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RESUMO

O cinema ocupa lugar importante na trajetória dos Xavante desde a década de 1940, quando
se deram os primeiros contatos pacíficos com o Estado por meio do Serviço de Proteção aos
Índios, intensamente registrado em imagens que, desde então, atravessam decisivamente sua
relação com a sociedade brasileira. A tese acompanha alguns filmes que delimitam problemas
acerca dessa centralidade do cinema para a trajetória étnica e política dos Xavante, enfatizando os processos de produção de alteridade e identidade. Filmes produzidos com as
imagens das frentes de pacificação serão mobilizadas para pensar um olhar modernista e
modernizante que se dirigia aos Xavante, mas que mirava um futuro que os atribuía a posição
ambígua de detentores de ancestralidade e objeto de tutela. Identificam-se nesses filmes os
vestígios da alteridade que resistem à assimilação e ao apagamento. Ainda no eixo da alteridade, documentários recentes de diretores não-indígenas mobilizarão discussões acerca da
restituição da memória e revisão histórica a partir de alianças políticas. Investiga-se como
esses filmes concretizam gestos que reduzem ou potencializam a potência de alteridade das
imagens. A problematização das imagens a partir da história será retomada a partir de uma filmografia de realizadores xavantes sobre rituais. Entende-se que tais filmes operam um gesto
além da documentação, pois concretizam a captura da técnica cinematográfica pelos Xavante.
O percurso da análise converge para o trabalho desenvolvido em um Ponto de Cultura
xavante, onde observa-se como o cinema passa a fazer parte da vida comunitária a partir de
sua articulação com outras práticas como os rituais e, sobretudo, a educação. Um último filme
produzido no Ponto será analisado a partir da questão de como a assimilação das técnicas de
produção audiovisual transformam os modos tradicionais de produção da memória e implicam
em novas possibilidades de política identitária, baseadas em um regime de produção estética
do conhecimento.

PALAVRAS-CHAVE: Auwẽ Xavante. Cinema. Memória. Estética. Política. Educação.

ABSTRACT

Cinema has occupied an important place in Xavante’s trajectory since the 1940s, when took
place the first peaceful contacts with the Brazilian State through the official agency for
indigenous issues, Serviço de Proteção aos Índios (SPI). It was an encounter largely recorded
in images that since then have decisively influenced their relationship with Brazilian society.
The thesis accompanies some films that circumscribe problems about this cinema centrality
for Xavante’s ethnic and political trajectory, emphasizing the processes of production of alterity and identity. Films produced with SPI pacification front images will be mobilized to think
of a modernist and modernizing look that was addressed to the Xavante, but aimed at a future
that attributed them the ambiguous position of holders of ancestry and object of wardship.
Traces of alterity that resists assimilation and oblivion are identified in these films. Still on
alterity production processes, recent documentaries of non-indigenous directors will mobilize
discussions about the restitution of memory and historical revision engendered by political
alliances. It is investigated how these films reduce or increase the power of otherness in
images. The problematization of images in its relationship with history will be revisited from
a filmography of xavante filmmakers about rituals. It is understood that such films operate a
gesture beyond documentation since they consolidate cinematographic technique capture by
the Xavante. The analysis converges to the work developed in a xavante village cultural center, where it is observed how cinema becomes part of the community life from its articulation
with other practices such as rituals and, especially, education. A last film locally produced will
be analyzed from the question of how the assimilation of audiovisual techniques transform
traditional modes of memory production and imply new possibilities of identity politics,
based on a regime of aesthetic production of knowledge.

KEYWORDS: Auwẽ Xavante. Cinema. Memory. Aesthetics. Politics. Education.
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INTRODUÇÃO

