajamos os 

demais participantes a ultrapassarem essa posição de meros ouvintes, pois nos 

interessava saber quem eram, o que pensavam e o que tinham a sugerir. Não deixo 

de admitir que, ao dar tanta liberdade para o diálogo horizontal, tínhamos medo de 

que nossas atividades fossem prejudicadas pela falta de bom senso alheia, mas não 

foi o que ocorreu. Através da instrução sem imposição, todos os participantes 

compreenderam a importância de cooperar para a fluidez dos encontros e desligaram 

seus dispositivos por escolha nos momentos mais necessários. 
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4.2. Aproximação 

Até esse ponto do texto, é possível notar como que, ao mencionar as reuniões 

por vídeo, eu me refiro muito mais a “encontros” do que “videochamadas”, ou afins. 

Essa escolha é proposital, pois faz parte deste princípio que chamo pura e 

simplesmente de “aproximação”. Seu objetivo é igualmente simples, ainda que sua 

prática não seja tão fácil. Nas realizações do Grupo Kupixawa, a prática da 

aproximação ocorreu por duas vertentes paralelas: (i) amenizar os efeitos do 

isolamento através da criação de videochamadas que adotassem certos aspectos do 

ambiente presencial; (ii) proporcionar, nestes mesmos ambientes, o intercâmbio entre 

sujeitos, culturas e realidades tão distantes. 

Inicialmente, no contexto da acessibilidade, era necessário optar por 

plataformas de vídeo que oferecessem suporte às mídias móveis, possibilitando o 

acesso daqueles que dependiam exclusivamente do uso de celulares para a 

participação nos encontros. Foi o caso de Karai Yapua e tantos outros participantes, 

aos quais eu mesmo me incluo. Muitas vezes, o acesso a computadores existia, mas 

a lentidão da internet ou a ausência de um dispositivo de vídeo e áudio acoplados à 

máquina impedia o ato de se fazer presente. 

Nesse quesito, só não fomos vítimas da capitalização dessas plataformas — 

que muitas vezes demandam assinaturas pagas para encontros mais longos, com 

mais participantes ou com acesso multimídia — porque a Google havia tornado 

alguns de seus recursos gratuitos em função da pandemia. Apesar disso, a gratuidade 

ocorreu por um período limitado de meses, pautados muito mais nos interesses 

econômicos da empresa do que nas condições de saúde pública e a consequente 

necessidade de acesso aos meios remotos. Essa situação nos leva a refletir sobre 

como permanecemos subordinados aos poucos que detém essas tecnologias, sendo 

necessário, portanto, que sempre pensemos em novas formas de adaptar nossas 

intenções, jamais nos permitindo depender de um único espaço ou recurso 

capitalizado. 

No que diz respeito ao contexto da ambientação, o princípio da aproximação 

foi pensado junto ao da horizontalidade. Era necessário, por exemplo, que 

buscássemos plataformas cujos formatos, além de proporcionarem liberdade ao 

diálogo, também concedessem visibilidade e não transformassem a presença do 

público em meros ícones de perfil. Sendo assim, mais uma vez, as lives foram 
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evitadas, pois a plataforma escolhida deveria suportar a presença de várias câmeras 

ligadas simultaneamente. Não apenas isso, deveria mostrá-las lado a lado, na tela 

principal, sem a necessidade de um “protagonista” cuja imagem fosse a privilegiada.  

 Isso supõe uma certa contradição em relação ao princípio anterior, quando 

falamos sobre instruir aos participantes que mantivessem seus dispositivos 

desligados para não prejudicar a conexão das videochamadas. Porém, enfatizo que 

a instrução sempre se punha à frente da imposição, já que visávamos conscientizar 

o público acerca das limitações que poderiam vir a existir e não tentar reprimi-lo em 

sua busca por expressão. Inclusive, quando constatávamos que as condições de 

conexão eram boas, fazíamos o movimento contrário e incentivávamos os 

participantes a ligarem suas câmeras. 

 Resgatando o contexto da instrução versus imposição, não posso deixar de 

mencionar certas tentativas de aproximação adotadas pelo corpo docente durante o 

ensino remoto, sobretudo as que experimentei enquanto estudante universitário. 

