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RESUMO 

Por meio de uma cartografia dos processos corporais capturados e agenciados pelo 

filme indígena pretendo pensar o corpo como dispositivo central de diferenciação e 

articulação no cinema Guarani-Mbya. Para tanto realizo uma análise do filme Bicicletas 

de Nhanderu, realizado pelo coletivo Mbya de cinema, que tem os corpos como 

problema intenso. O que é um corpo em tal filme? Como o modo de ser Mbya se 

expressa nos corpos filmados? Quais as sensações, atitudes e posturas carregam para 

a tela? Neste contexto, as ideias centrais para a discussão são a noções de cinema 

indígena (Turner, 1993, Caixeta de Queiroz, 2008; Brasil, 2012, 2013) e o conceito de 

corpo (Seeger, DaMatta e Viveiros de Castro, 1979, Viveiros de Castro, 1996, Lima, 

1996, Lima, 2002, Vilaça, 2005) para as sociedades ameríndias de um modo geral e 

para o povo Mbya (Badie 2013) em particular. Abordarei também a relação entre corpo 

e transformação para os Mbya no contexto das relações interétnicas geradas a partir do 

cinema, tomando como referência algumas questões colocadas nos trabalhos de 

Villaca (2000) e Miller (2015). 

  

Palavras-chave: Cinema indígena, Antropologia Visual, Etnologia Indígena, Guarani-

Mbya, Corporalidade. 
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1. Introdução: 

“Amanhã será o tempo do vídeo colorido autônomo, das montagens 
videográficas, da restituição instantânea da imagem registrada, ou seja, do 
sonho conjunto de Vertov e Flaherty, de uma câmera tão „participante‟ que ela 
passará automaticamente para as mãos daqueles que até aqui estavam na 
frente dela. Assim, o antropólogo não terá mais o monopólio da observação, ele 
mesmo será observado, gravado, ele e sua cultura” (ROUCH, 1979: 71). 

 

Meu interesse pelo cinema indígena teve início durante meu período de graduação 

em antropologia na Universidade Federal Fluminense (UFF), através do projeto de 

extensão “Vídeo e transmissão de conhecimento: Valorização dos saberes tradicionais 

Guaranis, Mbya e Kaiowá na educação escolar indígena", coordenado pela profa Ana 

Lucia Ferraz no Laboratório de Filme Etnográfico (LAB). Meu interesse inicial ao entrar 

no projeto era poder ter um contato com um campo de pesquisa em etnologia indígena, 

área temática que me chamava atenção e instigara interesse de pesquisa. O projeto do 

Laboratório de Filme Etnográfico (LAB) da UFF, de maneira resumida, tinha como 

objetivo a formação de jovens realizadores audiovisuais indígenas no trabalho de 

pesquisa e produção de vídeo e a (re)criação, junto com as comunidades indígenas, de 

estratégias para transmissão de seu acervo cultural, atualizando e renovando suas 

técnicas e saberes. Por meio do projeto participei, durante dois anos, da realização de 

diversas exibições de filmes, oficinas e processos de formação em audiovisual 

realizadas nas aldeias de Pirajuí (Paranhos - MS) e Hoovy Tekoa Ovy Porã (Maricá - 

RJ) e no LAB-UFF (Niterói-RJ). 

Durante o início deste período, minha atenção sempre se voltou para os aspectos 

ditos mais “tradicionais” da cultura Guarani, as oficinas eram apenas um meio para ter 

contato com o que “realmente interessava”, ou com o que eu achava que deveria ser a 

“cultura guarani”. A tecnologia necessária para a invenção da pesquisa em cinema, 

assim como suas técnicas específicas de manipulação, eram vistas por mim como 

elementos ocidentais dotados de um mágico “poder” de ocidentalização, de invenção 

de um mundo necessariamente “ocidentalizado”. Creio que a questão de fundo que se 

colocava a mim naquele instante era uma certa noção purista da cultura enquanto um 

“museu de cera” (Wagner, 2012). Aos poucos, as questões relativas à filmagem, à 

imagem e à pesquisa audiovisual passaram de elementos pouco interessantes e 

“externos” à “cultura” Mbya a dispositivos de invenção e reflexão da cultura. 
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Partindo desta experiência, a presente pesquisa pretende investigar o filme 

Bicicletas de Nhanderú (2011), realizado pelo coletivo Mbya de cinema, enquanto um 

aparato de controle cultural concreto que, na esteira do pensamento de Wagner (2012), 

simultaneamente objetifica os eventos fenomênicos impostos como “natureza 

Culturalizada” (a temperatura da cor, as freqüências sonoras, a refração da luz), ao 

mesmo tempo em que é objetificado como “Cultura naturalizada” (máquinas dotadas de 

“poder”, “inteligência” ou “subjetividade”). 

Em certo sentido, a noção de “cinema indígena” faz convergir dois blocos de 

diferença, ou, dois modos de se relacionar com a alteridade. O cinema é atravessado 

pelo “pensamento selvagem” na medida em que este deixa-se atravessar pelo 

pensamento do cinema. É deste encontro entre duas formas de relação com a 

alteridade que são criados os filmes indígenas e é a partir deste encontro que essas 

produções podem ser chamadas de “cinema indígena”. Dentro destes encontros em 

que se vêem enredados os povos indígenas com o mundo ocidental, muitas das vezes 

forçados e em certos momentos incontornáveis, como se dá o encontro com as técnicas 

de produção audiovisual? 

Obviamente, o encontro dá-se sempre entre pessoas. Neste contexto, as 

diferentes oficinas de audiovisual realizadas em diversas aldeias pelo país carregam 

algo em comum: colocam os diversos povos indígenas em contato com diferentes 

representantes da sociedade envolvente. Cineastas, professores de fotografia, técnicos 

de som, de edição e de roteiro passam a ser vistos no cotidiano das aldeias e a fazer 

parte do círculo de amizades de indígenas de diferentes povos. Certamente este difere 

de outros encontros - muitas vezes forçados, violentos e devastadores - em que os 

povos indígenas viram-se enredados desde a o início da situação colonial até os dias 

de hoje. Estas pessoas carregam consigo a especificidade de seu tempo e junto a seus 

corpos, como se fundidos pela técnica, parte da ciência e tecnologia de seu povo. 

Através de uma cartografia dos processos corporais capturados e agenciados pelo 

que chamo de “cinema indígena”, pretendo pensar o corpo como dispositivo central de 

diferenciação e articulação no cinema Guarani-Mbya. Para tanto realizo uma análise 

fílmica que tem os corpos como problema intenso. O que é um corpo em Bicicletas de 

Nhanderu? Como o modo de ser Mbya se expressa nos corpos filmados? Quais 
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sensações, atitudes e posturas carregam para a tela? Neste contexto, as ideias centrais 

para a discussão são a noções de cinema indígena (Turner, 1993, Caixeta de Queiroz, 

2008; Brasil, 2012, 2013) e o conceito  de corpo (Seeger, DaMatta e Viveiros de Castro, 

1979, Viveiros de Castro, 1996, Lima, 1996, Lima, 2002, Vilaça, 2005) para as 

sociedades ameríndias e, mais especificamente, para o povo Mbya (Badie 2013). 

Abordarei também a relação entre corpo e transformação no contexto Mbya a partir das 

relações interétnicas geradas através do cinema, tomando como referência os trabalhos 

de  Vilaça (2000) e Miller (2015) que abordam o tema das relações interétnicas a partir 

do ponto de vista dos povos ameríndios. 
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2. Cinema indígena e choque cultural 

 

“Se a cultura fosse uma „coisa‟ absoluta, objetiva, „aprender‟ uma cultura se 

daria da mesma forma para todas as pessoas, tanto nativos como forasteiros, 
tanto adultos como crianças. Mas as pessoas têm todo tipo de predisposições e 
inclinações, e a noção de cultura como uma entidade objetiva, inflexível, só 
pode ser útil como uma espécie de „muleta‟ para auxiliar o antropólogo em sua 
invenção e entendimento. Para isso, e para muitos outros propósitos em 
antropologia, é necessário proceder como se a cultura existisse na qualidade de 
uma „coisa‟ monolítica, mas para o propósito de demonstrar de que modo um 
antropólogo obtém sua compreensão do outro povo, é necessário perceber que 
a cultura é uma „muleta‟.” (Wagner, 2012: 52) 

 

Dentre as programações de mostras e festivais de cinema pelo país, as imagens 

do cinema indígena (Caixeta de Queiroz, 2008; Brasil, 2012, 2013) consolidam-se a 

cada ano que passa. Essas obras têm sido reconhecidas por meio de prêmios 

nacionais e internacionais e críticas entusiasmadas de cineastas e críticos de cinema: 

 

“Esse reconhecimento vem, em geral, saudado pelo fato de tais filmes 
representarem uma lufada de ar fresco em relação aos documentários 
produzidos no país: os filmes “vídeo nas aldeias” trazem cenas e gestos da vida 
cotidiana, não se limitam às entrevistas, produzem novas formas de representar 
o “outro”, revelam o outro sem exotizá-lo, praticam realmente uma “filosofia da 
alteridade” e, além disso tudo, são obras bem construídas do ponto de vista da 
(nossa) linguagem audiovisual.” (Caixeta de Queiroz, 2008,: 101) 

 
Neste sentido, a produção audiovisual dos povos indígenas começa a romper a 

fronteira dos círculos de festivais etnográficos e antropológicos e a ser exposta para um 

público mais amplo no grande circuito de cinema nacional e internacional1. Contudo, 

este processo de sair de um contexto de especialistas e adentrar em outro (ele também 

com seus especialistas e espectadores próprios), traçado pelo cinema indígena e seus 

realizadores, além de críticas entusiasmadas, vem gerando choques e estranhamentos 

culturais pelas salas de cinema do Brasil. 

                                                             
1
 O projeto vídeo nas aldeias surge em 1987 no contexto do Centro de Trabalho Indigenista (CTI). De 

maneira resumida, sua intenção era utilizar o áudio visual nos contextos de diálogo interculturais. Em 

1998 passa por diversas transformações, em conjunto com a conjuntura política nacional, e passa a 

trabalhar com a formação de cineastas indígenas e na produção de suas obras audiovisuais. Desde 

trabalho surgem diversos filmes de diferentes povos indígenas. Para uma cronologia do projeto vídeo nas 

aldeias ver Gallois e Carelli (1995), Carelli (2004) e Caixeta de Queiroz (2008).  
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Para Wagner (2012), o choque cultural, que se delineia no ato de submeter-se a 

situações estranhas que extrapolam a competência interpessoal habitual e o ato de 

objetificar esta discrepância enquanto uma entidade palpável, é o que torna a cultura 

visível para o antropólogo. Ele é parte fundamental da invenção da cultura, pois é 

através do choque cultural que a cultura local torna-se perceptível pela primeira vez 

para o antropólogo: “Ele começa a ver seu próprio modo de vida em nítido relevo contra 

o pano de fundo das outras “culturas” que conhece, e pode tentar conscientemente 

objetificá-lo” (Wagner, 2012: 54). Neste sentido, seu modo de vida (ele também um 

nativo) serve de contraste para as experiências para com as outras culturas: “a cultura 

local se manifesta ao antropólogo primeiramente por meio de sua própria inadequação; 

contra o pano de fundo de seu novo ambiente, foi ele que se tornou visível.” (Wagner, 

2012: 48).  

Os paralelos desta situação em nossa sociedade são inúmeros. O calouro de uma 

faculdade, por exemplo, encontra-se em uma situação análoga. Ele irá alimentar no 

início a impressão de ser um “estranho no ninho”, podendo reagir de maneira a isolar-

se cada vez mais (e renegar o contexto em que se encontra) ou agarrando-se a todas 

as oportunidades de conexão com o contexto atual (de modo que possa assimilar o 

novo ambiente e tornar-se parte dele, ao mesmo tempo que o torna uma parte de si). A 

faculdade para ele é um novo ambiente, um novo contexto de relações, onde muitas 

vezes irá ser julgado como estranho e inadequado aos olhos de seus colegas 

veteranos: “O choque cultural é uma perda do eu em virtude da perda desses suportes 

[relações]” (Wagner, 2012: 49) já estabelecidas. De certa maneira todos nós já sentimos 

em algum grau uma sensação de inadequação frente a novos ambientes, e através 

dela relativizarmos, em certa medida, nosso contexto convencional.  

O cinema indígena também pode ser pensado enquanto dispositivo de 

estranhamento cultural. Uma vez que, se por um lado, ele desloca os cineastas e 

produtores indígenas para dentro de ambientes específicos da cultura ocidental (salas 

de edição, estúdios, cinemas e mostras de filmes, etc), por outro, ele transporta, por 

meio do filme, espectadores e pensadores do cinema ocidental a contextos, 

paradigmas e sensações próprias aos povos indígenas. O filme Bicicletas de Nhanderú 

realizado pelo coletivo Mbya pensado aqui constrói uma relação entre o mundo do 
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Juruá (termo que os Guarani costumam traduzir como “branco” para se referir aos não 

indígenas) e o mundo Guarani-Mbya, criando assim uma relação audiovisual entre duas 

variantes do fenômeno humano. O cinema indígena, neste sentido, age muitas vezes 

enquanto (des)articulador entre os contextos culturais convencionais -  ocidental e 

indígena -  e constrói, por meio dos processos de filmagem e exibição, uma relação 

(que muitas vezes é de estranhamento) entre ambos. 