“Lincoln recorre à lente de aproximação a fim de recolher detalhes na barranca, e eis
os xavantes!” Em 1948, Genil Vasconcelos oferecia com esta frase os temidos e conhecidos
Xavante ao público do litoral urbano brasileiro. Naquele momento, os Xavante eram um povo
indígena semi-isolado que habitava o Planalto Central brasileiro e que, há alguns anos, eram
notícia nos meios de comunicação do país devido à forte resistência que impunham à colonização da região. Essa frase é falada sobre o plano acima no documentário Frente a Frente
com os Xavantes (1948) Trata-se efetivamente de um gesto de oferecimento por parte do narrador, pois fala dos resultados de uma missão autoatribuída de encontrar e domesticar os
indígenas por meio do cinema. Essas imagens são índices de um conjunto de condições que,
em grande medida, define a trajetória da relação dos Xavante com a sociedade brasileira ao
longo do século XX.
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Nesse processo, o cinema ocupa um lugar decisivo na mediação entre litoral e interior,
oposição que pode ser desdobrada em muitas outras: cidade e floresta, progresso e atraso,
civilização e selvageria, tradição e modernidade, passado e futuro. Essa proliferação de polarizações corresponde a uma distância, ao mesmo tempo física e simbólica, que mantinha os
Xavante a uma distância ideal para desempenhar o papel do indígena brasileiro por excelência
na primeira metade do século XX. O histórico relativamente recente de conflitos com o Império, notadamente a partir da política pombalina de aldeamentos levada a cabo entre a segunda
metade do século XVII e a primeira metade do século XIX na então província de Goiás, deu
aos Xavante a fama de violentos e selvagens. Isso os levou a buscar um isolamento voluntário
que se prolongaria por mais de um século a partir da década de 1830 (LOPES DA SILVA,
1992). O que se seguiu foi uma grande migração rumo ao Planalto Central, deslocamento
duplamente fundante: por um lado marcou a definição da identidade étnica atual dos Xavante,
pois foi quando se deu a cisão com o grupo que atualmente é conhecido como Xerente; por
outro lado, os colocou em uma posição geopolítica perfeita para encarnar o papel do nativo a
ser civilizado.
Tal imaginário acerca do indígena brasileiro é mobilizado desde a chegada dos europeus no atual território americano. Duas figuras que atravessam os diferentes momentos desse
processo são os estereótipos do bom e do mau selvagem. Manuela Carneiro da Cunha (2009)
associa essas figuras a duas tradições distintas de caracterização dos atuais ameríndios, consolidadas ao longo do século XVI: uma tradição francesa que os exalta, e outra ibérica que os
deprecia. Mesmo entre os colonizadores portugueses, ela aponta diferentes disposições quanto
aos vários grupos nativos: os Tupi eram tidos como indígenas honrados, praticantes de uma
antropofagia ritualística baseada na vingança; já aos Aimoré, Tapuia e Oitacás era reservado o
lugar do nativo bárbaro e selvagem, afeito ao canibalismo alimentar movido simplesmente
pela fome.
Em exemplos mais recentes, idealizações sobre os povos nativos do território brasileiro como lastros de identidade nacional fizeram parte da literatura romântica de fins do
século XIX, do modernismo dos anos 1920, e do integralismo na década seguinte (GARFIELD, 2011). Entre as décadas de 1930 e 1940, elas são atualizadas no contexto do avanço da
fronteira agropecuária sobre o Cerrado. O próprio projeto do Marechal Rondon no Serviço de
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Proteção aos Índios1 (SPI) era baseado na premissa de que os índios brasileiros, notadamente
os não contactados, preservavam valores de “resistência”, “bravura” e “generosidade” (RONDON, 1942, p. 21-22 apud GARFIELD, op. cit., p. 51), os quais seriam aproveitados na
formação da nação brasileira a partir do momento em que assimilassem os benefícios da civilização.
É nesse contexto que os Xavante foram capturados em um dispositivo que articula o
Estado brasileiro, o avião, a imprensa e, sobretudo, o cinema. Há uma ideia de modernidade
que atravessa esses elementos e que organiza o processo de subjetivação ao qual eles são submetidos. A necessidade de povoar o interior do país, tornada urgente pelos desdobramentos da
Segunda Guerra Mundial, tomou a forma de uma missão cívica autoatribuída pelo Estado e
delegada para todo cidadão brasileiro. Esse gesto foi identificado em última instância com um
projeto de nação, tarefa sempre pendente desde a Independência. Tal roteiro reservou aos
Xavante o ambíguo papel de portadores da essência da futura identidade nacional e entrave à
chegada do progresso ao interior selvagem.
Mais que uma recapitulação histórica, proponho essa panorama para descrever a distribuição dos elementos centrais da análise que será desenvolvida nesta tese. Esse imaginário e
suas implicações políticas, culturais e históricas constituem, no limite, a matéria possível de
ser trabalhada quando se trata de pensar a questão indígena por meio de produções audiovisuais. São esses imaginários que dão corpo a uma ideia de memória e identidade, constituindose em um lugar de disputa política por representação e um meio por onde são elaboradas
novas condições de visibilidades e discursividades. Trata-se, portanto, de um espaço imagético complexo, em disputa e movimento.
Em tal espaço, preocupo-me especialmente com a posição relativa entre os Xavante e
o cinema. A frase que abre o texto remete a uma operação em que o cinema funciona como
agente de aproximação: entre indígenas e brasileiros, entre interior e litoral, entre o sertão e a
cidade. A mesma ideia de encurtamento de distâncias, física e simbólicas, é o que conecta os
demais aparatos técnicos implicados no avanço do Estado, tendo a ideia de modernidade
1 O Serviço de Proteção aos Índios (SPI), criado em 20 de junho de 1910 sob a presidência do Marechal Rondon, foi “a primeira agência leiga do Estado brasileiro a gerenciar povos indígenas” (OLIVEIRA; FREIRE,
2006, p. 112). A atuação do SPI nessa região e suas implicações, para esta análise, serão tratadas mais detida mente no capítulo 2.
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como denominador comum.
Essa articulação objetifica os Xavante como foco de um dispositivo do olhar que o
historiador da arte Johnatan Crary (2012) identifica como o observador clássico. Trata-se de
uma forma predominante nas ciências empíricas e na filosofia entre os séculos XVII e XVIII e
que foi decisiva para a consolidação técnica da fotografia e do cinema. A expressão se refere a
uma imagem de pensamento que pressupõe a monadização do corpo humano e a individuação do sujeito observador, ao mesmo tempo que dissocia a visão desse corpo. Tais operações
de individuação e alienação engendram a criação de um espaço interno à consciência
humana, onde o mundo exterior está sujeito ao escrutínio do observador interior. São as bases
cartesianas das ciências clássicas: a separação entre sujeito cognoscente e objeto de conhecimento, a razão como o instrumento privilegiado do acesso à verdade, em detrimento dos
sentidos, que permanecem uma ferramenta importante mas sujeita a enganos.
É esse observador que está pressuposto nas imagens produzidas pelo cinegrafista Lincoln da Costa, que utiliza sua teleobjetiva para capturar os corpos dos xavantes em uma forma
passível de análise para o olhar escrutinador e analítico que ganha corpo no avião, barcos e
câmeras na expedição do SPI liderada em 1947 pelo sertanista Francisco Meireles, uma
segunda tentativa de contato pacífico com os indígenas no Rio das Mortes. Nesse segundo
encontro, os Xavante já sabiam o que esperar e como se comportar. Já lidavam com esse tipo
de assédio há algum tempo, tendo tido um primeiro contato não violento no ano anterior com
o mesmo Meireles, além de episódios conflituosos anteriores, como o massacre de uma expedição do SPI em 1941 e o assédio dos sobrevoos da aeronave que levava o fotógrafo Jean
Manzon, que produzia naquele momento as imagens que comporiam o clássico ensaio
“Enfrentando os Chavantes” publicado na revista O Cruzeiro em 1944 (MANZON; NASSER,
24 jun. 1944).
Todos esses episódios e as imagens a que deram origem criaram uma representação
difusa dos Xavante em um espaço simbólico que escolho chamar de imaginário nacional,
tendo em vista a centralidade que a história do Brasil ocupa na composição dos problemas da
tese. Emprego essa noção enquanto um repositório de modelos narrativos, discursivos e imagéticos, constituído por representações decorrentes de processos históricos, culturais e
políticos e que exercem relativa hegemonia na sociedade brasileira em geral. Trata-se de um
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conjunto vagamente identificável e articulado de maneiras distintas em diferentes momentos
históricos e por meio de diversos procedimentos estéticos, um espaço aproximadamente relacionado com o que se convenciona chamar de senso comum, mais especificamente no âmbito
da relação com os povos indígenas no território brasileiro.
Levar a sério essa noção permite pensar as imagens, a partir de Didi-Huberman
(2003), como uma montagem de tempos, onde seus desdobramentos convivem com o próprio
momento de sua captura. Em outros termos, trata-se de tomar o conjunto de imagens que a
tese mobiliza como uma constelação, uma articulação de redes que compõem camadas de
imagem de temporalidades diversas. Uma vez que uma das linhas constituintes da abordagem
às imagens na tese enfocará seu rendimento enquanto processos de representação imagética
de identidade étnica e cultural, esse imaginário nacional constitui um lugar em que se dá a
disputa por representação. A ocupação desse lugar com imagens é a forma com que acontece
essa disputa de maneira a disparar reelaborações dos modos de representação constituídos
sobre um determinado assunto.
Ter em vista essa dimensão temporal é importante justamente pelo movimento geral
proposto na tese de acompanhar um certo processo de aproximação entre o cinema e os
Xavante, ao longo de um intervalo de 70 anos, entre as décadas de 1940 e 2010. Não se trata,
evidentemente, de um panorama exaustivo dos filmes desse período, mas sim um gesto analítico que se deterá em obras consideradas como boas articuladoras para os problemas que
interessam à tese. São filmes em que os Xavante estão implicados, passiva ou ativamente, na
constituição das imagens. No entanto, dizer que se trata de um recorte baseado na presença
dos Xavante nos filmes não é suficiente. Isso porque há também uma organização dos filmes
na tese que deriva da própria forma de entender o problema colocado por eles.
O aspecto mais evidente é uma apresentação aproximadamente cronológica da filmografia. Essa cronologia, porém, corresponde àquela questão mais geral da aproximação.
Começar com filmes de frente de contato mencionados anteriormente, por exemplo, leva em
conta a necessidade de apresentar imagens que retornarão direta ou indiretamente. Ou seja,
trata-se de uma escolha derivada da presença dessas imagens nos filmes trabalhados. O reemprego desse acervo imagético produzido pelas expedições de pacificação do SPI em muitos
outros filmes ao longo das décadas seguintes indica uma trajetória e recorrências que podem e
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devem ser problematizadas.
É neste sentido que reforço a importância da análise como um gesto de montagem, na
medida em que os filmes demandam aproximações de estruturas bastante distantes à primeira
vista. Tal escolha é uma resposta à natureza do conjunto dos filmes, constituído em grande
parte pela recorrência de imagens, temas e formas que dão corpo ao universo do problema em
questão. Assim, a análise acaba se tornando também o gesto de traçar linhas entre essas imagens, procurando entender de que modo elas funcionam como um conjunto que articula
tempos e espaços heterogêneos. Deste modo, uma pergunta central conduz a investigação: de
que forma os filmes analisados podem ser pensados enquanto índice de uma contaminação
dos Xavante pelo cinema e do cinema pelos Xavante?
O desafio será entender como acontece essa captura mútua em cada momento escolhido. A própria organização dos filmes em pequenos conjuntos que formam os capítulos
reflete uma intuição quanto aos modos com que essas capturas se concretizam, seja pela objetificação da alteridade como objeto de representação, seja pela disputa nas imagens com o
não-indígena pela agência nessa representação, seja trazendo para si o aparato cinematográfico e produzindo suas próprias imagens. O gesto aqui não é de generalização, mas sim de
acompanhar a trajetória de alguns filmes que ajudam a pensar o problema que interessa à tese:
como essa contaminação se concretiza em uma articulação específica entre cinema e cultura,
para a qual os Xavante dão corpo. O que se mostra e o que se dá a ver nessas imagens, considerando uma relação entre uma cultura local e não-moderna e a sociedade brasileira, mediada
por um aparato de comunicação moderno?
Neste sentido, tal corpo de filmes remete a um conjunto mais amplo, que convencionou-se chamar de cinema indígena brasileiro. Trata-se de uma relação bastante vaga,
justamente pela imprecisão e dificuldade que implica a tarefa de definir o que seria um
cinema indígena. Definir tal categoria passa por uma série de elaborações, na medida em que
contempla antes uma rede de processos articulados do que uma prática delimitada. A definição mais comum se refere a um conjunto de filmes feitos por indígenas sobre indígenas para
uma audiência não-indígena. Tal enunciação ressalta a natureza composta do tema, pois sua
definição passa por responder às perguntas: quem fala? Sobre o que se fala? Para quem se
fala?
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Tais perguntas não encontrarão respostas únicas. Isto porque, para além da complexa
paisagem social, histórica e cultural que caracteriza os indígenas brasileiros, os próprios
Xavante são marcados por uma diversidade pronunciada quanto à sua organização política e
geográfica tradicionais. Ou seja, eles constituem efetivamente muitas comunidades distintas e
bastante fragmentadas. Os filmes trabalhados aqui dizem respeito a comunidades que passaram por diferentes processos de contato entre as décadas de 1940 e 1960, tendo
experimentado diferentes níveis de violência, além de distintos interlocutores no processo de
estabilização do contato, ou rendição, como prefere Aracy Lopes da Silva (1992).
Por isso, quando se fala de uma trajetória dos Xavante na relação com as imagens,
estamos falando de um processo bastante fragmentado. Não é possível falar de um processo
único de contato e articulação dos Xavante com a sociedade brasileira. Por decorrência, também não é possível tratar da incorporação do cinema e das imagens entre eles como um
processo homogêneo. Neste sentido, o que proponho é observar como essa multiplicidade de
imagens e contextos se relacionam a um processo comum, que é a presença cada vez mais
intensa de um elemento novo – o cinema.
Nessa trajetória, a análise se deixará capturar por algumas questões que constituem
decisivamente o problema escolhido. Talvez a mais evidente seja o investimento político feito
pelos Xavante no cinema como dispositivo de afirmação identitária. Um dos argumentos centrais do texto, que voltará em diversos momentos, é de que os Xavante mobilizam o cinema
em um projeto comunitário, uma imagem de si que desejam projetar para a sociedade envolvente, de modo a condicionar um modo de relação. Trata-se, no entanto, de um gesto que
passa ele mesmo por transformações e que ultrapassa o cinema. A antropóloga Els Lagrou
(2015) fala desse processo de maneira mais geral, recapitulando as últimas três décadas de
luta indígena e algumas formas de reivindicação identitária:
Nos anos 1980, durante a ditadura, era a imagem guerreira dos Kayapó. Depois, nos
anos 1990, do índio como protetor do ambiente por definição. E o que vemos agora
é que se trata, não do índio como protetor em si, mas de um regime específico de
produção estética do conhecimento, que algumas jovens lideranças indígenas podem
ou não seguir.

Tal abordagem interessa, pois define o pertencimento identitário como uma prática a
ser exercida ligada antes a modos de fazer do que a modos de ser. Aqui, identidade é pensada
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como uma prática de produção de mundos onde o cinema tem lugar central. Sendo assim, tal
forma de produzir identidade étnica não será restrita a um período específico, como no raciocínio de Lagrou (2015), mas uma operação de base que atravessa as formas de conceber a
identidade indígena em diferentes momentos e a partir de diversos pontos de vista. Realizo
com isso uma pequena inversão nos termos do problema: pensar como o cinema é mobilizado
em processos distintos de produção de alteridade e identidade, partindo dos Xavante como
caso motivador. Tomando emprestada a formulação de Cezar Migliorin (2015, p. 185) para
pensar o cinema em um outro contexto,
nos interrogamos então em como a máquina cinema tensiona outras máquinas que
atravessam processos subjetivos, políticos e de grupo, ou seja, como a existência do
cinema em uma comunidade afeta a própria comunidade, não porque narra isso ou
aquilo, mas porque há uma forma de o cinema mobilizar o real que afeta o próprio
real.