Talvez por dialogarmos diretamente com a licenciatura, tenhamos percebido com 

mais clareza e até construído empatia em torno de uma aparente angústia sentida 

por muito professores, que agora não se viam mais diante de rostos e sim telas 

quadradas, muitas vezes escuras e silenciosas. Foram muitas as aulas onde fomos 

conduzidos à ligar nossas câmeras e áudios, a fim de demonstrarmos alguma forma 

de presença ao professor que falava sozinho. 

Acredito que a angústia é verdadeira e se faz ainda mais justificada para 

aqueles que buscam o diálogo ao invés do monólogo. Porém, infelizmente, houveram 

casos onde essa aproximação foi tentada através de um ato de imposição por parte 

de determinados educadores, seguido de insistências, críticas aos alunos que não as 

acatavam e até mesmo a ameaça de reprovação nas disciplinas. O caminho da 

imposição certamente é o mais fácil, mas traz consigo prejuízos, pois ocorre em 

detrimento do incentivo, que apesar de lento e difícil, possibilita sensibilizações 

maiores e diálogos mais honestos. 

Sabemos bem que isso não se resume ao contexto acadêmico e inclusive vem 

ocorrendo com muito mais intensidade nas escolas, cujas imposições muitas vezes 

partem da decisão da administração escolar e não do corpo docente em si. Ao tornar 

necessária a ativação dos dispositivos de imagem, as entidades educadoras 

interferem tanto na privacidade quanto na integridade do aluno, que já se vê 

pressionado por um formato onde seu espaço doméstico, por obrigação, deve ser 
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readequado ao de ensino. Espaço esse que, ainda mais em contextos urbanos e 

pandêmicos, é permeado por barulhos, conflitos e convivências com outros que 

também estão confinados.  

A adoção dessa conduta se assimila a um sistema de punições típico de muitas 

escolas não-indígenas, que não respeitam o tempo do outro e muitos menos as 

diferenças de sua realidade, forçando-o a adotar determinadas medidas sob a 

ameaça de perdas. O ato de aproximação, portanto, deve ser construído através de 

um movimento contrário, que valorize a sensibilização e respeito mútuo entre 

educador e educando. É um ato lento, de incentivo e diálogo constante, cujos 

resultados devem ter seu tempo respeitado. 

Felizmente, trata-se de um ato que também observei ser praticado por uma 

boa parte desse mesmo corpo docente. Foram vários os casos que experimentei na 

universidade, mas que também presenciei nas escolas por meio do contato com 

parentes e amigos relacionados à área da educação, onde as tentativas de 

aproximação, se não incentivadas, garantiam ao menos o respeito às limitações do 

ensino remoto, flexibilizando a necessidade de ativação dos dispositivos de imagem 

e som ou a simples presença em aula. No que diz respeito ao incentivo, pude notar 

como que o movimento, quando praticado, gerou resultados muito mais produtivos: 

Professores que buscavam despertar o interesse dos educandos por meio de 

processos de escuta e debate ou dinâmicas audiovisuais assíncronas, 

proporcionavam uma aproximação crescente, ainda que a longo prazo, resultando em 

aulas com dezenas de câmeras ligadas e alunos dispostos a expressar o que sentiam. 

Sendo assim, ainda que não seja extensamente teorizado, o princípio da aproximação 

já é conduzido propriamente nos meios remotos. Estas condutas, assim como 

aqueles que nelas se baseiam, nos fornecem exemplos práticos que podem ser 

seguidos pelos futuros profissionais da educação, seja ela audiovisual ou não e dentro 

ou fora do ensino remoto. 

4.3. Contra-Sistematização 

É interessante notar como que, por mais que estivéssemos abertos à toda 

possibilidade de aprendizado, não pudemos antecipar a dimensão do processo de 

desconstrução que vivenciaríamos. Como dito anteriormente, muitos dos princípios 

pedagógicos com os quais nos relacionamos no Grupo Kupixawa foram praticados 
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primeiramente pelos representantes indígenas, para depois serem aprendidos e 

assimilados por nós durante as iniciativas. De todos eles, o princípio da contra-

sistematização talvez seja o que mais se encaixa nesse perfil, uma vez que que só 

viemos a entendê-lo durante as atividades em andamento, incentivando uma revisão 

acerca dos nossos métodos de educação audiovisual. 