A situação paradigmática em que este antagonismo saltou-me aos olhos ocorreu 

em um debate após uma sessão de filmes de realizadores indígenas. No tradicional 

Cine Arte UFF -  localizado em frente à praia, na zona mobiliária mais valoriza de Niterói 

e reconhecido pelo seu refinamento na curadoria de filmes apropriados a uma auto-

imagem do que seus frequentadores (em sua maioria pessoas das classes média e alta 

da região)  imaginam ser uma cultura apurada, bem educada e civilizada - em um 

debate com os realizadores e cineastas indígenas, após a exibição de uma sequência 

de filmes indígenas, uma senhora de aproximadamente sessentas anos de idade 

indagara, como se espantada, ao realizador indígena: como ele, que já dominava a 

câmera com destreza e que manipulava computadores e aparelhos celulares, inclusive 

melhor do que ela própria (uma autêntica civilizada), continuava a ser índio?  

De certa forma essa pergunta resume um clássico pensamento etnocêntrico e 

evolucionista dirigido aos povos indígenas. Já nos primeiros encontros entre os povos 

nativos e os colonizadores europeus, a tecnologia aparece como definidora para um 

escalonamento eurocêntrico do “humano”. Tal retórica teórica atua como um dispositivo 

de poder sobre a diferença do Outro. Por meio de uma dupla captura, onde, de um 

lado, os nativos não ocidentais são vistos como selvagens justamente por não 

possuírem a tecnologia ocidental (esta vista como fruto de um longo processo 

cumulativo e evolutivo que possibilita ao ocidente “culturalizar-se” e se afastar do 

estado “natural” em que se encontram os povos não ocidentais) e, de outro, deixam de 

ser indígenas (e viram o que?) ao se apropriarem dela.  

Ginsburg (2008) ressalta que a chamada “era digital” inventa uma nova noção de 

evolução, a qual com o passar do tempo seria inevitável para todos os povos. Tal 

crença têm implícita em si que as inevitáveis transformações tecnológicas provenientes 

da era digital transformam e formatam a seus moldes toda a diversidade que se 
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apropria delas. O mundo ocidental, com seu simbolismo, inventa, por meio da ciência, 

arte e tecnologia, uma imagem de si e, neste sentido, como argumenta Wagner, os 

mitos de origem ocidentais: 

 

“costumam ser obcecados com o desenvolvimento do homem como uma 
história da evolução das técnicas produtivas, uma gradual acumulação de 
„instrumentos‟ e „adaptações‟ que indica uma sofisticação tecnológica cada vez 
maior [...] a „Cultura” emerge como uma acumulação, uma soma de invenções 
grandiosas e conquistas notáveis” (Wagner,2012: 84)  

 

Este acúmulo de conquistas, invenções e descobertas são o cerne da ideia 

ocidental de civilização e gerir este acúmulo de invenções é tarefa de grande parte de 

nossas instituições e a razão pela qual foram inventadas 2 . Sejam para ensinar 

(escolas), ampliar (instituições de pesquisa) ou preservar (museus e centros de 

memória e arte); as instituições ocidentais criam, através de maneiras próprias de fazer 

e conhecer, instâncias de invenção em massa da cultura ocidental. Neste contexto, as 

salas de exibição dos variados cinemas pelo mundo, além de agirem claramente como 

instâncias de preservação do acúmulo audiovisual do ocidente, (criando assim uma 

história da imagem em movimento) atuam como difusoras de modos de ser, assim 

como na manutenção dos controles necessários para a reprodução dos modos de 

existência ocidentais.  

Os cinemas situam-se como uma das instituições onde criamos a nós mesmos, e 

reafirmamos a cada filme assistido, nosso mundo de significados e controles ocidentais. 

Inventa-se o passado, o presente e o futuro por meio de roteiros “clássicos”, de 

documentários e de ficções científicas. Os grandes sucessos do cinema mundial 

enquadram-se neste contexto de criação e controle. O conhecido filme Jurassic Park de 

Steven Spielberg, por exemplo, aclamado pela crítica de cinema por seus efeitos 

visuais e animatrônicos, cria, por meio de seu roteiro, uma imagem específica do 

passado (envolto pela natureza selvagem e repleta de perigos), onde a ciência e a 

                                                             
²Lévy-Strauss no seu texto hoje emblemático, “Raça e História”, de 1950, crítica a teoria do 
evolucionismo social e a noção de progresso a ela associada, mostrando que a noção de progresso-
tecnologia é a grande metáfora utilizada pela civilização ocidental pós-revolução industrial para  realizar 
um escalonamento evolutivo de otras culturas: “[...] quando estamos interessados num determinado tipo 
de progresso, reservamos o mérito dele para as culturas que o realizam no grau mais elevado e 
permanecemos indiferentes perante as outras. Assim o progresso é sempre o máximo de progresso num 
sentido pré-determinado pelo gosto de cada um.” (Lévy-Strauss, 1950:19) 
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tecnologia são o elo de conexão (criação) entre as temporalidades. Neste movimento 

também se contra-inventa uma imagem do presente e do futuro. 

A natureza, o inato e o instintivo são criados como um mundo desconhecido e 

perigoso que só pode ser dominado e explorado mediante o filtro da ciência, da 

tecnologia e da cultura. Os dinossauros que voltam à vida por meio da engenharia 

genética tornam-se, contudo, os principais antagonistas da trama e, no jogo de 

sobrevivência em que se encontram os humanos, inventam-se também sentimentos e 

afecções em relação aos “fósseis vivos”. Espanto e fascinação mesclam-se com medo, 

angústia e perigo, criando sensações específicas em relação ao mundo artificialmente 

natural criado pelo filme.  

Neste filme a ciência cria a natureza e esta, por sua vez, de maneira 

surpreendente, destrói a ciência - ao menos na ilha em que se passa a trama. De 

maneira implícita, o que estão em questão são os limites e os avanços da ciência em 

relação à criação. Abarcando questões presentes no imaginário da época, como 

clonagem de espécies, fertilização in vitro e engenharia genética, a grande questão que 

perpassa implicitamente todo o filme é: até onde podemos (nós o humanos) criar? Ou 

ainda, pode a vida ser criada no laboratórios da ciência? O que filmes dramáticos, 

romances, comédias, filmes de terror e de ação têm em comum é o poder de criar uma 

forma para nossas sensações e emoções, de criar um roteiro afetivo humano e incitar a 

sua dramatização ao espectador. Todas estas categorias próprias à linguagem 

cinematográfica (juntamente com uma vasta gama de controles), além de inventadas 

pelo homem, inventam o que é ser humano na contemporaneidade: 

 

“Geralmente se supõe que a nossa Cultura, com sua ciência e sua tecnologia, 
opera medindo, prevendo e arrigementando um mundo de „forças‟ naturais. Na 
realidade, porém, todo o nosso leque de controles convencionais, nosso 
„conhecimento‟, nossa literatura sobre realizações científicas e artísticas, nosso 
arsenal de técnicas produtivas, são um conjunto de dispositivos para a invenção 
de um mundo natural e fenomênico. Ao assumir que apenas medimos, 
prevemos e arregimentamos esse mundo de situações, indivíduos e forças, 
mascaramos o fato de que o criamos.” (Wagner, 2012:181)  

 

Neste sentido, o cinema pode ser um dos inúmeros dispositivos de controle e 

invenção de mundo. Me parece paradigmático pensar o cinema indígena em relação às 

instâncias de invenção ocidental, uma vez que, a partir do momento que os filmes saem 
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das aldeias e de um certo círculo de especialistas interessados em sua “cultura” e 

adentram o vasto campo de produção e distribuição dos cinemas comerciais, 

paradoxos, equívocos e objeções se proliferam. O incômodo exemplificado no início 

deste texto, onde os pressupostos do que é ser ocidental chocam-se com o que 

significa ser indígena, e as fronteiras entre o inato e o artificial, transformam-se em 

problema para os espectadores do cinema ocidental, exemplificam de certo modo, uma 

velha distinção binária que alguns consideram fundante do pensamento ocidental 

moderno: a oposição entre natureza e cultura.   

Para Wagner (2012) é através da tecnologia (indissociavelmente ligada à noção 

de cultura) que a sociedade ocidental produz sua percepção da natureza enquanto uma 

entidade exterior que se opõe a nós humanos. Sob esta ótica, em que os povos 

indígenas são vistos como espontaneamente ligados à natureza, a identidade indígena, 

no contexto das relações interétnicas, se define necessariamente pela ausência, a falta 

e o atraso da tecnologia, que é tomada como um traço constituinte da sociedade 

ocidental.  

Esta perene tentativa de classificar o diferente a partir de traços e características 

culturais, determinados sempre pela lógica ocidental, parece retornar a cada exibição 

de um filme indígena. Ailton Krenak quando questionado sobre o papel do cinema 

indígena frente à “economia das imagens” na indústria cinematográfica é enfático: 

 

“A imagem já está pastel demais. Hollywood pasteurizou a imagem. Nós 
queremos despasteurizar, estamos fazendo uma espécie de revolução do olhar. 
É mais uma revolta do olhar que uma revolução. É um olhar que não aguenta 
mais a mesmice.” (Krenak apud in Sanches, 2016) 

 

Pasteurização da imagem indígena, este foi basicamente o empreendimento 

realizado pelo cinema tradicional e pela grande mídia brasileira. E é frente a este 

cenário de produção do mesmo, que o cinema indígena representa uma revolta e uma 

revolução. Desestruturar as imagens dadas, e com isso desestabilizar os pressupostos 

ocidentais do que significa uma imagem, o cinema e até mesmo o ser indígena, tem 

sido, muitas vezes, o efeito destas produções. De certa forma, os filmes indígenas 

borram esta suposta fronteira (tecnológica) entre nós e eles, ao mesmo tempo em que 
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constroem novas distâncias, agora entre eles e nós, utilizando como critério o ponto de 

vista indígena.  

Esta pasteurização da imagem a que Krenak (op.cit) se refere se funda também 

em uma abordagem da diversidade ancorada no etnocentrismo e no evolucionismo. 

Clastres (2013) problematiza essa abordagem argumentando que, de acordo com essa 

perspectiva, as sociedades indígenas e não ocidentais são sempre descritas sob o 

signo da falta. Estas formulações, em suma, partem de um etnocentrismo ocidental e 

abordam as sociedades indígenas como se lhes faltasse alguma coisa “fundamental”: o 

Estado, a tecnologia escrita, a história ou a tecnologia audiovisual. Neste sentido, as 

sociedades indígenas são imaginadas “como espécies à margem da história universal, 

sobrevivências anacrônicas de uma fase distante” (Clastres, 2013: 201), com a 

convicção evolucionista de que a história possui um sentido único. Desprovidas de 

potência e agencia, as sociedades indígenas são, na maioria das vezes, representadas 

pelos meios audiovisuais ocidentais sob o ponto de vista dominante, pasteurizando a 

diferença.  

Pensadas sob o signo da falta, certas imagens dos filmes indígenas podem, em 

um primeiro momento, parecer muito estranhas para um expectador televisivo e 

cinematográfico nacional. Em bicicletas de Nhanderu, por exemplo, pode-se dizer,de 

acordo com este critério para julgar as imagens, que lhes faltam cortes, os quais dariam 

um maior controle da narrativa fílmica, ou que os planos são demasiado longos e 

fatigantes. Contudo, se entendermos a técnica “como um conjunto dos processos que 

se munem os homens não para assegurarem o domínio absoluto da natureza” 

(Clastres, 2013:203), mas sim para assegurar um domínio do mundo “adaptado e 

relativo as suas necessidades”(Clastres,idem) a questão se inverte. O tempo vagaroso 

no qual Bicicletas de Nhanderu se desenrola e nos convida, por meio de suas imagens 

visuais e sonoras, a uma escuta atenta e interessada, corresponde, de alguma maneira, 

à fala profética Mbya, ao tempo cíclico e cadenciado e aos seus corpos sempre em 

busca de uma perfeição serena. 