Assim, o encontro em vista entre etnicidade e cinema será abordado nos termos dos
processos subjetivos que engendra. Ou melhor, acompanharemos a variação desses modos de
subjetivação em que a cultura xavante é implicada a partir da sua integração no dispositivo do
cinema.
Além da multiplicidade do processo étnico que marca os Xavante, uma outra forma
com que essa variabilidade aparece na tese é na heterogeneidade da filmografia. São imagens
que vão desde filmes institucionais da década de 1940 até pequenos vídeos produzidos em
escolas indígenas, passando por documentários premiados em festivais internacionais. Ou
seja, se esta filmografia dialoga com uma ideia de cinema, é apenas a partir dos problemas aos
quais rementem, talvez mais ligados a questões políticas da trajetória indígena no Brasil do
que a características propriamente estéticas.
Neste sentido, o título da tese, Cinemas Xavantes, é antes uma justaposição de termos
sujeitos a afetações mútuas e imprevistas do que uma operação de adjetivação. Daí as palavras
no plural. Trata-se antes de um diagrama do que de uma frase, uma expressão gráfica do gesto
de acompanhar a aproximação de práticas múltiplas e distintas, que interagem e se afetam
mutuamente, sem estabelecer uma relação de hierarquia nem de finalidade. O objetivo é
acompanhar um processo vivo, e se em algum momento o leitor tiver a impressão de que algo
como um cinema xavante está sendo mapeado ou de que qualquer noção de totalidade está
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sendo sugerida, é porque de alguma forma o texto falhou.
Sendo assim, a análise evitará uma divisão sedutora e, na maior parte das vezes, apressada, entre filmes feitos para dentro e filmes feitos para fora da aldeia. Ir além dessa divisão
tem o benefício de desfazer uma distância artificial, pressuposta em muitas análises, que existiria entre as comunidades indígenas e a sociedade que os circunda, ignorando o papel
fundamental da alteridade na produção de identidade. Essa relação de espelhamento nos processos interétnicos, pensada em muitos trabalhos etnográficos 2, tem atualmente o cinema
como um dos principais vetores de transformação cultural. Ao mesmo tempo, é uma das formas mais eficientes que muitas comunidades encontraram para exercer algum controle sobre
tal processo, além de operar inversamente, como meio de articulação de alianças. Essa complexidade faz com que seja difícil distinguir “filmes para dentro” e “filmes para fora” como
categorias objetivas.
Isso não quer dizer que não existam elaborações locais neste sentido, como veremos
na produção da aldeia Wederã, onde há de fato filmes que são reservados para audiência
interna. No entanto, estabelecer critérios estéticos e formais para isso me parece altamente
temerário, pois implica em uma reivindicação de autoridade sobre o uso da linguagem audiovisual que hierarquiza os filmes, como se um certo padrão fílmico tivesse de ser reproduzido
para que os filmes feitos por indígenas pudessem ter o não-indígena como interlocutor.
Refiro-me a argumentos que, ainda que bem-intencionados, pensam os filmes feitos por indígenas a partir da falta, evocando uma simplicidade ou pobreza da imagem 3. Isso deixa escapar
justamente o que o cinema tem de mais potente, que é funcionar como meio de elaboração de
pensamento, independentemente do contexto. A dificuldade em reconhecer isso nos filmes
2 Um interessante resumo dessa questão pode ser encontrado em Tassinari (2001, p. 52-55). A autora identifica
três registros teóricos acerca da diferença cultural em contexto globalizado. O primeiro é o argumento de que
a mundialização das sociedades tende a extinguir ou transformar as culturas tradicionais, que convergiriam
para padrões globais de comportamento e consumo. Uma segunda abordagem enfatiza a capacidade das culturas de incorporarem elementos estrangeiros, participando de alguma forma do capitalismo globalizado sem
sofrer uma desfiguração completa. Finalmente, um terceiro argumento desloca a abordagem anterior por
meio de uma maior centralidade do contato interétnico. Neste sentido, as culturas manteriam uma identidade
não apesar do contato, mas justamente em função dele.
3 Um exemplo é um comentário de Consuelo Lins feito em uma palestra de Nicole Brenez e César Guimarães,
onde ela estende tal argumento aos filmes de Adirley Queiróz e mesmo a Um dia na vida de Eduardo Coutinho: “o filme [indígena] é evocador desse universo riquíssimo de que você [César] fala, mas ele apenas o
evoca”. A fala foi feita no Seminário Internacional por uma Estética do Século XXI, realizado no Museu de
Arte do Rio entre 25 e 27 de agosto de 2015 no Rio de Janeiro. Ver a partir do momento 02h49m20s do vídeo
disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=YvRLXhUbnMY>.
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passa precisamente por não reconhecer a capacidade fundamental do cinema de se fazer meio,
suporte e expressão para as culturas como formas outras de viver e pensar.
Diante dessa questão, a metodologia articulará análise fílmica, etnográfica e pesquisa
de campo para pensar as imagens, o que remete ao desafio central deste trabalho: aproximar
pesquisa etnológica dos estudos de cinema. Isso porque a etnologia é, antes de tudo, uma
ciência metodologicamente conservadora; ou seja, ela procura consistências, estabilidades,
continuidades e estruturas coerentes mesmo quando estas implicam transformações e variações. Já os estudos contemporâneos em cinema, sobretudo os trabalhos voltados para o
documentário e a educação, estão atentos às rupturas, subversões, transformações, revoluções
para as quais as imagens pode ser a abertura e o suporte.
Boa parte da teoria de análise fílmica contemporânea, seja no privilégio à forma em
detrimento do conteúdo, o famoso “corpo-a-corpo” com os filmes consagrado por JeanClaude Bernadet (2003, p.13), seja em métodos mais recentes como a “análise de criação”
sugerida por Alain Bergala (2008, p.127), parte do pressuposto da autonomia da obra fílmica e
do gesto do cineasta. Tomando emprestado a tipologia de Jacques Rancière para os regimes da
arte (2005), poderíamos dizer que se trata de um instrumental teórico que se constitui em um
“regime estético de análise”. Trata-se efetivamente de uma aposta nas potências do cinema em
suas operações elementares.
Me parece que uma das grandes dificuldades da antropologia visual e do cinema etnográfico é lidar com essa questão. A autonomia do gesto criativo é de difícil conciliação com
boa parte dos fundamentos da área, precisamente por vincularem a experiência do filme a uma
dimensão extracinematográfica. Bergala, por exemplo, distancia sua proposta de outras abordagens que ele denomina “pedagogista” e “ideológica”, onde respectivamente a interpretação
do conteúdo ou a desmistificação ideológica seriam os meios para formar um pretenso
“espírito crítico” nos estudantes (2008, p.42-45). A ideia para ele é encontrar um modo de
despertar uma relação afetiva com as potências estéticas do cinema, uma paixão entendida
como o entusiasmo despertado pelo artista em sua obra. Experimentar “o cinema pelo
cinema”.
Essa a potência do gesto criativo autônomo que o cinema permite está, no entanto,
irremediavelmente ligada à indicialidade radical do real na imagem. É justamente essa dupla
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vinculação do cinema que o torna tão sedutor e problemático para os antropólogos. A própria
trajetória de constituição de um campo para a antropologia visual é marcada por essa questão.
A comparação de duas obras fundadoras da área pode ajudar a pensar como lidar com essa
questão na tese.
O trabalho de Margareth Mead e George Bateson em Bali (1942) foi um dos marcos
do uso de imagens na pesquisa etnográfica. A longa pesquisa do casal deu origem a alguns filmes, entre eles o documentário Trance and Dance in Bali (1952). O investimento de Mead,
que dirigiu a montagem, escreveu e narrou o filme, passou por tirar o maior rendimento descritivo e analítico das potências próprias da linguagem cinematográfica. O resultado, no
entanto, é marcado por uma beleza que escapa, talvez, aos próprios objetivos do filme. O uso
da câmera lenta, por exemplo, que tem o objetivo de detalhar melhor as rápidas e caóticas performances filmadas, acaba conferindo às imagens uma densidade poética que não combina, e
até mesmo entra em conflito, com a narração.

Figura 1: Câmera lenta em Trance and Dance in Bali.

Tal dispositivo ecoa o que Jean Rouch fazia em Os mestres loucos (1955), segundo
Gonçalves (2008). Há a mesma estrutura do letreiro inicial contextualizando a ação, o som
ambiente montado como paisagem sonora que preenche o espaço sobre o qual a narração se
desenrola, a descrição da ação que as imagens descrevem. Permanece, porém, uma certa
dependência da palavra falada, talvez resultado de uma desconfiança quanto à capacidade da
imagem em dar conta de organizar e transmitir as informações desejadas sobre o ritual fil-
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mado. Entre Rouch e Mead, a diferença parece ser a particularidade do olhar de Rouch que
rompia com uma forma de fazer Antropologia que apostava na integração social pelo
ritual e este como forma de experiência desta representação da integração. (…)
Assim, Os mestres loucos instala um novo olhar do que era uma sociedade e refletia
um momento de transição por que passava a África Ocidental (GONÇALVES, 2008,
p. 41).

Esse gesto contamina o filme e o próprio cinema se torna vetor dessa ambiguidade. O
convite feito a Rouch para filmar o ritual e o próprio gesto dos espíritos que “devoram um
cachorro para os ‘brancos’ verem” definem uma captura do cinema onde os hauka se valem
da presença da câmera para se produzirem “a partir mesmo da interação com as representações do antropólogo-cineasta ao filmar o ritual” (ibidem, p. 53). É uma entrega que Mead não
permite no seu filme ao preservar uma tripla integridade, do cinema, da antropologia e de uma
ideia de cultura. Assim, seu filme se encarrega de apresentar uma outra ambiguidade ligada à
relação com o cinema: ele quer legitimar a imagem como uma ferramenta válida de pesquisa
antropológica, mas mantendo a fronteira entre os dois campos, talvez num impulso para preservar uma ideia de cultura cara à antropologia que fazia.

Figura 2: Possessão e transe em Trance and Dance in Bali (esq.) e Os Mestres Loucos (dir.).

É possível que esse zelo em relação aos cânones da antropologia seja o que impeça
que o cinema consiga ser plenamente incorporado pelos antropólogos. Não por acaso, a questão atravessou décadas, com antropólogos visuais como Asen Balikci, Timothy Asch, Sol
Worth e Jay Ruby aceitando, em diferentes graus e sentidos, os limites desse gesto de Mead
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(TAYLOR, 1996). Uma proposta destoante de destaque surgiria somente com o aclamado
filme Leviathan (2012), de Lucien Castaign-Taylor e Véréna Paravel, uma defesa radical do
gesto do cinema de mostrar4, de oferecer “thick depictions” ou representações imagéticas densas da experiência no mundo. Trata-se de uma refutação enfática da descrição a partir da
noção de etnografia sensória baseada em uma experiência estética-sensorial pura (op. cit.).
Esse tipo de abordagem leva a questão para o extremo oposto e não parece desfazer o
mal-estar. Isso porque, ao abrir mão de todo gesto descritivo em favor de uma experiência
sensorial pura, o filme ignora o aspecto interpretativo e hermenêutico que define o gesto de
transpor o real em imagens, ainda que se abstenha de fazê-lo na montagem. Levar isso em
conta é ainda mais relevante quando se trata de um registro etnográfico (PAVSEK, 2015). Em
outros termos, ao se restringir a inverter os polos do problema, Leviathan falha em dialogar
com o próprio campo em que se instala.