No caso, essa percepção ocorreu especificamente durante a primeira das duas 

edições dos cursos online Arandu Guarani, após termos planejado detalhadamente a 

ordem dos temas, a dinâmica de apresentação e o tempo dedicado à conversa com 

os participantes. Por trás dessas tentativas de organização, haviam formalidades 

estabelecidas há algum tempo no ambiente acadêmico e corporativo, sendo pouco 

questionadas por terceiros, uma vez que aparentam deter a fórmula perfeita para um 

debate bem sucedido. Na verdade, por mais que funcionem, não passam de 

convenções com as quais nos acostumamos e que não representam de maneira 

alguma a totalidade do que é possível realizar. 

Por exemplo, ao planejar a estrutura de debate, entendemos que os temas 

seriam divididos por encontro e planejados antes que fossem ministrados. Por conta 

disso, seguimos o arranjo tradicional das reuniões que se iniciam pela apresentação 

de um mediador, dando a palavra ao palestrante e depois inserindo o espaço 

dedicado ao diálogo com quem o assiste. Porém, em sua total liberdade para ministrar 

o curso como bem quisesse, Karai Yapua nos surpreendeu ao “embaralhar” a ordem 

dos temas previstos, subvertendo a dinâmica dos encontros. Assuntos que seriam 

tratados por último foram trazidos ao início e vice-e-versa; alguns dos temas foram 

abordados uma única vez, enquanto outros se repetiram ao longo dos dias; a 

constância do diálogo foi incentivada, fragmentando o discurso do Xamoi entre 

perguntas e opiniões levantadas à todo o momento pelos participantes. 

Essa subversão se mostrou uma boa surpresa, afinal, ao contrário do que 

primeiramente constatamos, possuía uma ordem em si. Por trás do suposto 

embaralhamento, havia uma influência da subjetividade humana em relação aos seus 

meios de vida: a escolha, substituição ou repetição dos temas ocorria de acordo com 

o que se experimentava no tempo presente, à exemplo de chuvas, queimadas e 

outros fenômenos naturais que ocorriam no espaço de vivência da Tekoa. A 

espiritualidade também proporcionava fortes influências no tom do discurso, por meio 
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das visões, sonhos e diálogos existentes entre o Xamoi e Nhanderu14. Tratava-se, 

portanto, de uma organização temática pautada em elementos muitas vezes tornados 

irrelevantes na atmosfera não-indígena. Para nós, era um princípio de contra-

sistematização, pois confrontava todas essas convenções tão enraizadas em nossa 

cultura, a ponto de não serem percebidas até que algo diferente nos fosse mostrado. 

A importância dessa subjetividade no direcionamento dos saberes nos leva ao 

conceito guarani do Teko Porã, como explica Cristine Takoá: 

 
Para os Povos Indígenas a natureza é quem dá sentido à vida. Tudo em seu 
equilíbrio. Como uma imensa teia, na qual tudo está interligado, um organismo 
vivo. O seu poder está em nos direcionar, nos mostrar o caminho de luz a 
trilhar em busca de sabedoria. Cada sinal que recebemos tem um significado 
para nossa vida. o Canto de um pássaro pode indicar algo, os trovões que 
passam são sinal de que algo está pra acontecer, as formigas no meio do 
caminho, as nuvens, a direção do vento, enfim, muitos presságios nos são 
transmitidos pelos sinais da natureza que com sua delicadeza e sabedoria vão 
nos guiando e nos ensinando como bem viver que em guarani se fala Teko 
Porã, um conceito filosófico, político, social e espiritual que expressa 
exatamente essa grande Teia, onde vivemos em equilíbrio, respeito e 
harmonia; e a representação de boa maneira de Ser e de Viver (TAKOÁ, 2018, 
p. 6). 
 