Um inevitável choque cultural se dá quando a grande diversidade de cosmologias 

ameríndias colide com a imagem estereotipada presente no imaginário da maioria dos 

espectadores do cenário cinematográfico brasileiro contemporâneo (assim como grande 
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parte da população nacional). Existente desde os tempos coloniais e reificada pelos 

grandes veículos de mídia e por meio de sucessivos “dias do índio” na escola, a 

imagem oficial do Índio no Brasil colide quando entra em contato com as imagens 

plurais dos mais de 247 povos indígenas falantes de mais de 150 línguas em todo o 

país. Neste sentido, a partir dos filmes, as sociedades indígenas constroem sua a 

antropologia nativa que reverte as condições e estruturas de poder sob o ponto de vista 

indígena (Caixeta de Queiroz, 2008). Caixeta de Queiroz refletindo sobre o filme Mbya 

“Duas aldeias: uma caminhada (2008)” nos descreve como os filmes indígenas são 

também exercícios de reversibilidade: 

 

os índios Guarani contemporâneos, sentados ali naquele gramado daquela 
ruína, tentando (sem conseguir) vender para os brancos o artesanato que lhes 
possibilitaria sobreviver, naquele lugar que outrora fora o lugar sagrado de seu 
povo e que hoje não lhes pertence, mas sim ao Estado brasileiro, sendo 
olhados e observados pelos brancos, que lhes dirigem um olhar consternado 
pelo fato de não mais serem índios de verdade (para o olhar dos brancos, bem 
entendido), pelo fato de seus artesanatos não serem “de verdade”, isto é, não 
trazerem em seus enfeites penas de “pássaros de verdade” (como se eles 
ainda existissem, não tivessem sido destruídos, eles e seu meio ambiente, 
pelas ocupações e plantações dos brancos), isso tudo é, no mínimo, 
desconcertante. Tudo isso é um olhar certeiro do índio sobre o olhar 
colonizador do branco para o índio: são os índios que enquadram o “olhar do 
branco” e revelam não só a sua dimensão histórica, mas sua presença real no 
mundo de hoje. Isso é o que eu chamaria de uma antropologia nativa, ou 
reversa, praticada pelo uso do audiovisual. (Caixeta de Queiroz, 2008:116) 

 

O cinema produzido pelos realizadores indígenas atua neste cenário como uma 

bomba para os rotineiros pressupostos essencialistas e puristas de uma identidade 

cultural. Ele deixa ver, aos olhos ocidentais, algo até então constantemente eclipsado 

pelos dispositivos de invenção da sociedade nacional: o olhar indígena sobre sí e sobre 

a sociedade envolvente. Não só um olhar, uma diversidade de olhares. As diversas 

etnias que, ao longo do tempo, vem se apropriando da tecnologia audiovisual, aos 

poucos, descontroem visões etnocêntricas e evolucionistas que caracterizam o 

pensamento ocidental, e instauram novos parâmetros sobre as relações entre as 

sociedades indígenas e a sociedade nacional, desta vez sob o ponto de vista indígena. 

Como pensa Caixeta de Queiroz (2008), na esteira do pensamento de Wagner (2013), 

os filmes indígenas são exercícios de reversibilidade que objetificam os estereótipos 

ocidentais e inventam novos pressupostos a partir da lógica indígena. 
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No entanto, no sentido oposto ao apontado por Queiroz (op.cit), outros autores 

problematizaram a apropriação indígena do vídeo. No início dos anos de 1990, os 

estudos de Faris (1991) enfatizavam que a tecnologia audiovisual era uma máquina de 

ocidentalização das alteridades. Para o autor, os aparatos cinematográficos 

incorporavam de maneira tão profunda as categorias ocidentais de visualidade que 

seria impossível utilizá-los sob uma ótica cultural não ocidental. A tecnologia audiovisual 

foi, assim, pensada como um aparato de colonização ocidental que, ao ser utilizada por 

povos não-ocidentais, inevitavelmente os encaixaria dentro de categorias alheias à sua 

própria cultura: 

 

“independentemente de quem está filmando, serão inevitavelmente projetos 
ocidentais enquanto nós as consumimos. O sujeito do filme etnográfico será 
sempre um objeto, não importa quem faz o filme, enquanto nós formos os 
espectadores [...] o ocidente, hoje, está em toda parte [...] em estruturas, 
mentes, tecnologias. O privilégio epistêmico [...] permeia e convence 
dramaticamente [...] os projetos de outras apresentações deles dirigidas a nós. 
[Tais projetos] não são construções, mas sim filtros em uma só direção.” (Faris 
(1991) apud in Turner 1993: 115) 

  

Neste sentido, o uso de câmeras, monitores, gravadores e microfones, 

enquadravam-se em um pressuposto onde a tecnologia, em todos seus âmbitos, desde 

a criação até o seu consumo, era inevitavelmente um grande veículo de transmissão 

dos hábitos ocidentais e onde os povos não-ocidentais - dentre eles as diversas 

sociedades indígenas sulamericanas - não possuiam agência frente à assimilação da 

imagética colonizadora. O cinema aparecia como um meio artificial de representar o 

mundo natural, correspondendo, fundamentalmente, à necessidade de consumo 

capitalista. Consumir a imagem do Outro, conhecer seu mundo para, assim, o exotizar, 

dominar e o cimentar em mais um dos compartimentos do entretenimento.  

O argumento de Faris, sem dúvida, leva às últimas consequências a capilaridade 

do poder colonizador ocidental, contudo, deixa de lado uma reflexão sobre a resistência 

dos povos não-ocidentais frente a este quadro de dominação. Creio que, em vez de 

passividade, se encontra ali agência. Não quero com isso minimizar os efeitos 

catastróficos da globalização ocidental para os povos indígenas, nem realizar uma 

apologia da tecnologia audiovisual como algo que deva ser experimentado por todos os 

povos indígenas. Contudo, não devemos nos esquecer de que tais povos continuam 
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resistindo até os dias atuais a mais ofensiva e extensiva máquina de extermínio já 

criada pelo ocidente e denominada, através dos tempos, ora como salvação, ora como 

evolução e, muitas vezes, como progresso.  

O texto de Terence Turner (1993) sobre a apropriação que os Kayapó, povo 

falante de uma lingua Jê do Brasil Central, fazem do vídeio, é um dos primeiros estudos 

etnográficos sobre os usos que os povos indígenas fazem do vídeo e dos meios de 

comunicação audiovisual. Respondendo às críticas de Faris (1991), Turner (op.cit) 

ressalta o papel fundamental dos “esquemas culturais” na produção da imagem no 

cinema indígena. Retomando o trabalho de Sol Worth e John Adair (1997) – que, na 

decada de 1960, conduziram um dos primeiros trabalhos de instrumentação do 

audiovisual junto a oito indígenas Navajos do Novo México – Turner resgata, baseado 

em seu próprio trabalho etnográfico junto aos Kayapó, a ideia de que a produção da 

imagem no vídeo indígena impregna o filme de categorias estéticas e políticas 

provenientes da cultura em que se inserem os seus realizadores. Essa ideia parece ser 

fundamental para pensar não só o cinema Kayapó como todas as produções 

audiovisuais indígenas: 

   

“o videomaker indígena opera com o mesmo conjunto de categorias - noções 
de representação, princípios de mimese, valores estéticos e noções do que é 
social e politicamente importante - que aquelas cujas ações ele está filmando 
[...] Seu vídeo reproduz, em sua estrutura, a estrutura repetitiva da cerimônia 
em si e, portanto, ele próprio cria "beleza", no sentido Kaiapó do termo.” (Turner 
1993: 92) 

 

No caso guarani em particular, as relações entre a sua sociedade e o mundo dos 

Juruá (como se denomina os não indígenas na língua Mbya) são altamente 

problematizadas. Crianças, mulheres, homens e velhos Mbya refletem, cada um a seu 

modo, sobre suas relações com a sociedade envolvente. O perigo das relações com o 

homem branco, sobre o qual o filme Bicicletas de Nhanderu (doravante BN) reflete de 

maneira implícita e explícita, atravessa também no plano onírico e está presente nos 

corpos e no imaginário da diversidade de pessoas Guarani.  

Neste caso, os instrumentos tecnológicos dos não indígenas não aparecem como 

preocupações do mesmo modo que se apresentam no mundo ocidental. O que 

desperta a atenção dos Mbya são os usos que são dados aos instrumentos, por quem e 
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porquê são utilizados. Uma cena que considero emblemática de BN exemplifica tal 

reflexão. Nesta cena, dentro de uma casa Mbya, ainda na preparação para a filmagem, 

inicia-se a seguinte conversa entre os cineastas da aldeia e a entrevistada: 

 

- Depois você apaga essa luz? 
- Sim, depois da filmagem. 
-Talvez eu ganhe mais dinheiro com esta filmagem.  
-Aquele não deu muito dinheiro porque era nosso primeiro filme.  
- Ha, é. 
- Pouca gente vê o nosso filme. 
- Com certeza. 
- Mas nós vamos vender mais. 
- É filme original, não é pirata. 
- Assim é melhor! 
- O que os outros índios ganharam 
- Como? 
- Ganharam reconhecimento. 
- É mesmo? Eu não sabia. 
- Agora é a nossa vez, mas tem que ficar muito bom. 
- O que vocês fizeram com o dinheiro do outro filme? 
- A nós dois deram somente cem reais, porque só aparecemos de longe. E os 
que não quiseram aparecer, quando veio o dinheiro, ficaram bravos porque não 
receberam. Agora temos que falar nisso na próxima reunião. Nas missões os 
brancos filmam sem dar um centavo. Lá eles deixam. Não reclama que os 
brancos se aproveitam. O pessoal aqui já passou dos limites. (Bicicletas de 
Nhanderú, 2011). 

 

    

 

A câmera em si mesma não é um problema, mas por quem ela será manipulada 

pode ser uma questão importante. O filme em si não é um problema, mas os seus 

objetivos podem ser. Aqui o que está em questão são as relações que se tecem a partir 

dos equipamentos e do filme. Se o cinema indígena é um cinema dos corpos, como 

veremos à frente com Caixeta de Queiroz (2008), estes corpos fílmicos são índices de 

relações estabelecidas com outros seres, traçam-se laços de parentesco e de afeto por 

meio do filme. Trata-se de uma “guaranização” da câmera, da tecnologia e do cinema. 
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Neste sentido, o que os filmes do Coletivo Mbyá Guarani explicitam é que, para eles, o 

cinema, ao invés de transformar os indígenas em ocidentais, é uma ferramenta capaz 

de potencializar sua capacidade de auto-invenção e de auto-reflexão sobre sua própria 

cultura.  

Ginsburg também ressalta este aspecto ao pensar o cinema indígena australiano: 

 

Quando observa o cinema indígena australiano, você tem acesso a uma 
percepção muito distinta, o que ajuda a compreender um mundo culturalmente 
complexo. E o potencial disso é que não ficamos limitados a um único gênero 
de representação, tendo acesso, na tela, ao modo como as pessoas se 
representam. [...] Temos a ilusão de que a câmera é transparente, disponível 
para qualquer um, portando sempre a mesma função ideológica e ontológica. 
Do mesmo modo que um pesquisador que avalia a TV dos aborígenes 
australianos imaginando que a câmera estivesse embebida, ela mesma, na 
ontologia do Ocidente e que, por isso, produziria efeitos universais. Isso não é 
absolutamente verdadeiro, uma vez que cada grupo vai usar a câmera e as 
imagens de um modo específico, vinculado a sua experiência cultural. 
(Ginsburg apud Brasil e Gonçalves (orgs.) 2016: 567) 

 
Sahlins (1997), refletindo sobre as formas de apropriação de elementos da cultura 

ocidental por parte das populações indígenas, chamou esse processo de “indigenização 

da modernidade”, sugerindo que os povos ditos tradicionais tinham um papel ativo e 

criativo nos processos de transformação pelo qual passavam a partir do contato com a 

cultura ocidental, podendo, inclusive, usar o domínio da tecnologia ocidental para 

subverter o sistema de dominação no qual estavam inseridos. 

Ginsburg (2008), analisando as apropriações indígenas sobre as mídias digitais, 

propõem o conceito de “indigenização da tecnologia” de maneira a mudar o modo como 

percebemos a apropriação da tecnologia ocidental pelos diferentes povos indígenas. 

Para a autora, as produções midiáticas e formas expressivas indígenas atuam não só 

como uma maneira de continuidade e de resgate cultural, como também uma forma de 

intensificar transformações culturais segundo um “tradicionalismo estratégico” 

especifico: 

 

The cultural activists creating these new kinds of cultural forms have turned to 
them as a means of revivifying relationships to their lands, local languages, 
traditions, and histories and articulating community concerns. They also see 
media as a means of furthering social and political transformation by inserting 
their own stories into national narratives as part of ongoing struggles for 
Aboriginal recognition and self-determination.(Ginsburg, 2008: 139) 
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O cinema indígena, ainda na esteira do pensamento de Ginsburg (idem) e de 

Sahlins (op.cit), faz parte de uma gama de processos de reversão (Wagner, 2013; 

Caixeta de Queiroz, 2008) da objetificação, mercantilização e apropriação cultural 

instaurada pelo processo colonizador às sociedades indígenas. O cinema indígena 

ajuda a inventar e a contestar territórios sociais, visuais, existenciais e políticos em 

imaginários culturais nacionais repletos de dispositivos de exclusão e de neutralização 

da expressão indígena.  

Caixeta de Queiroz (2008) defende a ideia que o cinema indígena é fabricado sob 

as mesmas categorias que o pensamento selvagem. Em outras palavras, o autor 

argumenta que a ontologia do cinema em si é uma bricolagem (uma estruturação de 

pedaços de imagens, visualidades e sonoridades) e que seu encontro com a ontologia 

do pensamento selvagem (este também um bricoleur) abre uma via de potente de 

fecundação mútua. Um encontro que possibilita não só ao cinema abrir-se para a 

alteridade e para formas de representação diferentes de si, como também propicia ao 

pensamento selvagem explorar novos mundos, territórios sociais e existências a partir 

de uma lógica semelhante à sua. O argumento que o autor propõe abre um oceano de 

possibilidades de criação e experimentação da linguagem cinematográfica a partir da 

percepção da diferença e do estatuto que as cosmologias indígenas conferem à 

diferença.  