Figura 3: Etnografia sensorial em Leviathan

Mobilizo essa polêmica para ressaltar como, ainda hoje, o velho debate entre os limites e as possibilidades de articulação das potências do texto e da imagem no encontro entre
antropologia e cinema permanece bastante vivo. Mais que isso, esse debate parece às vezes
contribuir mais para engessar as potências do campo que para elaborar saídas para o problema. Não obstante, alguns filmes avançam com bem mais desenvoltura na questão. É neste
sentido que minha tentativa será de tentar acompanhar os gestos propostos nos filmes sem
vinculá-los à demanda por “eficácia científica” implícita nesses debates. Trata-se, de certo
modo, de usufruir da liberdade de tomar “os filmes pelos filmes”, como propõe Bergala
(2008). Ou, como diria Bernardet (2003), de um “corpo-a-corpo” com as obras.
Por outro lado, não me parece adequado olhar para os filmes mobilizados na tese,
4 Depict no original em inglês.
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sobretudo na segunda parte em que trabalharei com filmes feitos por indígenas, orientado por
uma autonomia absoluta do gesto artístico. Dada a distância que separa o universo em que o
cinema se fez, tanto como técnica quanto como domínio artístico autônomo, do universo em
que esses filmes são produzidos, pensar as imagens completamente desconectadas da sociedade que as produz me parece incorrer em um suposto universalismo da linguagem
cinematográfica potencialmente perigoso, porque hierarquizante.
Sendo assim, um dos maiores desafios nesta tese será encontrar uma maneira de circular entre esses polos, evitando que eles se tornem amarras para o olhar dirigido aos filmes. O
caminho encontrado talvez seja, guardadas evidentemente as devidas proporções, o inverso do
que faz Bourdieu (1996) ao analisar o processo social de autonomização do campo artístico a
partir da obra de Flaubert (que, não por acaso, é a origem do que Rancière chama de regime
estético da arte). Ou seja, o objetivo da análise será tentar identificar condições para uma
revinculação do cinema a imperativos sociais e extra-fílmicos em um contexto que não lhe
permite existir como arte autônoma.
Há, portanto, uma vinculação estrutural dessa premissa com a organização da tese, que
implica, a cada capítulo, a identificação de operações específicas nas quais o cinema é chamado a integrar um dispositivo que mobiliza o real de modo a afetar uma forma de produzir
alteridade e identidade. Esses dois termos são justamente os eixos que organizam os filmes
enquanto objetos de análise. Ou seja, alteridade e identidade operam os recortes analíticos que
agrupam pares de filmes em capítulos (com exceção do último, como veremos adiante), de
forma que os problemas que suscitam sejam desdobrados a partir da oposição ou complementaridade entre eles. Em cada enfrentamento, uma palavra-chave organiza o raciocínio e o
corpo teórico mobilizado: território, história, performance ou comunidade.
Trata-se, no entanto, de uma questão de ênfase, já que cada um dos termos atravessa a
tese como um todo e, assim como vários planos e personagens, aparecem em mais de um
filme e capítulo. Neste sentido, o argumento da tese descreve um movimento espiral, mas que
encontra seu início no final. É deste modo que, por exemplo, a noção de território será central
nos capítulos 2 e 5. Mas, se na primeira vez, a ideia aparece como um gesto esquadrinhador e
totalitário, no final ela retorna como restituição da memória à comunidade. De modo similar,
em todos os filmes a noção de performance é uma variável determinante. Na década de 1940,
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tratava-se de um posicionamento frente a um inimigo que se apresentava disposto a estabelecer uma relação, e por isso exigia uma estratégia de aproximação delicada. A performance
aqui se dá diretamente ao olhar do inimigo a ser enfrentado e domesticado, pois não havia
uma noção clara por parte dos Xavante do que significava o equipamento cinematográfico
presente no encontro. Já nos filmes feitos por não-indígenas podemos dizer que há uma performance um pouco mais complexa para esse antigo inimigo agora convertido em parceiro
potencial. A consciência do dispositivo em que são capturados é o elemento fundamental, pois
permite exercer algum controle na forma de ocupar essas imagens. Finalmente, nos filmes
mais recentes, essa previsão de efeitos atinge sua eficácia máxima, pois constitui uma operação interna ao grupo que modula a circulação das performances em imagens, de modo a
vinculá-las aos modos tradicionais de circulação dessas performances.
Sendo assim, passemos a um olhar mais detalhado aos capítulos. O primeiro deles é,
na verdade, uma introdução histórica e etnográfica aos Xavante. Trata-se de uma coletânea de
informações importantes para o acompanhamento das análises que se seguem, mas dispensáveis ao leitor já familiarizado com o assunto. Neste sentido, com exceção dos parágrafos
inciais relativos à nomenclatura, à grafia dos etnônimos e dos temos em idioma xavante, essas
notas introdutórias são opcionais e se localizam, de certo modo, fora do fluxo da leitura. Para
os que optarem por pular esta parte, notas de rodapé ao longo dos capítulos seguintes remeterão o leitor às páginas com informações relevantes para análises que dependam decisivamente
de maior contextualização.
A proposta de abrir a tese com essa grande seção “Os Xavante”, no plural e singular,
vem de uma sensação de que, para poder experimentar efetivamente a riqueza da multiplicidade que constitui a ida dos Xavante ao cinema, e a ida do cinema aos Xavante, é necessário
antes imergir nessa ideia pretensamente estável, única e bem delimitada, construída ao longo
de mais de um século nas ciências humanas, na televisão, na literatura, na política. Apesar de
todos os limites e problemas que carrega, trata-se de um conjunto de descrições, afirmações e
suposições com um forte vínculo na vida e na trajetória dos Xavante, além de ser um operador
discursivo, estético e político que eles mesmos manipulam. Trata-se, enfim, de fornecer um
conjunto de informações das quais partem tanto os filmes quanto a análise.
Os demais capítulos são o corpo da tese propriamente dito e estão organizados em
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duas partes, as quais refletem a organização do argumento da tese. Sendo assim, uma operação que diz respeito mais de perto à relação entre memória e história será mobilizada na
primeira parte, intitulada História e Memória ou A imagem do outro. A segunda parte se
chama Estética e Comunidade ou A imagem de si, onde se intensifica o processo de aproximação entre xavantes e cinema e se aprofunda um gesto de restituição da memória à
comunidade. Dentro de cada capítulo pares de filmes serão trabalhados de forma a fazer dialogar duas formas com que os eixos centrais da análise, alteridade e identidade, são mobilizados
nas imagens.
O capítulo 2, que inaugura esse olhar mais atento aos filmes, trabalha com dois documentários feitos com imagens captadas em uma frente de pacificação dos Xavante, parte dos
esforços do SPI para estabilizar o processo de contato na região do Rio das Mortes. Os filmes
são Rio das Mortes (1947), peça institucional do SPI feita pelo cinegrafista Heinz Forthmann,
e Frente a Frente com os Xavantes (1948), documentário produzido por Genil Vasconcelos. O
plano que abre essa introdução é parte da segunda obra, mas as imagens que compõe os dois
filmes circulam entre um e outro e passam a impressão de que as equipes, inicialmente distintas, acabaram se confundindo ao longo da expedição. Tais imagens são mobilizadas em um
dispositivo que coloca o cinema em maquinação com um gesto redutor da alteridade radical
que os Xavante carregam para as imagens.
Ainda que com boas intenções, tanto Forthmann, pela via do Estado, quando Vasconcelos, pela via do entretenimento, envolvem os Xavante em uma rede de saberes que os
constitui como objeto passivo do olhar. São filmes marcados por uma ansiedade desmedida
em produzir imagem dos indígenas, o que acaba se concretizando em um gesto hierarquizante
e autoritário que imobiliza e invisibiliza a própria alteridade objeto de fascínio dos realizadores. Opera nesse momento uma ideia de história grandiosa, totalizante e totalitária, que traça
linhas retas e planos lisos no território espinhoso e heterogêneo do Cerrado. O próprio positivismo, filosofia predominante nas fileiras militares desde a Independência e que
fundamentava o projeto indigenista capitaneado por Rondon, implicava uma noção muito
específica de história, que Jeanne Marie Gagnebin critica, ironicamente, pela falta de historicidade do olhar que dirige ao passado – “o presente do historiador e a relação específica que
esse presente mantém com um tal momento do passado” (2006, p.41). A própria Marcha para
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o Oeste é um gesto de produção dessa história que procura encaixar o território e os que o
habitam em uma narrativa de conquista, transformação e progresso. O Governo Vargas já
havia reservado um lugar para os Xavante na história da nação, e o cinema foi encarregado de
levá-los até lá.
Essa articulação entre cinema e história é, de certo modo, fundante na constituição do
capitalismo imperialista no final do século XIX. César Guimarães lembra, em uma fala no
Museu de Arte do Rio em 2015, da dívida do cinema e da história com os povos indígenas, da
existência de um montante de sofrimento acumulado nas camadas de tempo que os filmes
sedimentaram ao longo do século XX. “O que é devido?”, ele pergunta. Ella Shohat e Robert
Stam (2006) ajudam a responder essa pergunta falando do papel fundamental da infraestrutura
comunicacional dos impérios europeus para o desenvolvimento técnico e a proliferação do
cinema pelo mundo. Nessa dispersão, o cinema carregou consigo um imaginário acerca dos
povos nativos não europeus que, segundo Guimarães (2015), definiu um conjunto de culturas
marcadas como primitivas e atrasadas, às quais seria legítimo levar a civilização.
A pergunta do que é devido pelo cinema aos indígenas atravessa toda a primeira parte
da tese, o que tem consequências já no capítulo 3, ainda neste primeiro bloco, na medida em
que se começa a desenhar ali um gesto de restituição de tal dívida. Isso acontece por meio de
uma “reapropriação do passado histórico por uma memória que a história instruiu, e muitas
vezes feriu” (RICOEUR, 2003). A noção de memória, portanto, será central. Michèle Garneau
pensa o cinema de Pierre Perrault, cujo projeto central é justamente a restituição de uma
memória do Quebec, a partir de três registros dessa noção (2004, p. 24): 1) um conjunto de
saberes que precisam de certas condições para poder existir; 2) uma experiência do passado
no presente, uma projeção dupla entre passado e presente; e 3) algo que surge do encontro
entre o realizador, a câmera, os personagens e a montagem. Poderíamos dizer que o primeiro
registro é a tradição, a cultura de um povo, seus modos de viver e existir. Já os dois outros são
os momentos nos quais essa primeira memória é trabalhada pelo cinema, primeiro na filmagem e depois na montagem.
O encontro com a memória é justamente o gesto realizado pelos filmes analisados
nesse terceiro capítulo: Estratégia Xavante (2006), de Belisário Franca, e O Mestre e Divino
(2013), de Tiago Campos. Os dois filmes dirigem o olhar ao passado de duas comunidades
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xavantes, respectivamente Pimentel Barbosa e Sangradouro, a partir de articulações próprias,
o que faz com que cada um tenha rendimentos muitos distintos nesse gesto de restituição da
memória no presente. Tal distância entre os filmes reside justamente naquilo que surge do
encontro promovido pelo cinema, de uma ética “da conduta a ser adotada no momento do
registro, ou seja, o momento da filmagem, e em seguida a respeito do que foi registrado, ou
seja, o momento da montagem” (GARNEAU, loc. cit.).
A questão ética é fundamental, pois define o regime de imagens em cada filme e
deriva da relação entre realizador e personagens. Trata-se de pensar esses filmes como um
empreendimento em busca da memória que articula aldeias, personagens e diretores, de modo
que um encontro seja produzido e, por meio dele, uma comunidade seja atualizada. Como em
Perrault, a memória aqui é “da ordem da busca, do encontro e da inspiração. É a procura de
qualquer coisa que ainda não existe, mas que se pressente, que emerge de uma realidade que
não é dada de antemão mas que se cria sob nossos olhos 5” (idem, tradução minha). É justamente uma ética do encontro que distancia os dois filmes em questão, e a análise procurará
extrair dessa distância o que define uma comunidade em um e outro filme, pensando com isso
as responsabilidades do diretor e dos personagens na restituição dessa memória.
Esses dois capítulos que compõem a primeira parte da tese estabelecem um ponto
importante, que é a predominância de um regime de subjetivação na relação entre os Xavante
e a sociedade brasileira, que atravessa décadas e se expressa nos filmes. Tal regime os constitui como objeto de uma narrativa histórica redutora e totalitária, na qual o cinema tem
responsabilidade central. Neste sentido, a passagem à segunda parte da tese é também a passagem a outras formas de subjetivação que se tornam possíveis a partir da incorporação do
cinema pelas comunidades xavantes, um deslocamento fundamental que poderíamos resumir
como uma “tomada da imagem”.
Trata-se de um movimento que se articula com a longa trajetória de expansão do universo político xavante, que começou com a decisão pelo contato pacífico, passa pelo lento
processo de aprendizagem em lidar com os órgãos indigenistas do Estado antes e durante a
Ditadura Militar, pela entrada, com Mário Juruna, na política oficial e, mais recentemente,
5 Em francês no original: “La mémoire est pour lui de l’ordre de la quête, de la rencontre et de l’inspiration.
C’est la recherche de quelque chose qui n’existe pas encore mais qui se pressent, qui émerge d’une réalité
qui n’est pas donnée d’avance mais qui se crée sous nos yeux”.
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pela multiplicação das possibilidades de alianças por meio das associações civis, que prescindem do Estado para o estabelecimento de parcerias.
Essa trajetória que acabo de descrever constitui uma das camadas do movimento da
tese. Pensando esse processo político com Rancière (1996; 2005), nos termos de uma partilha
do que constitui a comunidade, temos um gesto analítico que parte da exclusão da política e
do logos; a reivindicação do logos e a constatação dos limites desse gesto; um deslocamento
na forma de reivindicar o logos por meio de uma contaminação da cultura pelo cinema; e,
finalmente, a emergência de um mundo outro na medida em que as imagens abandonam uma
certa teatralidade da afirmação da identidade.
A passagem do primeiro ao segundo bloco na tese se define também pelo deslocamento no modo de afirmar a identidade étnica, a passagem da produção de um modelo a ser
reproduzido à produção de um regime a ser posto em prática pelos agentes sociais, no sentido
em que fala Lagrou (2015). E deslocamento movimenta, também, a passagem entre os capítulos 4 e 5, que formam a segunda parte da tese. Diferente dos filmes da década de 1940, em
que o cinema é chamado a compor um dispositivo que apaga as subjetividades, aqui o processo é o contrário. Identidade como prática se converte em liberação das subjetividades.
Recorrendo à filosofia de Isabelle Stengers (2010), proponho pensar tal questão nos termos de
restrições elaboradas como obrigações e exigências, as quais definem as condições de adesão
de um indivíduo a uma rede de praticantes. O ponto central é que a colocação dessas restrições não condiciona as respostas a serem elaboradas, deixando espaço para que os indivíduos
inventem seus modos de articulação nas redes.
Os filmes mobilizados nos dois últimos capítulos são justamente duas respostas diferentes dadas as mesmas exigências colocadas para a adesão a uma comunidade identificada
pelo pertencimento à cultura xavante. Em comum, a relação com câmeras, computadores e as
imagens técnicas como forma de elaboração dessas articulações. De resto, são gestos bastantes distintos, apesar do ponto de partida comum. Num primeiro momento, em que
trabalharemos com dois filmes que retratam rituais xavantes, opera-se uma autoinvestigação
das comunidades, delegada a alguns indivíduos a quem se atribui a prática do cinema, acerca
de um imaginário coletivo que define aquele primeiro tipo de memória para Perrault, ao
mesmo tempo um conjunto de saberes e um conjunto de condições de existência.
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Esses dois primeiros filmes que compõem o capítulo 4, Oi’ó – A luta dos meninos
(2009), de Caimi Waiassé, e Wapté Mnhõnõ – A iniciação do jovem xavante (1999), de Divino
Tserewahú, são ligados às mesmas duas comunidades trabalhadas no capítulo anterior, respectivamente Pimentel Barbosa e Sangradouro. Ambas são produções que envolvem parceiros de
fora das aldeias, produtoras ligadas à causa indígena e por meio das quais projetos das comunidades se articulam com o mundo não-indígena. São também os primeiros gestos feitos com
o cinema a partir das liberdades garantidas pela Constituição de 1988.
O que se vê nesses filmes são as primeiras reações provocadas pelo domínio das técnicas de produção audiovisual entre os Xavante, que se traduziu inicialmente em uma
documentação minuciosa, intensiva e até repetitiva de alguns rituais mais importantes. Há
uma relação muito particular entre a natureza do sistema ritual xavante e a linguagem cinematográfica. Os Xavante consideram suas cerimônias um meio privilegiado de expressão
estética, além de ser “algo que torna as pessoas boas”. A explicação das performances é sempre mundana e se localiza no plano da performance, do corpo, dos objetos e das relações
sociais que eles implicam. Não há transcendência e, se há uma explicação, ela reside no contexto.
O próprio Maybury-Lewis (1984, p. 305) apontou essa dificuldade: “os Xavante parecem ter certa dificuldade em explicar as suas cerimônias e, de fato, parecem não gostar de
fazê-lo. Essa situação torna igualmente difícil dar início à sua análise. Dizem simplesmente
que servem ‘para (ficar) bonito’”. Para contornar esse problema, ele optou por incluir
descrições detalhadas das cerimônias (…) e, na medida do possível, das atitudes dos
Xavante em relação a elas. Tentei tratar cada rito como um símbolo neutro e deduzir
seu significado a partir dos contextos em que aparece. Toda esta análise do ritual
Xavante, portanto, depende da análise anterior relativa a ideias e atos dos Xavante
pois toda a compreensão do ‘contexto’ do rito baseia-se, em cada caso, neste esclarecimento preliminar (loc. cit.).