 

Nesse sentido, ao encontrar suas referências em elementos não-

convencionais, porém igualmente relevantes no ato de aprender, a educação 

diferenciada nos permite produzir novos olhares acerca das práticas de ensino e 

compartilhamento de saberes, como conclui Célia Xakriabá ao mencionar a educação 

escolar de seu povo: 

 
A prática de organizar a escola de acordo com os tempos da aldeia – como o 
tempo da seca e das águas – também consiste em uma importante estratégia 
de diálogo entre os conhecimentos tradicionais e as demais formas de 
conhecimento. É parte fundamental de se fazer uma educação escolar 
diferenciada (XAKRIABÁ, 2021, p. 6). 
 
 

Por fim, revendo a trajetória do Grupo Kupixawa, foi possível perceber como 

que, apesar de constatarmos a existência desse princípio apenas durante os cursos 

Arandu Guarani, sua prática já vinha ocorrendo por vias indiretas nas atividades 

anteriores. O Grupo de Estudos, por exemplo, contava com uma organização de 

temas baseada na inspiração pessoal de cada participante, podendo ser tratados uma 

única vez ou repetidas vezes, de acordo com a inspiração coletiva. Não havia 

nenhuma sistematização de pautas que nos obrigasse a diversificar os temas a fim 

 
14 Deus único ou família de deuses que compõe a espiritualidade guarani. 
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de “legitimar” nossos saberes ou organizá-los de qualquer forma senão pelo próprio 

ato da inspiração. Portanto, mesmo sem contarmos com a participação ativa de 

representantes indígenas nesses encontros, nossas escolhas já tendiam para uma 

subjetividade em detrimento de outras convenções. 

5. Conclusões  

Ainda que explorando apenas o nicho específico das atividades remotas, o 

Grupo Kupixawa atingiu amplos resultados por meio de suas iniciativas. Esses 

resultados foram observados dentro e fora do âmbito acadêmico, gerando 

consequências tanto para nós, licenciandos em cinema e audiovisual, quanto para os 

comunicadores e representantes indígenas que estiveram conosco na construção 

dessa jornada. 

No que diz respeito aos benefícios direcionados a licenciatura, podemos citar 

primeiramente a própria evolução do Grupo Kupixawa, que se iniciou como um entre 

tantos projetos acadêmicos e alcançou, enfim, o patamar de um setor de produção 

específico do coletivo Cidadania por Imagem. Dessa maneira, graças à recepção 

positiva do público, o Grupo pôde se sustentar nessa posição por conta própria, 

colaborando para a visibilidade do coletivo e fortalecendo suas intenções de incentivo 

à educação e representatividade audiovisual. 

Em segundo lugar, a partir do segundo semestre letivo de 2020, destaca-se a 

conquista de três vagas para Cinema e Audiovisual na disciplina teórica de Educação 

Indígena, até então ministrada pela professora Mariana Paladino. Em diálogo com o 

professor e coordenador do curso de Licenciatura em Cinema e Audiovisual, João 

Luiz Leocádio, descobri que isso ocorreu após serem observados os resultados das 

iniciativas realizadas pelo Grupo Kupixawa. Uma vez destacado o crescente interesse 

dos estudantes pela inserção de pautas indígenas na formação acadêmica, a 

coordenação do curso optou por integrar a disciplina à grade curricular optativa. 

Por fim, é importante destacar a contribuição do Grupo Kupixawa para a 

visibilidade dos saberes indígenas dentro da comunidade acadêmica, através de um 

processo onde os mesmos se inserem pela voz dos sujeitos que os representam. 

Como a videoconferência, comandada por Ana Kariri e Alberto Álvares, ou os cursos 

Arandu Guarani, ministrados por Xamoi Karai Yapua, a disciplina de Educação 

Indígena contou com as presenças de Carolina Potiguara e Dauá Puri, logo aṕos ser 
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assimilada à área de cinema e audiovisual, com o intuito de expôr aos estudantes os 

desafios enfrentados pelas comunidades indígenas em contexto urbano. 