Gow (1995) complementa esse argumento afirmando que o cinema pode 

funcionar com sucesso sem que os significados das imagens fílmicas sejam 

compartilhados por aqueles que assistem ao filme. Partindo da ideia, que já se tornou 

um lugar comum na antropologia, de que “povos diferentes observam aspectos diversos 

de seu ambiente e atribuem valores diferentes às suas experiências” (Gow,1993: 52), 

este autor enfatiza que os afetos suscitados por uma imagem do cinema podem variar 

de acordo com a cultura do espectador. Ele usa o exemplo das sensações criadas a 

partir da visualização da imagem de uma piranha que, segundo ele, não seriam 

necessariamente as mesmas entre o espectador ocidental e um povo indígena 

amazônico. 

Símbolos iguais e significados diferentes, Pellegrino (2008) ressalta que “deve ser 

dada uma atenção aos significados culturais desvendados pelas imagens” uma vez que 
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“diferentes concepções de realidade articulam diferentes sistemas de visualidade” 

(Pellegrino, 2008: 147). A autora defende idéia da imagem “como uma via de acesso às 

concepções e categorias nativas investigadas pela pesquisa etnológica”, uma vez que 

por meio do seu regime de visualidade podemos ter acesso (muitas vezes por meio do 

choque e estranhamento) aos significados atribuídos a elas pelas diferentes sociedades 

indígenas. Para Pellegrino (op.cit), estes estudos da visualidade indígena merecem 

destaque nos estudos antropológicos uma vez que as imagens podem ser importantes 

meios de comunicação de significado entre culturas diferentes. 

Neste contexto, os argumentos de Turner (1993) e de Caixeta de Queiroz (2008), 

por um lado, e o de Gow (op.cit) e Pellegrino (op.cit), por outro, coadunam-se, uma vez 

que enfatizam dois aspectos diferentes e complementares quando pensamos no 

cinema indígena. De um lado, a produção audiovisual feita por cineastas indígenas 

impõe (em graus variáveis) sua própria noção de cultura, estética e política sobre os 

filmes realizados, de maneira que o próprio cinema se transforma em outra coisa a 

partir das câmeras indígenas, e podemos, assim, pensar em um cinema Mbya-Guarani. 

De outro lado, a visualização das imagens do cinema indígena está, em certa medida, 

condicionada às categorias culturais, estéticas e políticas do espectador e, neste 

contexto, os choques culturais provenientes de diferentes significações para símbolos 

iguais podem ser interessantes vias de acesso à cultura indígena por meio do 

estranhamento.  

Por fim, como sugere Stengers (2012) e Goldmam (2015), talvez seja necessário ir 

um pouco mais devagar e atentar para os riscos da construção de uma imagem 

generalista e homogênea, baseada nos costumeiros clichês ocidentais com relação à 

tecnologia. Os meios tecnológicos não são uma nova salvação, desta vez por meio da 

tecnologia, onde os povos não ocidentais inevitavelmente estariam subordinados a ela, 

por meio de uma evolução tecnológica “natural”. As apropriações e usos da tecnologia 

audiovisual são diversos, assim como o são as cosmologias ameríndias, e seu 

afastamento, consciente ou não, não significa atraso ou falta: 

 

Percebo, por outro lado, uma espécie de fantasia utópica da comunicação, que 

aposta na ideia de que, um dia, todos os povos indígenas estarão se 

comunicando entre si. Essa me parece uma forma ocidental hegemônica de 
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pensar, que toma tudo como transparente e acessível ao consumo. O acesso é 

variável, assim como o que se inventa com as tecnologias: por um lado, há 

cada vez mais bandas largas de internet mundo afora, essas que fazem parte 

das fantasias promovidas pela indústria da tecnologia digital. Por outro lado, 

existem muitos lugares que só conseguem receber sinais de rádio; é preciso, de 

fato, desocidentalizar essa fantasia sobre a era digital. Não se pode dizer que 

todos vivem na era digital só porque se relacionam com meios digitais. Não se 

trata de que alguns povos não querem ou não usam as tecnologias, mas sim de 

percebermos que a chamada era digital pode criar um grande divisor entre os 

povos que têm acesso a essa tecnologia e aquele que, por não a utilizarem, 

podem ser considerados atrasados em uma escala guiada pela fantasia de que 

o progresso digital deve ser estendido a todos os povos. Assim, as tecnologias 

digitais são hoje a imagem e a linguagem do que se entende como o Ocidente 

desenvolvido, mas não deveriam ser a “medida” para a experiência de todos os 

povos. (Ginsburg apud Brasil e Gonçalves (orgs.) 2016: 573) 
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3.1 O corpo ameríndio. 

 

Desde a década de 1960/70 os americanistas vêm chamando a atenção para a 

centralidade do corpo para o entendimento das sociocosmologias ameríndias: 

 

[...] a originalidade das sociedades tribais brasileiras (de modo mais amplo, sul-
americanas) reside numa elaboração particularmente rica da noção de pessoa, 
com referência especial à corporalidade enquanto idioma simbólico focal. Ou, 
dito de outra forma, sugerimos que a noção de pessoa e uma consideração do 
lugar do corpo humano na visão que as sociedades indígenas fazem de si 
mesmas são caminhos básicos para uma compreensão adequada da 
organização social e cosmologia destas sociedades. (Seeger, Da Matta e 
Viveiros de Castro, 1979, p. 3) 
 

Posteriormente, Viveiros de Castro (1996) e Lima (1996), refletindo sobre a 

importância do corpo para as cosmologias ameríndias, sugeriram a noção de ponto de 

vista, ou perspectiva, argumentando que o corpo ameríndio é a sede da identidade 

contrastiva entre os seres que compõem o amplo espectro de humanidade que 

caracteriza essas cosmologias. Isso se dá por conta do amplo espaço reservado à 

humanidade nas cosmologias ameríndias, noção que vai de encontro à antinomia 

natureza/cultura, a partir da qual se define a noção de humanidade no pensamento 

ocidental. Ao estender a subjetividade e a humanidade a animais, plantas, lugares ou 

substâncias, o regime sociocosmológico ameríndio se diferencia completamente do 

regime ontológico ocidental, onde o que funda a humanidade, e a diferença frente às 

demais espécies, é justamente uma exclusividade subjetiva. A humanidade, neste caso, 

se reduz à espécie humana. Para os povos ameríndios a humanidade é uma condição 

que pode se estender a outros seres dependendo da relação que se estabelece com 

eles.  

Viveiros de Castro (1996), realizando uma síntese dos estudos etnográficos junto 

aos povos ameríndios evidencia que, ao contrário do regime ocidental, nessas 

cosmologias a alma humana (cultura) pode ser atribuída a uma vasta gama seres 

(animais, plantas, fenômenos atmosféricos, lugares, etc):  

  

“todos os seres vêem (representam) o mundo da mesma maneira - o que muda 
é o mundo que eles veem. Os animais utilizam das mesmas “categorias” e 
“valores” que os humanos [...] Mas as coisas que eles veem, quando vêem 
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como nós mesmos, são outras: o que para nós é sangue, para os jaguares é 
cerveja; o que para as almas dos mortos é um cadáver podre, para nós é 
mandioca fermentando. (Viveiros de Castro, 2015, p. 64) 

 

Ao contrário da ontologia ocidental multiculturalista - que supõem uma série de 

representações subjetivas sobre uma natureza una, comum e dessubjetivada - o 

perspectivismo ameríndio pode ser descrito como um multinaturalismo, uma vez que 

“uma perspectiva não é uma representação porque as representações são 

propriedades do espírito, mas o ponto de vista está no corpo” (Viveiros de Castro, 2015, 

p. 65). Neste sentido, no contexto ameríndio a diferença entre os pontos de vista (e 

aquilo que os diferencia) se dá não através de uma subjetividade limitada a espécie 

humana, uma vez que esta é compartilhada por todos os seres, mas sim pela 

especificidade dos corpos, tomado aqui como um conjunto de afecçoes que vai 

determinar o mundo que se vê. Ou seja, o que varia neste caso não é a cultura, mas a 

natureza. O mundo que se vê é, assim, intrinsecamente determinado pelo ponto de 

vista de quem o vê, nunca podendo ser definido de antemão. 

A idéia do corpo como um organismo biológico e naturalmente dado não 

corresponde, de modo algum, à teoria do corpo ameríndia. A obra de Platão, marco 

importante da história do pensamento ocidental, é paradigmática para pensar a 

semiotização corporal no ocidente. A grosso modo, o platonismo pensa o homem 

constituído por duas ordens: a alma (artificial) e o corpo (inato). A primeira ordem diz 

respeito ao plano mais elevado do homem, àquilo que o define enquanto tal, um 

produto do refinamento progressivo que possibilita por meio dela o acesso ao plano do 

conhecimento (o mundo das idéias). Já a segunda ordem corresponde a um impecílio 

permanente ao plano elevado das idéias, uma vez que, para Platão, o corpo é um 

obstáculo a ser transcendido em nome do conhecimento (Ulpiano, 1989). 

De certo modo, a história do pensamento ocidental carrega ainda este platonismo 

consigo, seja através do cristianismo, do racionalismo, do organicismo ou do 

cientificismo, a permanente negação e acusação ao corpo persiste nos discursos sobre 

o saber ocidental. Para as sociedades ameríndias, ao contrário do caso ocidental, o 

corpo ocupa uma posição central no seu regime de conhecimento. Aqui ele passa de 

obstáculo para objeto de pensamento, na medida em que “a consideração do lugar do 

corpo humano na visão que as sociedades indígenas fazem de si mesmas são 
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caminhos básicos para uma compreensão adequada da organização social e 

cosmologia destas sociedades.” (Seeger, Da Matta e Viveiros de Castro, 1979, p. 3).   

Contudo, antes do que diferenças fisiológicas - foco da atenção ocidental 

direcionada à corporeidade - o corpo ameríndio indica uma diferença ontológica, é 

pensado não como um substrato biológico, mas como um conjunto de afetos e 

afecções (Viveiros de Castro, 2015). Neste sentido, o que se come, como se move ou 

como se comunica importa mais do que as diferenças anatômicas entre órgãos: “O que 

estamos chamando de “corpo”, portanto, não é uma fisiologia distintiva ou uma 

anatomia característica; é um conjunto de maneiras ou modos de ser que constituem 

um habitus, um ethos, um etograma”(Viveiros de Castro, 2015: 66).    

O que o material etnológico aponta é que os processos corporais são elementos 

privilegiados nas construções de singularidade entre os povos ameríndios. Gonçalves 

(2001), a partir da etnografia dos Pirahã, povo de língua Mura do Amazonas, destaca 

que os processos corporais não estão necessariamente ligados a uma materialidade do 

corpo, e sim a uma noção própria de corporalidade. “O corpo é a “forma pura” de 

possibilidade de expressão para tudo, mas o conteúdo desta expressão não é o corpo 

propriamente dito, produz outros significados através da forma corporal.” (Gonçalves, 

2001: 28). Neste sentido as almas, e demais serem que transcendem a noção de corpo 

material, tal como a concebemos, para o pensamento ameríndio também seguem o 

nexo dos processos corporais, possuem substância e estão sujeitas, assim como o 

corpo, a transformações. (Viveiros de Castro, 1996; Gonçalves, 2001). Em um artigo 

sobre a noção de corpo para os povos ameríndios, Vilaça (2005) sugere que a alma 

pode ser pensada como a atualização do corpo em outra perspectiva, indicando, assim, 

que alma e corpo no pensamento ameríndio não são qualidades substantivas, mas 

posições relacionais. 

Também na teoria do cinema, a percepção cinemática não se restringe apenas a 

um conteúdo da representação, ou se dá apenas através da absorção de imagens pela 

mente-intelecto. Para Shaviro (2015), o cinema circunda também processos corporais e 

o filme atua como um medium que corporifica sensações. As atitudes do corpo, as 

posturas corporais, os estados corporais: o sono, a embriaguez, os esforços, as 
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resistências, os elementos de dor, agonia, prazer, excitação, cansaço, incômodo, 

felicidade afetam tantos os corpos filmados quanto os espectadores.  

 

3.2 Um raio no cinema  

 

 

Em um plano aberto sobre a aldeia Ko‟enju podemos ver as casas Mbya fixadas 

ao chão em contraste com o suave movimento das nuvens, relâmpagos e trovões. Aos 

olhos ocidentais, a imagem pode parecer um tanto quanto desconcertante ao 

espectador que espera, ao ver um filme indígena, as aldeias típicas dos povos do Xingu 

ou de certas partes da Amazônia, com suas grandes malocas coletivas. Para os olhos 

brasileiros – acostumados com uma imagem estereotipada dos povos indígenas – a 

disposição das casas, os postes elétricos enfileirados e o contraste entre ambos com o 

vazio do pano de fundo sugerem um ambiente que poderia facilmente ser confundido 

com uma zona rural ou até mesmo uma região urbana periférica. Além disso, a imagem 

para os cinéfilos costumeiros parece preocupar-se pouco com uma certa “qualidade” de 

cor e iluminação (se tomarmos como referência a estética ocidental).  