Há, portanto, uma dimensão prática que liga os rituais à vida social xavante. Eles têm
significado na medida em que mobilizam as categorias de relação e classificação social,
sobretudo a partir da oposição entre metades, dinâmica fundante da vida xavante. Há uma eficácia ritual da qual depende a própria dinâmica social, visto que as cerimônias mobilizam e
atualizam as relações entre as pessoas e grupos. Conforme o cinema se acopla à máquina
ritual, ele se estabelece como uma extensão da agência do próprio rito. “A imagem tem sen-
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tido porque funciona e não apesar do fato de ter utilidade”, diz Lagrou (2009, p. 37) sobre os
Kaxinawa. A razão de ser dos filmes sobre os rituais também depende dessa capacidade de
atuação sobre o mundo. Caso contrário, não precisariam existir.
Os filmes em questão retratam dois rituais que integram o ciclo de amadurecimento
dos jovens meninos: oi’ó é a primeira cerimônia por que passa um garoto xavante na vida, filmada por Caimi; ela é também a via de entrada no ciclo ritual conhecido como danhono,
termo que pode ser traduzido por iniciação, e que será retratado no filme de Divino. A escolha
desta cerimônia como tema preferido nos primeiros filmes xavantes se deve justamente à sua
centralidade na vida social, pois insere uma nova geração na vida adulta.
Além dessa dimensão estrutural, há ainda uma relação decisiva desses filmes com a
própria identidade étnica. Sendo assim, essas imagens operam um dispositivo que organiza
obrigações e exigências, no sentido proposto por Stengers, em que
a produção de obrigações pertence ao registro da criação, aquilo que deve ser reconhecido, levado em conta, na sua dimensão irredutível, enquanto a afirmação de exigências apresenta o problema da possível estabilidade daquela criação, da sua esfera
de ação, e do significado que propõe para a sua incorporação por outros (2010, p.
53-54, grifo meu)