Portanto, ao disponibilizar uma vasta bibliografia composta por autores 

indígenas e promover a presença de convidados indígenas para dialogar com 

docentes, pesquisadores e estudantes, essas iniciativas recorrem à prática de 

debater os conhecimentos originários sob o ponto de vista de seus próprios 

conhecedores, não sendo necessário, portanto, tomar-lhes a palavra. O resultado 

dessa visibilidade evoca o que Ana Kariri já nos atentava durante a Videoconferência 

de Arte-Educação e Cinema Indígena: 

 

A gente conversou no início sobre os desafios que a gente têm dentro das 
faculdades, das universidades. É exatamente esse: o desafio de nos mostrar, 
de nos tornar visíveis, porque a própria academia fala do indígena do passado. 
Só no (Estado do) Rio de Janeiro, vocês ouviram o professor Alberto (Álvares) 
falar, são oito aldeias guarani e uma pataxó, fora os indígenas que vivem em 
contexto urbano e não são reconhecidos. Muitos estão no mapeamento do 
IBGE como pardos, o que é um outro desafio, porque nós não temos acesso 
às políticas públicas, não temos acesso à universidade, não tem vários 
acessos que estão sendo negados e inclusive, isso fortalece a nossa 
invisibilidade. Então, nós estamos lutando, nos fortalecendo enquanto 
indígenas, seja em aldeia ou seja em contexto urbano, para que aconteça 
essa desconstrução no lugar onde se promove o conhecimento, que é nas 
escolas e nas universidades (informação verbal)15. 

 

Nada mais honesto do que finalizar esse trabalho admitindo como que, em 

diversos momentos, me vi inserido em certas lógicas deturpadas da realidade não-

indígena, acerca de como agir nesse processo de relacionamento com as práticas 

educacionais originárias. Por exemplo, já durante o andamento das iniciativas 

realizadas pelo Grupo Kupixawa, experimentei um lento processo de afastamento da 

ilusão de que estávamos ali para auxiliar esses comunicadores ao invés de escutá-

los, prestando socorro às suas causas como se não fossem nossas e não nos 

dissessem respeito. Uma vez tendo percebido a atitude, me questionei quanto à 

problemática do “salvador branco”, que põe sua capacidade de ensino acima da 

possibilidade do aprendizado. Problemática esta pela qual, até certo momento, fui 

influenciado mesmo sem a intenção. 

Nesse sentido, as práticas do Grupo Kupixawa serviram para fortalecer o 

processo importantíssimo da desconstrução seguida por reconstrução das nossas 

 
15 Comentário feito em 24-06-2020 durante a Videoconferência de Arte-Educação e Cinema 

Indígena, no 7° episódio da série Papo Coletivo, produzida pelo coletivo Cidadania por Imagem. 
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mentalidades, enquanto sujeitos de uma sociedade não-indígena permeada por 

estigmas e preconceitos. Trata-se de um processo árduo e, ainda que alguns de nós 

tenham o desejo de serem transformados por ele, a tarefa muitas vezes se mostra 

mais difícil do que aparenta. Afinal, o desprendimento do olhar colonial é como a 

limpeza de um excesso de toxinas as quais estamos sujeitos a absorver desde os 

primeiros momentos de nossa criação. 

Sendo assim, a expressão “Kupixawa” passou a simbolizar de fato o que 

vivemos dentro dessas iniciativas: uma grande casa de encontros dedicada ao 

intercâmbio de culturas e saberes distintos. A vastidão de origens, experiências e 

vivências compartilhadas em tão pouco tempo, proporcionaram incontáveis 

aprendizados para nós, enquanto educadores audiovisuais e também seres 

humanos, superando nossas expectativas acerca da diversidade de conhecimento 

que seria encontrada durante esta jornada. Isso demonstra como o campo da relação 

entre educação audiovisual e expressão cultural indígena é muito fértil e ainda pouco 

explorado na atmosfera acadêmica, necessitando de mais atenção na estrutura 

disciplinar de muitos cursos ligados à arte e educação; entre eles, o curso de 

Licenciatura em Cinema e Audiovisual. Portanto, faz-se necessário que mais 

iniciativas dessa natureza sejam criadas e incentivadas, possibilitando a existência 

de novas casas de encontros. 
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