Contudo, aos olhos Mbya, a imagem está interessada em indicar o movimento das 

divindades guarani. O quadro fixo que captura o movimento celeste parece refletir, de 

maneira implícita, o olhar de uma pessoa Mbya sobre os inúmeros deslocamentos dos 
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quais a vida é feita, além dos diversos encontros com os deuses que se darão nas 

caminhadas por esta Terra imperfeita: 

“La constante movilidad es una de las características distintivas de la etnia, este 
oguata, que significa caminar, está presente incluso en sus mitos fundacionales 
(Melià,1987; Baptista da Silva et al.2009), como en el conocido mito de los 
gemelos, donde es la mujer embarazada de los futuros sol y luna, quien 
deambula en busca de su compañero, la divinidad Ñande Ru, “Nuestro Padre”, 
que ya ha abandonado la tierra.Ese es el comienzo de las andanzas de Kuaray, 
el sol, creador de gran cantidad de especies de la flora y de la fauna en su 
andar. [...] De esta forma, por medio de su continua movilidad los mbya repiten 
las acciones de sus dioses y héroes culturales que fueron dando forma a esta 
tierra en sus caminatas” (Badie, 2013, p. 23) 
 

É interessada no deslocamento dos deuses que a imagem inicial de Bicicletas de 

Nhanderú inicia sua narrativa. A importância conferida ao movimento e aos deuses já 

foi amplamente descrita na etnografia Guarani (Pissolato, 2007; Badie, 2013; Schaden, 

1954; Clastres, 1978; Cadogan, 1959) e, neste sentido, as imagens iniciais de BN 

parecem ser a expressão visual destes temas tão presentes nas etnografias sobre os 

povos Guarani. 

A voz do Karaí Tataendy vinda do extracampo e versada em tom profético revela, 

aos olhos alheios, a sua cosmologia, a identidade das divindades que se deslocam 

junto às nuvens: “Os tupã são assim. Eles não vêm só trazer chuva, vêm também para 

nos proteger. Eles não caminham em vão. Pois não vemos os seres que nos fazem 

mal. Somente eles podem ver os seres que nos fazem mal. ” A imagem, até então um 

tanto quanto opaca à compreensão ocidental, ganha sentido através da fala do Karaí, 

que, por meio de um ritmo cadenciado, lento e harmonioso, passa a compor a 

paisagem sonora do filme. Suas palavras irão durante diversos momentos nos conduzir 

em uma imersão no seu contexto de vida, explicando e explicitando aos espectadores a 

conexão cósmica existente entre os Mbya e suas divindades. 

A imagem em que o filme se apresenta ao público, ainda com um plano aberto 

sobre a aldeia, onde um raio corta os céus em direção à terra, conectando o mundo dos 

deuses e dos Mbya, parece interessante para pensarmos, logo no início, sobre os 

significados diferentes conferidos a signos iguais: 

Las actividades de los dioses tienen repercusión en la tierra, por ejemplo, 
cuando juegan, al igual que los hombres, al manga jetepe, lanzándose unos a 
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otros un artefacto confeccionado con la chala del maíz, se producen 
relámpagos en el cielo. Y cuando realizan danzas religiosas como el tangara, 
también pude verse relampaguear hacia el este. Si la divinidad Karai convoca a 
Tupã, éste acude enseguida, entonces pueden observarse resplandores que 
van de oeste a este en el firmamento siguiendo su camino. [...] De este modo, 
los datos recogidos aunque a veces parecieran confusos, hablan de una 
concepción del cielo y la tierra que difiere de la versión occidental y cristiana, 
algo que se ha tratado muy poco en la bibliografía guaraní. (Badie, 2013, p 83) 

 
Retomarmos assim às ideias que venho discutindo ao longo desse trabalho sobre 

choque cultural (Wagner, 2012) e o não compartilhamento dos mesmos significados por 

parte do espectador que assiste aos filmes indígenas. O raio para a cosmologia Mbya, 

antes de ser um evento puramente meteorológico, é um instrumento que Tupã utiliza 

quando intenciona agir diretamente sobre a vida da aldeia. Para os Guarani, as nuvens, 

a chuva, os relâmpagos e trovões não significam apenas eventos fenomênicos da 

“natureza”, pois carregam significados completamente diferentes dos ocidentais, uma 

vez que se revelam como subjetividades, divindades dotadas de intencionalidade, 

“poder” e agência sobre suas vidas cotidianas. Mais do que partículas de água em 

atrito, os raios significam mensagens enviadas pelos Tupã‟s, os quais podem ver o 

invisível, o ponto de vista daqueles que podem fazer mal ao Mbya, e protege-los ou 

puni-los com relação a seus atos ou às propagações de más influencias e feitiçarias 

enviadas pelos seres e animais que dotados de subjetividade os intencionam fazer mal: 

En tanto que Tupã es probablemente la deidad guaraní más conocida por la 
importancia que cobró en el proceso de apropiación de las lenguas guaraníes 
por parte de los jesuitas y la evangelización. En la cosmología mbya es el dios 
relacionado con las tormentas y los relámpagos, depende directamente de 
Karai Ru Ete, “Verdadero Padre Karai”, cuyas órdenes obedece. Tupã vigila y 
tiene bajo control todo lo que sucede en la tierra, tiene la facultad de aniquilar 
mediante rayos a quienes se desvían de las normas, sean éstos seres humanos 
o espíritus y “dueños” de árboles, animales o lugares. [...] Los indígenas 
describen las descargas eléctricas como las “armas de fuego” de Tupã, a quien 
suelen comparar con los gendarmes en el “sistema de los blancos”. Según los 
distintos relatos también consignados por Cadogan (1992a), este dios fue quien 
destruyó Yvy tenonde, la “primera tierra”, a causa de las transgresiones 
cometidas por sus habitantes. (Badie, 2013, p 78) 
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3.3 Um raio no corpo 

As cenas paradigmáticas dos corpos celestes no início do filme irão, aos poucos, 

explicitar sua influência sobre o cotidiano da vida Guarani, ao revelar-se para o 

espectador por meio das palavras Mbya: 

“aquele dia, enquanto a gente tomava chimarrão, caiu um raio bem aqui na 
aldeia, e um pedaço de pau caiu dentro de casa. Será que sobrou um pedaço 
daquele pau? Porque eu vou querer um pouco para fazer colar para os 
homens”. (Bicicletas de Nhanderú, 2016) 
 

A fabricação dos colares a partir das lascas de arvore tocadas por Tupã irá 

acompanhar grande parte da narrativa percorrida pelo filme. O raio enviado por tupã 

transforma lascas de madeira em potências mágicas as quais serão, mais uma vez, 

transformadas, por meio das mãos Guarani, em enfeites. O significado dos colocares 

para o contexto Guarani transcende nossa corriqueira noção estética e além de deixar 

os corpos Guarani mais “bonitos” passam a protegê-los e conectá-los às suas 

divindades.  

      

   

 

Neste ato, o corpo Guarani é fabricado, tanto pela ação dos deuses, quanto pelo 

intermédio dos mais velhos, ambos correspondendo aos contextos convencionalizados 
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da cosmologia Mbya. Por meio da ação xamanica os enfeites marcam sobre o corpo 

dos jovens Guarani as suas relações e alianças com as divindades, protegendo-os 

durante momentos de caça na floresta ou em suas incursões à cidade. Tal como ocorre 

na cerimônia de nomeação Mbya, onde o nome recebido liga o receptor ao cosmo, os 

enfeites também agem como índices de relações estabelecidas e situam aquela pessoa 

em relação aos humanos, deuses e mortos: 

 

El nombre es parte del alma de la persona, como expresaba Nimuendajú: “el 
guaraní no se llama de tal o cual manera, sino que es tal o cual” (1978: 53), la 
procedencia de su palabra-alma será una guía para todas las circunstancias de 
la vida. La denominación que recibe un individuo se convierte en una suerte de 
localizador de la persona en la estructura social (Mendes 2006), es una guía 
para su existência. (Badie, 2013: 96) 

 
 

Os nomes e enfeites Mbya, versam menos sobre uma identidade substancial ou 

uma representação estética (aos moldes da conjuntura ocidental) do que sobre 

relações de alteridade e aliança entre os seres do cosmo. “As pinturas ou ichy seriam 

usadas como remédios preventivos, já que teriam o poder de repeli-los (os espíritos de 

animais e duendes da floresta). Assim como os ojegua, ou „enfeites‟” (Badie, 2015, P. 

25).  

O que nos chama atenção é que a narrativa de Bicicletas de Nhanderu explicita, 

com as imagens da fabricação dos enfeites Mbya, que eles não provem de processos 

de “culturalização” ou racionalização de uma natureza inata e passiva à ação humana - 

uma vez que o que convencionamos chamar de natureza, em tal cosmologia, 

corresponde a um fundo subjetivo implícito a todas as coisas - mas sim a processos de 

culturalização do corpo Mbya através de uma natureza subjetivada: 

 

Estas prácticas pertenecen al campo simbólico de la caza y los amuletos 
parecen ser útiles por analogía ya que transmitirían ciertas características de los 
animales que los indígenas juzgan positivas. Desde tierna edad los niños mbya 
reciben adornos en forma de pequeños collares y brazaletes confeccionados 
con semillas, caracolillos y trocitos de distintas partes de animales. (Badie, 
2013: 236) 

 

Trata-se, portanto, de uma questão de localização cósmica, onde o corpo é a 

chave para a fabricação de uma relação de consubstancialidade com as divindades e 

uma identidade Mbya, sob um plano de fundo natural necessariamente subjetivado: 
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Na cosmologia mbya o uso do enfeite labial é atribuído ao deus Tupã, que 
possui um tembeta de âmbar e, quando anda pelos céus, sentado no seu 
apyka, pequeno banco zoomorfo, o brilho do tembeta ocasiona os relâmpagos 
que podem às vezes ser vistos nas lonjuras sem que as trovoadas sejam 
ouvidas (Cadogan 1992a). No passado, o tembeta era um signo de 
pertencimento à etnia; um homem não podia ser considerado mbya se não 
tivesse o tembe kuaa ou “orifício labial”. Schaden (1974) explica que, para 
poder se casar, ele era necessário e que aquele que não o tivesse não poderia 
participar dos cânticos religiosos nem das danças na cerimônia do ñemongarai, 
ou seja, não poderia ser considerado um mbya de pleno direito. O ancião Verã, 
respeitado líder religioso de Takuapi, já falecido, que ainda tinha a marca do 
tembe kuaa debaixo de seu lábio, explicou-me há vários anos, numa breve 
conversa sobre o tembeta, que em sua juventude este era um “documento”. 
Lembro que ele enfatizou a pronúncia desta palavra em espanhol, comparando 
o tembeta com o documento nacional de identidade obrigatório nos atuais 
estados em que foram divididos os territórios tradicionais mbya e sem o qual 
uma pessoa é considerada praticamente inexistente. (Badie, 2015: 27) 

 

Uma série de trabalhos recentes na etnologia sulamericana sobre o significado da 

ornamentação corporal (Miller, 2015; Lagrou, 2007) vem mostrando que os enfeites 

podem ser concebidos como objetificações de outras subjetividades: 

 

[...] os enfeites são concebidos como componentes do corpo, ou dito de outro 
modo, são índices das relações de parentesco, carinho e afeto que ligam a 
pessoa a um grupo de parentes com corpos semelhantes, por outro lado, eles 
são também aquilo que confere ao corpo sua capacidade de transformação, ou 
sua instabilidade, para usar o termo escolhido por Vilaça (2005) para 
caracterizar as concepções ameríndias do corpo, pois são eles também que 
conectam a pessoa a outros tipos de seres. (Miller, 2015: 558) 

 
Creio que esta situação também pode ser vista nos Mbya, uma vez que seus 

ornamentos correspondem a índices de relações e não apenas objetos materiais 

desprovidos de subjetividade. Contudo, os enfeites labiais na contemporaneidade são 

raramente vistos ou lembrados pela maioria das pessoas Mbya, estando presente 

apenas na memória e no corpo de alguns anciãos da etnia. Para Badie (2013) o 

abandono de determinados enfeites Mbya está diretamente relacionado com suas 

relações com a sociedade envolvente e o preconceito e discriminação sofridos pelos 

indígenas com relação aos seus enfeites: 

 

“[...] usar arco y flecha era “cosa de indios” y que junto con el tembeta, el 
adorno labial masculino, las ropas tradicionales y las pinturas faciales eran 
elementos que debían abandonarse para no padecer las burlas y actitudes 
discriminatorias por parte de los blancos.” (Badie, 2013: 226) 
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Neste sentido, a ornamentação corporal, parte fundamental da máquina de 

fabricação de pessoa Mbya, dentro do violento quadro de relações interétnicas 

ocasionadas pela colonização, foi uma das partes da cultura que os Guarani se viram 

forçados a reinventar ativamente. Em vez de excluírem de sua cosmologia, de maneira 

a aceitar passivamente o contexto ocidental, a ornamentação Mbya foi adaptada ao 

novo cenário e passou a mesclar em sua fabricação tanto elementos “tradicionais” 

quanto itens incorporados da cultura ocidental:  
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As imagens de Bicicletas de Nhaderu exemplificam de maneira contundente este 

ponto nos mostrando como seus enfeites mesclam sementes e madeira a fios de náilon 

e miçangas e plástico, reinventando os símbolos tradicionais e indigenizando elementos 

ocidentais por via de seu xamanismo. Creio que este aspecto da criatividade Mbya seja 

também interessante para pensarmos sobre sua apropriação de câmeras, gravadores, 

celulares e demais elementos tecnológicos ocidentais.  