Ou seja, os filmes, por um lado, produzem obrigações por meio da delimitação de critérios estéticos e performáticos que constituem o corpo da tradição, e, por outro, produzem
exigências pela colocação das maneiras corretas de indivíduos se relacionarem com tais critérios. Trata-se da afirmação de um modelo identitário a ser reproduzido como condição de
engajamento na prática que ele define – o pertencimento à cultura xavante.
Esses filmes constituem uma forma de incorporação do cinema em um regime de afirmação identitária que já operava por outros meios: a ação direta em postos indígenas, sedes da
Funai e até mesmo em ministérios em Brasília; a participação de programas de TV como o
Globo Repórter e o Xou da Xuxa; a presença em fóruns internacionais de proteção ao meio
ambiente; a aliança simbólica com celebridades em defesa da causa indígena. Todas essas formas de engajamento existem como manifestações de modelos identitários mais ou menos
definidos, dos quais Lagrou (2015) especificou dois: o índio guerreiro e o índio protetor da
natureza.
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Sua existência, porém, implica um outro processo que acontece silenciosamente na
vida cotidiana das comunidades que os produzem e que, pouco a pouco, transforma a relação
das pessoas com esses equipamentos e com as imagens que produzem. O uso do cinema para
documentação dos rituais potencializa os efeitos dessas cerimônias, especificamente sua
dimensão de preservação e transmissão de memória por meio da repetição performática de
elementos estéticos significativos. Sua conversão em narrativa audiovisual provoca transformações ao mesmo tempo quantitativas e qualitativas, processo observado no capítulo 4.
Um passo seguinte, que será dado no capítulo 5, é pensar as transformações por que
passam as formas de pensar e experimentar essa memória a partir da possibilidade de revisão
por meio das imagens. Tomando como ponto de partida e paradigma a cerimônia de furação
das orelhas, que faz parte do complexo ritual de iniciação dos adolescentes, proponho investigar como as transformações das estruturas sociais xavantes para acomodar o cinema são
incorporadas em um projeto de futuro que, ao contrário de resistir, investe na proliferação da
técnica e da linguagem audiovisual por todos os lugares pelos quais a comunidade se produz.
Falar em transformação de sistemas, narrativa histórica e restituição de memória
remete a uma discussão importante na antropologia que lida com a relação de sociedades tradicionais com o processo histórico, que se dá mais especificamente nos termos da relação
entre estrutura e história. Um dos argumentos mais conhecidos neste sentido é a clássica distinção que Claude Lévi-Strauss faz entre “sociedades quentes” e “sociedades frias”. Do
primeiro tipo, seriam as sociedades pós-revolução neolítica, em que diferenciações entre os
grupos sociais “são constantemente solicitadas para gerar devir e energia” (2013, p. 39). É
nesse tipo que se enquadram as sociedades ocidentais contemporâneas, onde também nasceu o
cinema. Já no segundo tipo estariam as sociedades que conhecemos hoje como indígenas, cuja
característica fundamental seria a estabilidade estrutural e a preservação de características
fundamentais, possíveis pela população reduzida e pelo sistema político que inibe o surgimento de oposições.
Se Lévi-Strauss fala de inibição e intensificação de transformações dos próprios eventos sociais, um outro antropólogo, Marshall Sahlins, propõe que tal processo se aplica aos
códigos simbólicos. Deste modo, a estrutura social, seus rituais e mitos é que seriam mais ou
menos sujeitos a transformações moduladas pela sua atualização nas práticas cotidianas. Tal
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modulação funcionaria como uma mediação entre estrutura ideológica e evento histórico, dissipando as contradições possíveis entre eles. Em outros termos, os acontecimentos seriam
“ajustados” para fazer sentido dentro de um quadro explicativo já conhecido pelo grupo. Sahlins chama isso de mitopráxis (apud KUPER, 1999, p. 176). Assim, em vez de uma
“exorcização” da história, temos mitopráxis específicas de cada sociedade que definem
maneiras diferentes de relacionar estrutura e evento, e que, consequentemente, concebem distintos processos históricos.
Essa discussão permite recolocar o problema do cruzamento entre cinema, história e
cultura implicada pelos filmes. Trata-se de pensar como a chegada do cinema para os Xavante
foi elaborada a partir das estruturas locais de reprodução social, passando a integrá-las e, com
isso, ganhando usos e sentidos dentro desse novo contexto. A proposta de Sahlins é interessante justamente pelo lugar central que reserva às práticas no processo histórico. Isso porque a
incorporação do cinema, que será pensada aqui a partir do caso de uma aldeia específica,
passa decisivamente pela invenção de novas práticas a partir da presença dos objetos que corporificam a técnica cinematográfica, como a câmera, o projetor e a televisão.
Neste sentido, há uma forte dimensão etnográfica na tese, que aparece com mais força
nesse último capítulo. Trata-se do momento em que o olhar sobre a relação entre os Xavante e
o cinema deixa de se dirigir exclusivamente aos filmes para se observar aspectos mais processuais do problema. Por isso mesmo, esse capítulo é também mais arriscado, pois contaminado
pela heterogeneidade que constitui o processo observado. Assim, o quinto e último capítulo
partem do trabalho que desenvolvo desde 2009 na aldeia Wederã, localizada na Terra Indígena
Pimentel Barbosa, estado do Mato Grosso. O objeto da análise é composto por alguns filmes
produzidos no Ponto de Cultura que existe nessa aldeia, mas também por entrevistas e pesquisa de campo.
Pensar a relação com o cinema para além das imagens faz parte do movimento geral
da tese, de acompanhar a aproximação entre uma cultura não ocidental e uma técnica que tem
lugar central na forma como o Ocidente se constituiu no século XX. A necessidade de ir além
das imagens vem justamente dessa disparidade. O fenômeno que muitos chamam de cinema
indígena é um processo múltiplo e variado, entre agentes que ocupam posições muito desiguais. Trata-se, neste sentido, de um problema dificilmente generalizável para além de uma
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etnia, e provavelmente nem mesmo isso. Pensar a especificidade desse encontro na vida de
apenas uma aldeia, do qual participei pessoalmente em grande parte, é uma forma de lidar
com essa questão.
No caso da aldeia Wederã, a experiência do cinema está intrinsecamente ligada ao
Ponto de Cultura e à Escola Estadual Indígena que existem na comunidade. Essa proximidade
entre as práticas cinematográfica e pedagógica, como argumento na tese, vem de uma afinidade derivada do dispositivo de mediação de alteridade que ambas integram. Cinema e escola
são lugares de fronteira, “espaços de trânsito, articulação e troca de conhecimentos, assim
como espaços de incompreensões e de redefinições identitárias dos grupos envolvidos nesse
processo, índios e não índios” (TASSINARI, 2001, p. 50). Em outros termos, há uma maquinação entre cinema, escola e identidade na qual se intensifica uma dimensão reflexiva da
cultura, um processo contínuo de reinvenção daquilo que vincula indivíduo, grupo e tradição a
partir do olhar do outro e para o outro.
Tal dinâmica desdobra o problema da pesquisa em três vértices: cinema, educação e
etnicidade. Em outros termos, será necessário pensar não só como cinema e educação se afetam mutuamente, mas como essa afetação é ela mesma afetada pelo contexto cultural que
define exigências e obrigações próprias. Será preciso pensar a relação entre cinema e escola
para além de uma experiência hermenêutica e estética, isto é, como uma experiência interétnica.
Sendo assim, será necessário levar em consideração uma trajetória específica da instituição escolar em aldeias indígenas, processo que remete, no limite, à chegada dos jesuítas na
América (FERREIRA, 2001). Para o que interessa na tese, o foco será a escola indígena no
modo com que ela tem sido pensada e concretizada desde o fim da década de 1970 como um
lugar de produção contínua de comunidade (ibidem). Nesse contexto, seu papel é permitir que
a comunidade se refaça e se transforme de modo que, na mudança, continue a mesma. É justamente nesse ponto onde cinema e educação se acoplam, se afetam e se articulam em uma
maquinação comum a favor da comunidade.
Retomando o aparato conceitual de Stengers (2010), argumento que em tal captura
recíproca há duas figuras centrais: a do professor e a do realizador indígenas. A experiência
em Wederã mostra que a proximidade entre Escola e Ponto de Cultura se liga muito à pre-
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sença dos mesmos indivíduos nas duas redes, fazendo interface entre as práticas. Essa posição
os faz portadores das obrigações e articuladores das exigências que um cinema e uma educação indígenas demandam, não só um do outro, mas também dos agentes com os quais
interagem. É somente ao observarem e concretizarem tais restrições que eles poderão constituir uma prática do cinema na escola indígena e, por consequência, na aldeia.
A partir disso, podemos definir melhor o problema da pesquisa. Trata-se de pensar o
cinema em um contexto interétnico de práticas e agentes heterogêneos, um campo de elaboração de alteridade e identidade, um espaço em que formas distintas de apresentação da
diferença se articulam e se ecoam mutuamente. Com isso, procuro estabelecer um lugar para
análise que contemple as dinâmicas que tais práticas engendram, onde operam processos contraditórios de capturas e desterritorializações sucessivas.
Neste sentido, o professor e o realizador indígenas são entendidos enquanto produtores
de comunidade e, por isso, devem ser também inventores de mundo. Tal invenção passa pela
questão da memória, entendida em um sentido amplo: memória concretizada nos rituais, nos
sistemas de idade e parentesco, nos relatos orais, na relação com o território, com a fauna e
com a flora. O cinema ocupa justamente este espaço de produção e invenção da memória que
opera de modo muito próximo ao que Roy Wagner (2010) chama de invenção da cultura. O
cinema potencializa as estruturas de recorrência da memória. O modo como isso acontece é
justamente um processo reflexivo em que a cultura, ideia abstrata trazida pelo não-indígena, é
experimentada a partir da constante reinvenção da própria vida em imagem, nos termos do
contraste da experiência com a cultura do outro. No ato de registrar a sua cultura, o realizador
indígena acaba por inventá-la.

1 OS XAVANTE: UMA PRIMEIRA IMAGEM

Os Xavante são atualmente mais de 18 mil pessoas espalhadas por nove terras indígenas oficialmente demarcadas. Trata-se de uma população com um complexo histórico de
contato com a sociedade brasileira marcado por períodos de proximidade pacífica, conflito
aberto e isolamentos voluntários. É também um processo caracterizado por grandes descolamentos territoriais, determinados tanto por processos tradicionais quanto por deportações e
migrações forçadas. As relações históricas dos Xavante com o Estado brasileiro, a Igreja e
outros setores da sociedade é constituído por sutilezas políticas, históricas e culturais que contribuíram decisivamente para a forma atual da organização espacial, política e cultural da
etnia.
Dada a complexidade desse quadro, é importante que as análises dos filmes que
compõem o objeto desta tese sejam acompanhadas por uma contextualização histórica e etnográfica sobre os Xavante. Sendo assim, segue-se um resumo das características mais
marcantes da trajetória histórica e política desse grupo de forma a contextualizar o leitor nesse
universo em que a pesquisa se localiza. Trata-se da apresentação de informações e aspectos
relevantes para o entendimento mínimo da posição que os Xavante ocupam no contexto sociopolítico brasileiro, na literatura etnográfica e no campo da produção cinematográfica, assim
como quais acontecimentos mais significativos os levaram a ocupar tais posições.
Na breve revisão etnográfica a seguir, descrevo aspectos da estrutura social xavante
cujo conhecimento estão pressupostos ao longo dos próximos capítulos. Não tenho, porém, a
pretensão de demonstrar todas as implicações e consequências dos pontos levantados, nem
abordo todos os aspectos necessários e fundamentais para uma compreensão aprofundada
dessa sociedade. As descrições que faço das instituições xavantes e seu funcionamento, baseadas em literatura etnográfica e trabalho de campo, são orientadas somente pelos problemas
que levanto na tese e, sendo assim, longe de ser exaustivas. Uma atenção maior é dedicada à
descrição do ritual de iniciação dos jovens meninos na vida adulta, conhecido como
Danhono, tendo em vista tanto a centralidade desse ritual na vida social xavante quanto o fato
dele ser tema central em dois dos filmes analisados aqui, além de aparecer incidentalmente em
alguns dos demais.
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A recapitulação histórica da trajetória dos Xavante que ofereço a seguir tem o objetivo
de fornecer os elementos mínimos necessários para a contextualização dos filmes analisados
Mais uma vez, não tenho a pretensão de realizar uma revisão exaustiva das suas relações históricas com a sociedade brasileira. Enfatizarei especificamente os episódios que dizem
respeito às comunidades envolvidas direta ou indiretamente na produção dos filmes.
São necessários, também, alguns esclarecimentos acerca da utilização de certos termos
e nomenclaturas. Xavante é um etnônimo estrangeiro, originalmente utilizado por grupos vizinhos como os Karajá e os Xerente para se referir a eles e adotada pelos sertanistas,
missionários e colonos que estabeleceram os primeiros contatos. O etnônimo utilizado na língua nativa é Auwẽ, palavra que significa aproximadamente “povo” ou “humanos”. Apesar
disso, xavante é atualmente o nome oficial adotado pela Funai e incorporado por eles, sobretudo a partir da estabilização do contato com o Estado. É, também, a forma de autorreferência
nos filmes feitos por eles e destinado para o público de fora das aldeias. Por isso, utilizarei
nesta pesquisa os termos xavante e auwẽ alternada e indistintamente, funcionando como
sinônimos e variando conforme a adequação ao contexto.
Ainda, utilizarei frequentemente o termo waradzú, palavra utilizada pelos Xavante
para se referir ao não-indígena. Trata-se de um termo que marca uma oposição precisa entre
formas culturais distintas, ao mesmo tempo aproximando os Xavante dos demais povos indígenas e dando conta das complexas formas culturais que constituem a sociedade que os
circunda. Embora seja traduzida geralmente por “homem branco”, prefiro utilizá-la no idioma
original para manter essa complexidade na definição da alteridade que a tradução simplifica
excessivamente. De modo similar, utilizarei os termos brasileiros para me referir aos nãoindígenas moradores do território reconhecido oficialmente pelo Estado brasileiro, e sociedade brasileira ou sociedade nacional para tratar do conjunto complexo formado por
populações e aglomerações urbanas e rurais, além instituições estatais ou privadas, identificado sob a identidade de Brasil enquanto Estado-Nação.
Quanto à grafia dos termos no idioma xavante, adotei o padrão utilizado pelos professores na Escola Estadual Indígena de Educação Básica Etenhiritipá, da aldeia Wederã. A
grafia da maioria dos termos utilizados foi indicado por algum dos professores ou retirado das
cartilhas escolares produzidas por eles (IDIORÊ; WAIASSÉ; PARINAI´A, 2011). Utilizei,
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também, dicionários e gramáticas feitos por padres salesianos para os termos não encontrados
nas cartilhas ou quando não pude revisá-los com meus interlocutores nas aldeias (LACHNITT, 2003).
A utilização dos etnônimos mencionados, tanto auwẽ quanto xavante, obedecerá às
normas estabelecidas na Convenção para a Grafia dos Nomes Tribais, de 1953, da Associação Brasileira de Antropologia (SCHADEN, 1976). Sendo assim, os termos serão escritos
com a letra inicial maiúscula e sem flexão de número quando se referirem à etnia em geral, de
maneira abstrata; e com a letra inicial minúscula e com flexão numérica, se for necessário,
quando estiver indicando um conjunto definido e/ou conhecido de indivíduos ou quando na
forma adjetiva, mesmo nos casos em que qualificarem os substantivos “cultura” e “sociedade”.