Para a maioria dos brasileiros, como no exemplo da sala de cinema citado no 

início deste texto, assim como para uma certa vertente do pensamento antropológico, a 

incorporação de elementos tecnológicos ocidentais pelos povos indígenas é predicada 

pelos termos da ontologia ocidental. Contudo, seguindo o exemplo de Miller (2015), o 

que acontece se examinarmos este tipo de incorporação tomando como referência as 

concepções indígenas? Uma vez que tais instrumentos adquirem significado através de 

uma técnica empregada para manipulá-los, como os processos de fabricação corporal e 

de construção da pessoa ameríndios influenciam no uso e manipulação destes 

aparelhos? 

Longe de conceber respostas fixas ou encontrar estruturas elementares, intento 

realizar uma aproximação ensaística sobre estas perguntas através do cinema Mbya. 

Creio que, neste sentido, uma das primeiras questões a serem abordadas certamente 

seja a maneira com que os instrumentos tecnológicos revelam-se como um índice de 

relações específicas estabelecidas entre os Mbya e a sociedade envolvente. A partir do 

momento em que as câmeras se deslocaram de mãos brancas para as mãos indígenas, 

uma nova rede de relações e afetos se inicia, e desta vez o encontro com a sociedade 

envolvente se dá por meio do estabelecimento de relações de aliança, ao invés da 

costumeira aproximação colonizadora violenta. Através destes encontros, se fazem 

amigos e colegas de trabalho e, por meio de gravadores e computares, se tecem novas 

relações, tanto com os não indígenas, como com demais cineastas indígenas de etnias 

diferentes. 

Em certo sentido, os instrumentos audiovisuais podem estar próximos dos enfeites 

corporais por eles concebidos, uma vez que novas possibilidades de diferenciação e de 

transformação frente à sociedade nacional são postas em jogo para as cosmologias 
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indígenas. Transformar-se em máquina, virar bicicleta ou devir câmera. O próprio título 

do filme indígena sobre o qual viemos pensando explicita esta nova capacidade de 

transformação que os instrumentos tecnológicos do ocidente oferecem à cosmologia 

Mbya, que os incorpora segundo sua perspectiva e inventa um sentido completamente 

novo para a bicicleta ocidental.  

As bicicletas de Nhanderú descritas pelo Karaí Tataendy não são instrumentos 

tecnológicos desubjetivados, mas sim xamãs e pessoas guarani em momentos de 

meditação e conexão com suas divindades. Devir bicicleta, a partir da lógica Mbya, é, 

antes, um estado de transformação corporal e, neste sentido, a apropriação dos 

instrumentos tecnológicos ocidentais, mais do que corresponder a uma incorporação da 

subjetividade ocidental, podem, em certos casos, oferecer aos corpos e cosmologias 

ameríndias novas possibilidades de diferenciação e transformação. 

 

3.4 Um corpo purificado 

 

 

O corpo do Karaí Tataendy é um ponto nevrálgico no filme para refletirmos de 

maneira generalizada sobre a construção corporal Mbya. Dentre as diversas cenas, 

observamos o olhar atento do rezador, que observa o movimento dos céus e os 

caminhos que tomam as nuvens e o vento. O que seus olhos veem é, para nós, um 

espaço nebuloso e, apesar do seu esforço em traduzir, apenas experienciamos o 

caminhar dos deuses através da condução de suas palavras. É através de sua imagem 

que experiênciamos também uma sequência de afetos. Seu corpo fala, observa, 

escuta, sorri, bebe, fuma, cospe e dança. Tais afetos que o atravessam, de certo 

ângulo, revelam uma imagem geral dos processos de construção corporal Mbya, 
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sempre empenhados em fabricar corpos puros, livres de afecções animais e proferindo 

uma palavra verdadeira: 

 

“Ser um karaí é uma coisa muito difícil. Porque se você sentir vontade de matar, 
ou de transar, ou… de comer demais. Se comer muita carne, você pode virar 
onça. Mesmo se preparando para ir à morada de Deus, são muitas as 
tentações para os karaí.” (Karai Tataendy, Biciletas de Nhanderú, 2011) 

 

O corpo do rezador Karaí exprime uma experiência corporal cotidianamente 

construída. Através de intervenções rituais sobre a dieta e os afetos corporais a 

cosmologia Mbya inventa sua cultura em relação com a natureza: 

Para alcanzar el aguyje es preciso lograr la liviandad del cuerpo y del alma, lo 
cual se consigue por medio de constantes rezos, la abstinencia sexual y una 
dieta  específica en la que está ausente la sal y que incluye productos de los 
cultivos, mieles nativas y carne de kochi o pecarí labiado [...] Los conceptos de 
pureza y contaminación surgen continuamente cuando se habla sobre los 
preceptos a seguir para lograr el aguyje, que está asociado con el estado de 
pureza. Las personas deben estar “limpias”, dicen los mbya, en el sentido de 
purificación, y se refieren a la observación de las normas, las expresiones de 
bondad hacia los otros, la práctica de las plegarias y la meditación constante y 
al cumplimiento de una dieta rigurosa. Esto último parece ser uno de los 
obstáculos que existen hoy en día para poder prepararse adecuadamente, las 
restricciones alimentarias ya no podrían observarse debido a la destrucción de 
la selva y la pobreza en que se encuentran los mbya, quienes explican: “ahora 
hay que comer lo que se puede, nomás”. Este cambio en la alimentación que 
implica el consumo de comidas saladas y el gusto excesivo por las bebidas 
alcohólicas impide obtener la liviandad del cuerpo necesaria para lograr el tan 
ansiado estado de aguyje. (Badie, 2013, p. 91) 

 

Tais intervenções se dão sob um pano de fundo onde ser capturado por outras 

subjetividades,, e passar a ver o mundo a partir de tais pontos de vista, é um perigo 

constante. A neutralização dos afetos e volições que podem vir a enfeitiçar um Mbya é 

fundamental para ele não ser transformado progressivamente em onça.  

É através da purificação deste corpo que o Karaí Mbya pode realizar a 

comunicação entre os deuses: 

 

“Essas coisas… quando os deuses falam, você não vê, nem escuta. O que tupã 
fala, o que acontece na meditacão é inexplicável. Sem perceber, as palavras 
chegam e são ditas por você. Nós somos um… Nós somos uma… bicicleta dos 
deuses. Verdade. Nada mais que isso.” (Karai Tataendy, Biciletas de Nhanderú, 
2011) 
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A palavra acionada pelo Karai para a traduzir sua experiência corporal de 

comunicação com os deuses, ao transforma-se em bicicleta, revela um aspecto 

fundamental do xamanismo Mbya-Guarani: para conhecer o diferente, é preciso 

caminhar. Deslocar-se até outros territórios e mundos é tarefa fundamental para 

conhecer outros pontos de vista e o xamã, por meio de sua conexão com Nhanderú, 

transforma-se em bicicleta para adentrar em territórios até então inexplorados, em um 

esforço de mediação entre pontos de vista. Contudo, a reflexão que perpassa o 

discurso do Karaí sugere que sua comunicação com os deuses durante o estado 

meditativo parece fazer parte de um plano que passa pelo corpo e o transforma, mas 

continua para além dele. Onde o corpo não consegue explicar, ver ou escutar a fala dos 

deuses, a meditação aparenta remeter à comunicação entre almas.   

 

3.5 Opâ, a casa de reza 

 

 

“Ainda não sei por que estou construindo esta casa. Por algum motivo o 
Nhanderú mandou que a fizesse. Ele me pediu em sonho e estou me 
esforçando para isso.”[...] Eu estou velho e creio que não cheguei nessa idade 
por acaso. É por isso que eu medito incansáveis dias de verão e de inverno. E 
por mais que eu beba, não esqueço daqueles que me enviaram. Foi pensando 
neles que eu resolvi construir a casa de reza, porque nela algum jovem poderá 
se tornar um rezador Karaí. Eu dedicarei corpo e alma a este trabalho. É uma 
tarefa difícil para homens cheios de imperfeições. As vezes, mesmo com boas 
intenções, não cumprimos nossos deveres” (Karai Tataendy, Biciletas de 
Nhanderú, 2011). 
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O tema central que atravessa a narrativa de Bicicletas de Nhanderú é a 

construção da opã (casa de reza em Mbya) na aldeia Koenju. O trecho em que, por 

meio das palavras do Karaí Tataendy, é explicitado ao espectador o porquê de sua 

criação nos parece paradigmático justamente por depositar no sonho a razão de sua 

construção. Neste sentido, coloca-se em evidencia, a nós, a questão da autoria no 

contexto dos filmes indígenas. No caso de BN, a autoria, em vez de fixada aos papeis 

de direção tradicionais à tradição cinematográfica ocidental, está distribuída por entre a 

malha do contexto cosmopolítico Mbya, podendo seus fios serem rastreados até suas 

divindades e “o filme aparece como enunciação coletiva, discurso cuja autoria deve ser 

necessariamente compartilhada, negociada, e cuja negociação é colocada em cena” 

(Brasil, 2012: 112) 

 A casa de reza é um meio de mediação fundamental entre as divindades e os 

Guarani. É através da dela que são criadas as condições intensivas necessárias à 

fabricação de rezadores Karaí e corpos Mbya verdadeiros. O filme emaranha-se entre 

ao cosmos Mbya e, na medida em que o barro é fixado às paredes da Casa de Reza 

(Opã), fixa-se também o filme àquele contexto de construção. A casa que constrói o 

filme será mais tarde também o espaço reservado à construção do corpo Mbya por 

meio de suas rezas, cantos e danças. Neste sentido, o filme, antes que uma tecnologia 

ocidental descolada do contexto Mbya, é utilizado como uma ferramenta para 

potencializar seu contexto de ação: 

“Nos os Mbya, convivemos num mundo de imperfeições. Nunca vamos ficar 
puros. Precisamos das nossas danças na casa de reza. Com as danças e o 
suor tiramos as impurezas do corpo. Só assim nosso corpo vai se limpando… 
Pouco a pouco.” (Karai Tataendy, Biciletas de Nhanderú, 2011) 

 

A criatividade Mbya visa, através da meditação, dos movimentos da dança e do 

ritmo da música, fabricar a perfeição em homens imperfeitos. O suor atua como um 

veículo exteriorizador das impurezas, assim como a ingestão excessiva de carne 

vermelha pode acarretar em uma transformação em onça. Seus corpos aparecem como 

lócus privilegiado de intervenção e as substâncias e fluídos corporais são altamente 

simbolizados. As afecções corporais para os Mbya, mais do que reações instintivas 
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“naturais” ao homem, são parte de um amplo quadro de reflexão sobre a humanidade 

estendida ao cosmos: 

Assim como ocorre em outros grupos ameríndios (Vilaça 2002), entre os Mbya 
a maior parte dos cuidados que devem ser observados nos diferentes períodos 
da vida é destinada a fixar a alma no corpo, sobretudo nos recém-nascidos e na 
primeira infância, ou a impedir sua partida mais tarde. Durante os distintos 
estados de vulnerabilidade existem restrições na alimentação e se faz 
necessária a intermediação do líder religioso para que se realize omoatachi, 
quer dizer, que seja fumegada ritualmente fumaça de tabaco sobre a presa ou 
os alimentos prontos para consumo, produzindo-se assim a “dessubjetivação 
xamanística do animal antes de consumi-lo, neutralizando o seu espírito” 
(Viveiros de Castro 2001) que, caso contrário, poderia buscar vingança na 
forma de doenças. (Badie, 2015: 29) 

 

Dentro deste enredo, a Casa de Reza (Opã) é um espaço privilegiado nos 

processos de fabricação de um corpo puro, foco da simbolização Mbya. O corpo aqui 

aparece também como um ponto de perigo constante, sempre permeável à influência 

de seres que habitam o mundo e podem enfeitiçar os Mbya. A partir de volições 

específicas como matar, comer de maneira excessiva, tornar-se bravo e irritado ou 

transar desmedidamente, este corpo permeável pode transformar-se em bicho. Virar 

onça é um perigo constante.  

Mas Bicicletas de Nhanderu nos evidencia também que, ao menos no contexto da 

aldeia Koenju, a relação Mbya com determinados aspectos do mundo do branco - os 

jogos, a bebida, as musicas e danças, as festas e o dinheiro – também é conjugada 

através da chave do corpo e da transformação. Neste sentido, pode-se também ser 

enfeitiçado pelos brancos: 

“Estou preocupado porque estes dias eu sonhei que estavam todos bebendo 
num bar. No meio dos brancos, estavam o Hélio e uns outros. Eles estavam… 
Eles traziam comida em pratos, eram uns caras bravos. Quando vi, os pratos 
tinham facas e não comida. Faziam sanduíches, mas ao invés de pão com 
mortadela, eram facas. Eles davam pratos para os Guarani brigarem. A gente 
comia sangue no meio do sanduíche. Eles começaram a brigar e Patrícia e eu 
fugimos para longe. O sonho acaba por ai.” (Ariel Ortega, Bicicletas de 
Nhanderú, 2011) 

 

Aqui o campo onínirico - lugar privilegiado na cosmologia Mbya para o contato 

com a perspectiva de outras subjetividades não-humanas que compõem o cosmo 

(Badie, 2013) – constrói a interpretação Mbya sobre sua relação com os brancos. O 
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sonho desvela a imagem de um ser tão bravo que, em vez de comer pão com 

mortadela, tal qual os Guaranis fariam, mescla em sua alimentação sanduiches de 

sangue (comida de onça) com facas (instrumento culinário ocidental). No sonho de Ariel 

bastava comer a comida que o branco os oferecia para ser contaminado por sua 

belicosidade e começar a brigar, transformando-se em um bicho misto de onça e 

homem branco, ou seja, em uma potência predatória. O sonho revela que por meio da 

comensalidade laços consubstanciais são criados entre as diferentes alteridades e 

trata-se, aqui também, de um processo de transformação que passa pelo corpo.  

É neste contexto que se insere a construção da Casa de Reza (opã). Através dela 

os rezadores Mbya podem mais facilmente identificar e refrear os efeitos da volição 

animal no corpo Mbya. Seja este fruto de influências de subjetividades animais ou de 

seres da floresta, ou mesmo efeito de suas relações com a sociedade envolvente, o 

xamanismo Mbya é o meio pelo qual se realiza a mediação entre subjetividades e seus 

pontos de vista. A casa de reza, o karaí (xamã) e, de certa perspectiva, todo Mbya 

procuram, através de intervenções específicas, fabricar a humanidade em um corpo 

constantemente voltado à transformação3: 

Os conselhos dos avós ensinam sobre como ser pessoa e interagir 
corretamente segundo os cânones da sociedade, mas também sobre como 
manter a condição de humanos na interação com as alteridades extra-humanas 
que habitam a floresta. (Badie, 2015, p 30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3
 Diversos estudos de etnologia indígena (Seeger, Da Matta e Viveiros de Castro, 1979; Viveiros de 

Castro, 1996; Vilaça, 2000, Badie, 2013; Miller, 2015;) ressaltam a capacidade de transformação como 
marca característica dos corpos ameríndios. 
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3.6 Neneco e Palermo 

 

Os corpos das duas crianças Mbya acompanham grande parte da narrativa de 

Bicicletas de Nhanderú e certamente são os momentos do filme que mais despertam 

empatia nos espectadores. A maneira descontraída e inusitada com que Neneco e 

Palermo refletem sobre seu mundo, ao caminharem por entre os territórios, desperta 

risadas e olhares carinhosos entre os espectadores. Ora em busca de caça, ora em 

busca de frutas, de comida, ou até mesmo de sabão, as crianças sempre estão em 

relação com o estrangeiro. Sua independência em relação aos adultos pode parecer 

estranha aos cada vez mais engessados pressupostos ocidentais do que significa a 

infância. Se, por entre nossas cidades, as crianças estão cada vez mais presas ao 

circunscrito território de sua casa e ainda mais submissas às vontades adultas, nas 

aldeias Mbya, elas caminham para longe dos olhos de seus pais e seus corpos são os 

que mais transitam por entre os territórios, atravessando fronteiras que separam os 

Mbya e os Juruá (brancos, não índios) durante o filme. 

Contudo, as caminhadas de Neneco e Palermo revelam que viver em contato com 

o mundo dos brancos é um constante perigo:  

“Nós não podemos mais fazer armadilhas muito longe senão os brancos podem 
atirar na gente, e não seria bom que isso acontecesse. [...] Aquele dia [...] 
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deram três tiros atrás da gente, mas só bateram nas árvores [...] O fazendeiro, 

um branco”. (Neneco, Bicicletas de Nhaderú, 2011) 

As palavras de Palermo evidenciam que seus deslocamentos estão cercados pelo 

perigo do contato com o mundo dos fazendeiros. Este mundo, a exemplo das feitiçarias 

dos seres da floresta, é carregado de instrumentos mortíferos. As metralhadoras, 

espingardas e motosserras, já tradicionais nas relações entre os indígenas e 

fazendeiros em território nacional, são armas que, em suas variantes, já eram utilizadas 

deste o início da colonização para inferir a dominação aos povos indígenas. 

A tecnologia bélica ocidental foi, e ainda é, responsável pelo constante 

derramamento de sangue indígena. É também neste contexto que o Ocidente inventa 

sua auto-imagem de cultura como necessariamente dependente dos acúmulos 

tecnológicos e artísticos e contra-inventa, por oposição, sua imagem de natureza como 

uma interminável e passiva fonte de recursos para sua invenção. Se, no período 

colonizador, foram as monarquias europeias as responsáveis por disparar o gatilho de 

sua cultura sobre os povos indígenas, hoje são os fazendeiros (acobertados pela 

passividade do Estado brasileiro) que ocupam o lugar de inimigo para os Mbya-

Guarani. 

Os planos fílmicos de Bicicletas de Nhanderú que caminham junto as crianças 

Mbya descortinam suas terras cercadas por imensas fazendas monocultoras e revelam 

processos de desmatamento e de desaparecimento da fauna nativa. Ao expor, através 

da reflexão fílmica, o tom da relação tecida com a sociedade nacional, os Mbya refletem 

também, por meio do filme, sobre o papel central do território na invenção cotidiana de 

seu corpo  e de sua cosmologia. Contudo, esta dimensão perigosa e nociva do contato 

com a sociedade nacional articula-se - diante da situação de contato interétnico em que 

os Mbya se encontram - à necessidade do encontro com o mundo do branco. Seja para 

a aquisição de produtos exteriores ao cosmo Mbya, seja para realizar (sob um território 

reduzido) a caça ou a coleta diária de lenha, o encontro com o universo dos brancos é 

inevitável.  

As reações e afecções que incidem sobre os corpos de Neneco e Palermo, 

quando estes cruzam as cercas e deslocam-se até o mundo dos brancos, evidenciam 
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sua posição em relação aos fazendeiros, seus inimigos. Em uma cena terrivelmente 

marcada pela influência dos brancos, Palermo - dentro da mata, cortando a lenha de 

uma árvore frutífera derrubada pelos fazendeiros - reflete sobre a situação em que ele e 

seus parentes se encontram: seu corpo se enfurece e palavras soltas são proferidas: 

“Olha só como não tenho força! nem pareço um homem. Fazendeiro… Muito 
feio… Venha aqui… Pra me matar… Fazendeiro, venha aqui, metralhadora e 

você! Pra me matar! Eu quero morrer!” (Neneco, Bicicletas de Nhaderú, 2011)  

 

Esta posição, onde Palermo “não tem força” e “nem parece um homem”, este 

lugar em relação ao inimigo - onde sua humanidade é colocada em questão - localiza 

os Mbya em uma posição análoga à de um animal, de uma presa, em relação os 

fazendeiros e caracteriza os fazendeiros como terríveis predadores. 

A lógica da predação e as posições de presa/predador em que, por vezes se 

encontram os Mbya em relação aos brancos, é objeto de reflexão não só por parte das 

crianças Mbya. Em outro trecho do filme, Ariel Ortega, ao chegar à casa de um parente, 

conversa sobre a compra de um artesanato em madeira: 

“- Quanto vai custar este ai? 
- Ainda não sei. 
- Eu quero comprar. 
- Para você eu vendo mais caro… (Risos) Para você é 50 pros brancos é 30. 
(ele ri ainda mais e olha ligeiramente para a câmera) Não sei…  
- Vamos negociar? 
- Vamos.” 
(Bicicletas de Nhanderú, 2011) 

 

A cena nos sugere que o espaço de venda de artesanatos é visto pelos Mbyas 

como um ambiente marcado pela predação, onde eles, em certo sentido, devoram os 

brancos através da relação de compra e venda. Neste pequeno diálogo, a brincadeira 

feita entre Ariel e seu parente reflete, através da comicidade, a posição de predador em 

que se colocam os Mbya na venda de artesanatos para os brancos.  

Ao dizer que irá cobrar mais caro de Ariel e mais barato dos brancos, o homem 

Mbya inverte, através da brincadeira, as posições de presa e predador que 

caracterizam a venda de artesanato. Ariel, que é colocado na posição de presa, ao 

perceber o jogo em que seu interlocutor o coloca, responde de maneira diplomática: 
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“vamos negociar?” Neste contexto, Ariel se utiliza a mesma lógica xamânica da 

diplomacia mencionada acima para, através da palavra, se desvencilhar do lugar de 

presa e ser reconhecido como um igual por seu parente. 

Neneco e Palermo ainda nos mostram outro aspecto interessante de sua relação 

com o mundo dos brancos. O incomparável trecho onde as crianças Mbya, no caminho 

em direção a terras estrangeiras, dançam “Beat it” de Michael Jackson, manifesta uma 

curiosa consideração sobre o contato com a sociedade nacional. Sua reflexão sobre o 

contato com o mundo dos brancos passa necessariamente pelo corpo: dança-se e 

canta-se as músicas do branco. Neste sentido, é também através do movimento dos 

corpos e dos ritmos sonoros que Neneco e Palermo pensam sobre suas posições no 

mundo dos brancos. Dançar a dança do Outro, cantar a música do Outro e assumir o 

ponto de vista do Outro, através do corpo, parece ser parte fundamental do processo de 

pensar a posição em que o branco se encontra na cosmologia Mbya Guarani e constitui 

também um mecanismo de transformação que permite experimentar, através da música 

e da dança, o ponto de vista dos brancos. 
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4. Considerações Finais  

 

 De maneira resumida, este trabalho visou explorar o conjunto de relações 

estabelecidas entre o cinema e a cosmologia Mbya, a fim de compreender como se dão 

as apropriações e incorporações indígenas de elementos tecnológicos audiovisuais 

provenientes da sociedade nacional. Tal interesse se justifica por uma perene tentativa 

da sociedade envolvente em ler as relações interétnicas a parir de sua própria lógica e, 

neste sentido, compreender a incorporação de elementos externos à cultura indígena 

como indicadores de “aculturação” e “perda de cultura”. Esta lógica da “perda cultural” 

carrega implícita em si uma questão política veemente, pois as sociedades indígenas 

são subestimadas e seu protagonismo em relação à sociedade envolvente é esvaziado.  

 A lógica da falta referida por Clastres (2013) e a pasteurização da imagem do 

cinema denunciada por Krenak (2016), assim como os inúmeros equívocos que se 

proliferam nas salas de exibição dos filmes indígenas, evidenciam este movimento 

epistemológico do pensamento ocidental, que visa anular a agência do Outro no 

contexto das relações interétnicas. O cinema indígena frente a este quadro de 

dominação é uma potente via de resistência, pois, por meio da tecnologia ocidental, 

subverte o ponto de vista etnocêntrico da sociedade envolvente e nos força a enxergar 

o ponto de vista indígena, constantemente invisibilizado (Caixeta de Queiroz, 2008; 

Brasil, 2012, Ginsburg, 2016) 

Para Vilaça (2000) as teorias do contato entre indígenas e os elementos da 

sociedade ocidental costumeiramente tomam como referência o ponto de vista da 

sociedade envolvente. Desde os estudos de aculturação, da escola culturalista 

americana, passando pelos estudos construídos a partir da noção de situação colonial 

(Balandier 2014), pelos trabalhos de Darcy Ribeiro (1957) e, por fim, pelos estudos de 

fricção interétnica iniciados por Cardoso de Oliveira (1963); todos tem em comum o fato 

de enfatizarem “o encontro entre entidades definidas a priori nos termos da ontologia 

ocidental, com forte ênfase nos aspectos „representacionais‟ da ação e da sociedade.” 

(Vilaça, 2000: 65)  
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Todavia, a autora enfatiza, a partir da etnografia dos Wari, povo de lingua 

Txapakura do Rondônia, que, do ponto de vista das sociedades ameríndias, “tradição é 

corpo” (Vilaça, 2000: 66): 

 

“Poderíamos mesmo dizer que, em um certo sentido, a tradição é internalizada, 

mas não como crença, como um atributo do espírito, e sim como comida, como 

líquidos corporais e roupas, substâncias que constituem o corpo” (Vilaça, 2000: 

66). 

Neste contexto, câmeras, microfones e gravadores podem, partindo das teorias 

do corpo ameríndias, também serem instrumentos corporais, os quais permitem aos 

povos indígenas novas relações com o mundo ocidental. E, uma vez que a tecnologia 

áudio visual é usada cada vez mais pelos povos indígenas como um instrumento de 

preservação da memória (Caixeta de Queiroz, 2008; Gallois & Carelli, 1995), 

certamente este conhecimento resguardado não está sob os parâmetros do que 

significa memória para o pensamento ocidental, e sim ancorado em processos 

corporais, naquilo que significa memória, tradição e conhecimento para os ameríndios. 