1.1 Revisão etnográfica

1.1.1 Parentesco

A estrutura social xavante é marcada por uma característica de base: o princípio do
dualismo. Essa ideia foi trazida para a etnografia jê por Maybury-Lewis (1979) para explicar a
profusão de metades de oposição que caracteriza os grupos de língua jê em geral, e, mais
especificamente, os Xavante e os Xerente, grupos que ele chamou de Jê Centrais, entre os
quais realizou suas principais pesquisas etnográficas. Trata-se de “um sistema ideológico
baseado em uma fórmula antitética que ordena os diversos aspectos da vida social” (SZTUTMAN, 2002, p. 455). Ideologia, aqui, deve ser entendida antes como um princípio produtor de
pensamento do que no sentido marxista de racionalizações de dinâmicas sociais6. Seria, para
6 Existem divergências na literatura etnográfica acerca das implicações desse dualismo e dos modos como ela
é articulada pelo sistema ritual. Maybury-Lewis propõe que essa visão de mundo dialética opera pela “profusão de metades cerimoniais e bélicas” de modo a enfatizar a harmonia e simetria do sistema. Já Terence Turner, em uma análise de viés marxista que parte dos Kayapó-Gorotire para ser generalizada para todos os
grupos Jê, entre os quais estão compreendidos os Xavante, enfatiza a predominância da dominação hierár-
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Maybury-Lewis (apud SZTUTMAN, loc.cit.), uma verdadeira “teoria social jê” que “postula
que a harmonia vislumbrada como causa final só pode ser alcançada pela complementaridade
dos contrários”, princípio que, por outro lado, “não necessariamente se atualiza em todos os
domínios da vida social” (idem). Ou seja, dada a natureza ambígua das relações de oposição,
dependendo da ênfase em complementaridade ou antítese, tais relações podem resultar em
reciprocidade e harmonia ou competição e conflito (MAYBURY-LEWIS, 1979, p. 237).
Em termos de parentesco, tal aspecto se reflete na organização da sociedade em metades exogâmicas. As metades formam dois clãs, chamados Poredza’õno e Öwawẽ. Os
casamentos acontecem sempre entre os clãs e nunca dentro deles. Essa divisão é, também, um
sistema de classificação social e os Xavante organizam todas as relações em torno da oposição
waniwimhã e watsire’wa, termos que podem ser aproximadamente traduzidos como “minha
gente” e “os outros” (MAYBURY-LEWIS, 1984, p. 223). Correndo o risco de uma redução
simplista, poderíamos dizer que os termos definem as relações de consanguinidade e afinidade, embora essa classificação esteja sujeita a variações e derivações quando se sobrepõe às
linhagens e facções, como veremos adiante.
A separação entre “nós” e “outros” tem gradações que permite a um indivíduo medir a
distância em termos de parentesco entre si e praticamente qualquer outra pessoa em uma
aldeia. Tomarei o ponto de vista de um indivíduo numa rede de parentesco, a quem chamaremos de ego, para explicar essas gradações (ver figura 4). Entre pessoas consideradas do
mesmo clã, existe uma primeira divisão: de um lado, as que pertencem à facção 7 de ego, chamadas watsiwadí, e as demais pessoas. Dentre as pessoas de uma mesma facção, diferenciamse os membros da mesma linhagem de ego pelo termo watsitsãnãwã. Finalmente, existe uma
distinção mais específica entre os parentes de uma mesma linhagem, que são as relações consanguíneas que podem ser objetivamente traçadas, a quem chama-se ĩhitebre (quando são
homens) e ĩhidibá (quando são mulheres) (ibidem, p. 224-225). A esses indivíduos de parentesco mais restrito dentro de uma mesma linhagem, dirigem-se os termos mas usuais de
parentesco, como ĩ’rada (avós), ĩ’tebé (mãe), ĩ’mãmã (pai), ĩdub’rada (pessoas mais velhas da
quica do sogro sobre o genro no interior da estrutura familiar estendida, a qual constitui a base da produção
social xavante que será replicada por toda a estrutura, inclusive na vida ritual e no sistema dos grupos etários
(SZTUTMAN, 2002, p. 454).
7 As facções são agrupamentos políticos que reúnem linhagens próximas e indivíduos isolados. Tratarei desse
assunto na próxima seção.
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mesma geração), ĩnõ (pessoas mais novas da mesma geração) e ĩ’ra (filho ou filha) (ibidem, p.
276-281).
O sistema de parentesco é patrilinear e uxorilocal, o que quer dizer respectivamente
que a descendência é transmitida pelo lado do pai e que a casa do sogro é o local de residência
do casal (MAYBURY-LEWIS, 1979, p. 232). Isso implica que, na prática, um homem ou um
grupo de irmãos (a poligamia é permitida) preferirá se casar com todas as irmãs de uma casa,
o que, com o tempo, faz com que sua linhagem ocupe o espaço de influência do sogro8.

Figura 4: Termos de classificação interpessoal

Esse comportamento expressa a rivalidade característica do núcleo familiar entre a
linhagem do sogro e a linhagem do genro. Um homem, ao casar-se e ir morar na casa do
sogro, é, de certa forma, um elemento estranho, membro de uma linhagem de fora. Isso enfa8 Maybury-Lewis (1979) propõe que entre os Jê Central a oposição básica que estrutura o sistema de paren tesco é o par pai/pai da mãe, e não pai/irmão da mãe, o conhecido “átomo do parentesco” proposto por LéviStrauss (1976). Isso acontece pela identificação estrutural entre o pai e o irmão da mãe, na medida em que o
tio materno e sua descendência se tornam uma forma de “pais” da outra metade, “afins” e protetores a ego.
Assim, entre os Xavante e os Xerente, o tio materno atua como um pai adotivo nos moldes do modelo dos Jê
Setentrionais, notadamente os Kayapó, mas por um período limitado, basicamente durante a infância da cri ança e antes de seu próprio casamento, enquanto ainda mora na casa de seu pai. Depois de casar e ir morar na
casa do sogro, a relação entre o tio materno e filho da irmã se torna uma relação entre homens de metades
opostas, porém atenuadas pela afetividade que permanece desse período inicial da vida da criança. A própria
relação entre irmão da mãe e filho da irmã é modelada a partir da relação pai e filho (MAYBURY-LEWIS,
1979, p. 243-245).
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tiza as relações de rivalidade entre ele e seu sogro e seus cunhados, enquanto estes ainda não
se casaram. Depois que todos os cunhados se casam e se mudam de casa, o genro passa a
exercer mais e mais influência na casa, até substituir o sogro como chefe da família. Antes de
isso acontecer, os homens casados tendem a viver próximos aos seus pais e irmãos, passando
o mínimo de tempo possível na casa do sogro (MAYBURY-LEWIS, 1979, p. 232).
Tal dinâmica tem reflexos na própria organização espacial da aldeia. O centro da
aldeia, que tem o nome de warã, é o lugar da vida pública e da política, atividades masculinas
por excelência. O centro do pátio da aldeia é onde acontecem as reuniões diárias dos homens
maduros, também chamadas de warã, quando serão discutidas os temas considerados relevantes para a vida da comunidade. Nesse espaço público, prevalecem as relações de
consanguinidade. Já a periferia da aldeia, formada pela distribuição das casas em arco, é o
lugar da vida familiar e privada, espaço feminino por excelência, onde estão em questão as
relações de afinidade por meio da oposição entre sogro e genro no espaço do núcleo familiar
estendido.
A patrilinearidade funciona como uma conexão entre a esfera pública masculina e a
esfera privada feminina. No entanto, ressalta Maybury-Lewis, não existe uma distinção clara
entre os aspectos sociais e físicos na ideia de pessoa xavante: “o ser físico é atribuído a grupos
de descendência que têm um papel social reconhecido por todo o sistema 9” (1979, p. 236, tradução minha). Ou seja, a determinação da estrutura de parentesco sobre a constituição do
indivíduo é total, sendo sua matéria física e social determinada por suas relações de linhagem.
Nesses termos, as linhagens se sobrepõem e complementam a organização da sociedade em clãs exogâmicos, mas não se confundem com eles (MAYBURY-LEWIS, 1984, p.
224), o que enfatiza o aspecto de oposição das metades e os efeitos conflitivos e disruptivos
do sistema de organização dual da sociedade xavante. Isso definirá as características centrais
do sistema político, marcadamente violento, e que fez a fama dos Xavante na sociedade brasileira ao longo da primeira década do século XX.