Neste sentido, creio que a idéia de “conhecimento incorporado”, discutida no trabalho 

de Lagrou (1998), a partir da etnografia dos kaxinawa, possa ser uma fecunda via de 

análise quando pensada em conjunto com os trabalhos audiovisuais indígenas. Para os 

Kaxinawa, o conhecimento é definido como um atributo corporal, de modo que não há 

como opor corpo e mente, por exemplo. Neste sentido, conhecer envolve técnicas de 

fabricação de corpos com qualidades específicas. 

Como enfatiza Caixeta de Queiroz (op.cit), “o cinema indígena é um cinema [...] 

dos corpos” (Caixeta de Queiroz, 2008: 117), pois sem eles seria impossível adentrar 

de maneira tão densa na tradição das cosmologias ameríndias. Durante este trabalho 

tentamos ressaltar este aspecto no filme Bicicletas de Nhanderú, pois, levando em 

consideração os pontos de vista indígenas, os processos corporais estariam 

virtualmente inscritos em suas cosmologias (Seeger, Da Matta & Viveiros de Castro, 

1979; Vilaça, 2000; Caixeta de Queiroz, 2008). Penso que Bicicletas de Nhanderú nos 

apresenta uma imagem densa da cosmologia Mbya e, neste sentido, também expõe, 

explicita ou implicitamente, os processos corporais próprios a esta cosmologia e ao 

regime de conhecimento próprio desse povo. 
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Finalmente, creio que o xamanismo Mbya seja um ponto nevrálgico para a 

compreensão da incorporação do cinema a partir dessa cosmologia. Acredito que o 

contexto de minha inserção no campo etnográfico da Aldeia Guarani M'bya Ka'aguy 

hovy Porã, no município de Márica (RJ), seja um exemplo paradigmático desta situação 

em que, por meio do xamanismo, o mundo do branco é incorporado à cosmologia 

indígena. A situação a que me refiro se deu durante a minha participação no mutirão de 

construção da Casa de Reza da aldeia (opã), durante o feriado de Tiradentes de 2014. 

No terceiro dia de trabalho, enquanto barreavamos as paredes da opã, Jurema, 

filha da xamã da aldeia, nos contou que, durante a noite passada, sua mãe havia 

recebido em um sonho os nomes Mbya que seriam dados a mim e ao meu colega de 

campo Estevão. Foi uma grande surpresa para ambos e, apesar de não se tratar da 

complexa cerimônia de nomeação tradicional Mbya, ainda assim percebíamos o forte 

valor simbólico daquela situação. Creio que o ato da nomeação Mbya nos deslocou a 

um lugar diferenciado em relação aos outros juruá (não indios). Segundo as palavras de 

Jurema, os nomes em guarani nos dariam mais força e disposição para a vida, nos 

protegendo de possíveis infortúnios e males de saúde. No contexto da vida cotidiana, o 

nome guarani estreitou nossas relações com os demais indígenas, que ficaram 

contentes em saber que, de alguma forma, possuíamos um laço em comum. A partir da 

ontologia Mbya, a nomeação nos deslocou para dentro de sua cosmologia, nos colocou 

e mum lugar conhecido a partir de sua própria sua lógica e revelou as relações entre 

nossas almas e as divindades guarani. O nome revela aliança. Fomos devorados pelo 

mundo guarani. 

Neste sentido, se partirmos do ponto de vista Mbya, as incorporações de 

elementos tecnológicos da sociedade nacional são, sobretudo, processos xamanicos. 

Neste contexto, os processos corporais e de nomeação, presentes na cosmologia 

Mbya, estão no centro das relações entre esta sociedade e a sociedade envolvente. 

Mais do que uma “guaranização” da tecnologia audiovisual, como nos referimos 

anteriormente, talvez exista efetivamente em Bicicletas de Nhanderú um processo de 

xamanização do cinema, uma vez que o filme mesmo é fruto de um sonho do rezador 

Karaí, que se transforma em filme através dos Mbya. 
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Por fim, acredito que Bicicletas de Nhanderú revela, em si e em seu processo de 

produção, que o xamanismo Mbya é central para a interpretação das relações dos 

Guarani Mbya com o mundo ocidental. Desde o título do filme em questão, até a fala 

derradeira, quando uma senhora Mbya nos diz, fumando seu cachimbo, em frente à 

Casa de Reza (opã) já concluída, e refletindo sobre o processo de construção da Opã e 

do filme:  

“Pode parecer que fizeram isso só para o filme, mas não é assim. No final deu 

tudo certo. Eles não fizeram sozinhos. Nhanderú ajudou.” (Bicicletas de Nhanderú, 

2011).  

Penso que, neste caso, a exemplo dos Wari descritos por Vilaça (2000) e dos 

Mamaindê referidos por Miller (2015), o encontro Mbya com a tecnologia áudio visual “é 

pensado a partir da ótica do xamanismo” (Vilaça, 2000: 57). As divindades e seres da 

cosmologia Mbya são chaves centrais para a tradução do mundo ocidental a partir da 

lógica de seu próprio pensamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



53 

 

5. Bibliografia 
 
BADIE, Marilyn Cebolla. “Rituais de iniciação e relações com a natureza entre os mbya-
guarani”. Em: Mana [online]. vol.21, n.1, pp.07-34. 2015 
 
BADIE, Marilyn Cebolla. Cosmología y naturaleza mbya-guaraní. Tesis de Doctorado, 
Departamento de Antropología Social e Historia de América y África, Universidad de 
Barcelona. 2013. 
 
BALANDIER, Georges. “A Situação Colonial: Abordagem Teórica”. Em: Cadernos Ceru 
v. 25, n. 1, 02. 2014. 
 
BRASIL, André. “Bicicletas de Nhanderu: lascas do extracampo”. Em DEVIRES, Belo 
Horizonte, V. 9, N. 1, P. 98-117, JAN/JUN 2012 
 
CAIXETA DE QUEIROZ, Ruben. “Cineastas indígenas e pensamento selvagem”. Em: 
DEVIRES, BELO HORIZONTE, V. 5, N. 2, P. 98-125, JUL/DEZ 2008 
 
CADOGAN, Leon. “Ayvu Rapyta: textos míticos de los Mbyá-Guarani Em: Boletim 227 
(Antropologia, 5) 1959, FFLCH. ”. Universidade de São Paulo. 
 
CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto.  “Aculturação e fricção interétnica”. Em: América 
Latina,6(3): 33-45.1963. 
 
CARELLI, Vincent. “Moi, un indien”. Disponível em: 
http://www.videonasaldeias.org.br/2009/biblioteca.php?f=..%2Fadmin%2Fgui%2Ffiles_u
pload%2Fbiblioteca%2Fdocs%2Fmoi++un+indien+port.pdf. 2004. 
 
COLETIVO MBYA DE CINEMA. Dir.: Ariel Duarte Ortega, Patricia Ferreira. Bicicletas de 
Nhanderú. Vídeo nas aldeias, 2011. 
 
CLASTRES, Hélène. Terra sem mal. São Paulo: Editora Brasiliense, 1978. 
 
CLASTRES, Pierre. A sociedade contra o estado - pesquisas de antropologia política. 
Cosac Naify, São Paulo, 2013, 288p. 
 
GALLOIS, Dominique; CARELLI, Vincent. “Vídeo e diálogo cultural: experiência do 
Projeto Vídeo nas Aldeias”. Em: Horizontes Antropológicos, ano 1, n. 2, p. 61-72, 
jul./set. 1995. 
 
GINSBURG, F. “Rethinking the Digital Age”. Em: The Media and Social Theory, eds D. 
Hesmondhalgh and J. Toynbee. London: Routledge, 127–44p. , 2008 
 
GINSBURG, Faye. André Brasil; Marco Antonio Gonçalves (org). “Cinemas e Mídias 
Indígenas: Construir pontes, recusá-las”. Entrevista Com Faye Ginsburg. sociol. 
antropol. Rio De Janeiro, v.06.03: 559–579p. , 2016 
 



54 

 

GOLDMAN, Marcio. “„Quinhentos Anos de Contato‟: Por uma Teoria Etnográfica da 
(Contra)Mestiçagem”. Em: Mana,  vol.21 n.3, 641-659p. Rio de Janeiro, 2015 
 
GONÇALVES, Marco Antonio. O mundo inacabado: ação e criação em uma cosmologia 
amazônica. Rio de Janeiro: Editoria UFRJ, 2001. 
 
GOW, Peter. “Cinema da Floresta: Filme, Alucinação e Sonho na Amazônia Peruana”. 
Em: Revista de Antropologia, , v. 38 nº 2. São Paulo, USP, 1995 
 
LÉVI-STRAUSS, C. “Raça e História”. Em:  Antropologia Estrutural II. Tempo Brasileiro, 
capítulo XVIII, 328-366p. Rio de Janeiro, 1976 
 
MILLER, Joana. “Carteira de Alteridade: Transformações Mamaindê”. Em: MANA 21(3): 
553-585, 2015. 
 
PELLEGRINO, Sílvia Pizzolante. “Antropologia e visualidade no contexto indígena”. 
Cadernos de campo, n. 16, 304 p. , São Paulo, 2007 
 
PISSOLATO, Elizabeth de Paula. A duração da pessoa: mobilidade, parentesco e 
xamanismo mbya (guarani). São Paulo: Editora da UNESP, 446p. 2007.  
 
RIBEIRO, Darcy. , “Culturas e línguas indígenas do Brasil”. Em: Educação e Ciências 
Sociais, , 2(6): 1-102. Rio de Janeiro 1957 
 
SCHADEN, Egon. “Aspectos fundamentais da cultura Guarani”.Em:. Boletim 188 
(Antropologia, 4), FFLCH, Universidade de São Paulo 1954. 
 
SAHLINS, Marshall. “O "pessimismo sentimental" e a experiência etnográfica: por que a 
cultura não é um "objeto" em via de extinção” (parte I). Em:, Mana vol.3 n.1, 41-73p., 
Rio de Janeiro, 1997 
 
SAHLINS, Marshall. “O "pessimismo sentimental" e a experiência etnográfica: por que a 
cultura não é um "objeto" em via de extinção (parte II)”. Em: Mana, vol.3 n.2, 103-150p. 
Rio de Janeiro, 1997, 
 
SANCHES, Pedro Alexandre. “A surpreendente Bienal de Cinema Indígena”. Em: 
Outras Palavras [online]. 2016. 
 
SHAVIRO, Steven. O corpo cinemático. Coleção filosofia e comunicação. São Paulo: 
Paulus, 2015. 
 
SEEGER, Anthony, Roberto DA MATTA & Eduardo B. VIVEIROS DE CASTRO. “A 
construção da pessoa nas sociedades indígenas brasileiras”. Em: Boletim do Museu 
Nacional, Série Antropologia., n. 32, p. 2-19. 1979 
 
STENGERS, Isabelle. “Another science is possible! A plea for slow science”. Faculté de 
Philosophie et Lettres [online]. Inauguratial lecture Chair Willy Calewaert. 2011, 



55 

 

 
ULPIANO, Cláudio. “O corpo e o acontecimento”. In http://claudioulpiano.org.br/ , aula 
transcrita.  1989. 
 
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. Metafísicas canibais: Elementos para uma 
antropologia pós-estrutural. Cosac Naify, São Paulo, 2015, 288p. 
 
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. “Os pronomes cosmológicos e o perspectivismo 
ameríndio”. Em: Mana [online], vol.2 no.2. Rio de Janeiro. 1996 
 
VILAÇA, Aparecida. “O QUE SIGNIFICA TORNAR-SE OUTRO? Xamanismo e contato 
interétnico na Amazônia”. Em: Revista Brasileira De Ciências Sociais [online], vol. 15 n. 
44. 2000 
 
LAGROU, Elsje M. Corpos, caminhos e duplos. Uma abordagem perspectivista da 
identidade e da alteridade entre os kaxinama. Tese de Doutorado em Antropologia – 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Universidade de São Paulo, USP, 
1998.  
 
LIMA, Tânia Stolze. “O dois e seu múltiplo: reflexões sobre o perspectivismo em uma 
cosmologia tupi”. Mana [online]. vol.2, n.2, pp.21-47. 1996, 
 
TACCA, Fernando de. “Rituais e festas Bororo: A construção da imagem do índio como 
“selvagem” na Comissão Rondon”. Em: Revista de Antropologia [online]. V. 45 nº 1. São 
Paulo, USP, 2002, 
 
TURNER, Terence. “Imagens Desafiantes: a Apropriação Kaiapó do Vídeo”. Em: 
Revista de Antropologia [online] v. 36.  São Paulo, USP, 1993 
 
WAGNER, Roy. A invenção da cultura. Cosac Naify. São Paulo, 2012, 384p. 
 
WORTH, Sol; ADAIR, John. Through Navajo eyes. Albuquerque: University of New 
Mexico Press, 1997.  
 
 
 

 