9 Em inglês no original: “The physical self is assigned to descent groups which have a recognized social role
throughout the system”.
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1.1.2 Sistema político

No sistema político xavante tradicional, a filiação clânica é menos importante que a
estrutura faccionária da comunidade, a qual fornece o contexto que orienta as ações dos agentes políticos. Uma facção é um agrupamento de linhagens e indivíduos isolados em torno de
uma linhagem principal, de onde sai o chefe do grupo. O chefe da facção dominante em uma
comunidade é considerado também o chefe da comunidade, embora em momentos de disputa
de poder a posição de chefe comunitário possa ser ambígua até que uma das facções se
afirme. Se nenhuma facção consegue se impor sobre as outras e chega-se a uma situação de
equilíbrio, pode haver mais de um chefe em uma comunidade (MAYBURY-LEWIS, 1984, p.
224-225).
Isso porque a natureza do poder do chefe não é formal nem institucionalizada, nem
implica direitos ou prerrogativas específicas. Trata-se apenas de um indivíduo dotado de prestígio e maior capacidade de influenciar a opinião pública. A capacidade de manter o equilíbrio
da disputa de poder entre facções de uma comunidade também é uma habilidade importante
pare um chefe que queira manter sua posição. Assim, um chefe depende do poder efetivo de
mobilizar pessoas, fornecido pela sua facção, e do poder simbólico de conseguir respeito da
comunidade por meio do prestígio que detém. Trata-se, portanto, de um equilíbrio frágil entre
a possibilidade de declarar guerra aos inimigos e o reconhecimento do direito à chefia do
ponto de vista da comunidade em geral (ibidem, p. 258-259).
Um outro recurso que um chefe tem para manter sua posição é usar sua influência para
colocar seus filhos em posições de liderança. A dinâmica social entre os Xavante é fortemente
determinada pelo sistema etário, como veremos adiante. Trata-se de um sistema de estratos
hierárquicos pelos quais os indivíduos passam ao longo da vida. Essas passagens são altamente ritualizadas, e as cerimônias que as legitimam definem alguns papéis de destaque. É
nesses papéis onde um chefe influente pode conseguir colocar seus filhos. Tal posição facilita
o exercício de liderança por esses indivíduos sobre seus companheiros de geração durante atividades coletivas, como expedições de caça e pesca. No entanto, é preciso que o indivíduo
consiga ser respeitado por meio de suas atitudes, caso contrário, pode ser ofuscado por uma
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outra pessoa mais capacitada (ibidem, p. 251-254).
Se a influência e prestígio de um chefe passam pela estrutura do parentesco e de idade,
elas também dependem da forma como ele se apropria dos canais de acesso e faz circular os
bens materiais. Aracy Lopes da Silva diz que a noção tradicional de propriedade para os
Xavante comportava as ideias de posse coletiva e privada. Segundo ela,
a noção de propriedade coletiva era, tradicionalmente, algo restrito ao território (…).
Além do território, creio ter sido mais presente, para os próprios índios, a noção de
propriedade individual. Não era a noção de propriedade coletiva, cooperativa ou
comunitária que garantia a redistribuição dos bens. Eram os canais institucionalizados que (…) punham limites à noção de propriedade individual (1986, p. 48).

Tais canais institucionalizados existem em todo o sistema social. No plano do parentesco, existem regras de reciprocidade que obrigam a redistribuição da caça, pesca e coleta
entre as linhagens afins e consanguíneas. No âmbito do sistema de idades, as metades etárias
têm obrigações recíprocas de oferta de presentes em várias cerimônias. No sistema político, a
capacidade de influência da chefia é central para a circulação dos bens, e ele deve manter o
equilíbrio no fluxo desses bens para garantir legitimidade. Se um chefe concentra excessivamente a posse de bens em sua linhagem, por exemplo, a tendência é que ele perca o apoio da
comunidade e provoque a reação de uma facção rival. Ao longo da vida adulta, as habilidades
desejáveis que um indivíduo cultive para se tornar um chefe são: autoafirmação, oratória,
vigor físico e conhecimento cerimonial (MAYBURY-LEWIS, op. cit., p. 259). Atualmente,
poderíamos adicionar a essa lista o domínio do português e minimamente dos costumes e
hábitos do waradzú (LOPES DA SILVA, op. cit., p.51).
Ou seja, tanto a chegada quanto a permanência em uma posição de poder depende do
constante exercício do prestígio pessoal da pessoa que reivindica a posição de chefia. Não há
outras formas de legitimidade nem mecanismos sociais que assegurem essa posição. A disputa
por poder entre grupos é vista como algo normal e característico da dinâmica social. A ambição por liderança não é entendida como moralmente reprovável. Isso faz com que a dinâmica
política das comunidades repouse na maior parte das vezes sobre condições de equilíbrio frágeis, e qualquer perturbação mais intensa desencadeia disputas sangrentas entre as facções
(MAYBURY-LEWIS, op. cit., p. 251). Isso faz com que famílias inteiras sejam expulsas ou
fujam de uma comunidade e migrem para outra aldeia ou fundem uma nova. Trata-se de uma
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forma de dispersão e migração característica da dinâmica tradicional xavante de ocupação territorial.
Essa dinâmica política tradicional convive, desde a estabilização do contato com a
sociedade brasileira, com novas formas de disputa e exercício de poder. Assim, a facciosidade
tradicional opera ao lado de estratégias de defesa do território e ocupação de cargos de poder
em instituições do Estado como a Funai. A dinâmica de cisão das aldeias, por exemplo, é atualmente orientada para ocupação territorial de forma que facilite a proteção e fiscalização. Já
os mecanismos de prestígio da chefia estão intrinsecamente ligados a domínio dos códigos da
vida na cidade, como o idioma, as relações pessoais e a tecnologia.
Atualmente, a figura do chefe de posto não existe mais na Funai, assim como o Posto
Indígena. Deste modo, as lideranças das aldeias se relacionam diretamente com as secretarias
do órgão e de outros Ministérios. Isso acabou diminuindo a dependência da comunidade de
um único funcionário, que mediava todas as relações com o Estado. Por outro lado, aumentou
a distância institucional entre as aldeias e as fontes de recursos, exigindo maior preparo e imaginação por parte das lideranças.
Um efeito colateral disso é que muitas comunidades enviam as crianças para estudarem nas cidades e alguns adultos, notadamente os que trabalham nas escolas das aldeias,
ingressam nas universidades. Esse tipo de formação aumenta o leque de alianças possível para
esses indivíduos e aumenta sua capacidade de levar projetos e recursos para suas comunidades. Nas aldeias em que trabalhei, por exemplo, alguns dos membros mais influentes das
comunidades viveram ou ainda vivem nas cidades da região. Eles visitam frequentemente a
aldeia, influenciam nas escolhas das lideranças locais, mas passam a maior parte do tempo na
cidade. O fato de conseguirem levar parceiros, estabelecer projetos para desenvolvimentos de
atividades e garantir vias de acesso a bens materiais garante influência mesmo estando distantes fisicamente. Nesse novo contexto, os principais objetos de disputa entre as lideranças
xavantes é, sobretudo, o acesso e controle dessas vias para o mundo do waradzú. Isso repõe o
faccionalismo interno na dimensão intercultural, chegando às vezes a envolver esses agentes
externos nas disputas locais.
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1.1.3 Sistema etário10

Em termos sistêmicos, as metades exogâmicas e suas manifestações por meio do faccionalismo exacerbam a tendência disruptiva do princípio dualista de organização que poderiam
levar o sistema ao limite da ruptura. No entanto, o sistema social social xavante prevê elementos que contrabalanceiam essa tensão. Trata-se dos grupos etários, ou grupos de
“antidescendência”, como coloca Maybury-Lewis (1979, p. 236), organizados em metades
que, ao contrário dos clãs, enfatizam a complementaridade entre os pares opostos.
O sistema etário é caracterizado pela divisão em classes hierárquicas (MAYBURYLEWIS, 1984)11. São oito classes ao todo, que se agrupam alternadamente em duas metades
de afinidade. O pertencimento a uma classe de idade é definido pelo período de convivência
na casa dos solteiros, o hö, período de cinco anos em que eles são separados de seu grupo
familiar e isolados tanto do espaço comum da aldeia quanto de várias atividade sociais. Todos
os meninos que compartilham esses anos de residência comum no hö passam a se identificar
como uma classe de idade comum. As meninas da mesma faixa etária também são identificadas na mesma classe, embora nunca deixem de morar na casa de seu grupo familiar (WELCH,
2010).
Quando deixam de morar com os pais, os meninos passam a fazer parte da categoria
etária wapté. Nesse período, eles perdem suas identidades individuais, sendo reconhecidos na
comunidade apenas enquanto grupo. Por isso, deixam de ser chamados pelos nomes próprios,
e quando requisitados são referidos apenas por hö'wa, que pode ser traduzido aproximadamente por “aqueles que moram no hö” ou “os que vivem no/são do hö”. Durante a vida, esses
meninos passam por diversas metamorfoses que atingem tanto seu status individual quanto
coletivo e das quais fazem parte tais mudanças de nomenclatura.
10 As descrições etnográficas feitas nesta seção são baseadas no trabalho de campo que realizei nas aldeias
Wederã e Etenhiritipá, localizadas na T.I. Pimentel Barbosa, em 2011. A pesquisa foi parte da minha dissertação de mestrado em antropologia, concluída em 2012 no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sob a orientação do Prof. Dr. Jean-François Véran.
11 Apesar outras maneiras de utilização existirem (GIACCARIA; HEIDE, 1984), prefiro a tradução para o português dos termos age-set e age-grade propostos por Maybury-Lewis (1974) como, respectivamente, classe
etária e categoria etária. As classes etárias designam os grupos corporados que definem o indivíduo por toda
sua vida e, enquanto as categorias etárias se referem às fases da vida por que passam os indivíduos ao longo
do seu amadurecimento.
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Dentro de cada metade, duas classes adjacentes estabelecem entre si uma relação de
apadrinhamento e proteção, na qual a classe imediatamente mais nova deve respeito e obediência aos mais velhos, pelos quais deve ser instruída e protegida. Essa relação é de grande
expressividade e importância nos rituais que movimentam esse sistema. Por exemplo, durante
uma iniciação, os padrinhos (danhohui’wa) e os iniciandos (hö’wa nõri) são sempre de classes alternadas e pertencentes à mesma metade de afinidade (ver tabela 1).
Se as relações de afinidade se dão entre classes alternadas, um sentimento de rivalidade define a relação entre classes consecutivas. Essa prescrição de disposições de
relacionamento é o que constitui a essência da divisão em metades de classes etárias, definindo padrões de comportamento entre os membros de cada lado conforme o contexto. Assim,
entre duas classes afins, designadas mutuamente por “gente do nosso lado” ou
waza’runiwĩhã, existe sempre uma oposta, designada genericamente como “gente do outro
lado”, “da outra metade”, ou hö’amoniwĩhã (WELCH, op. cit., p. 238).
No Danhono, entre a categoria dos wapté que estão sendo iniciados e a categoria
patrocinadora do ritual, formada pelos mais jovens homens reconhecidamente adultos (ipredu
ité), está a categoria dos ritei'wa, que pertence à metade oposta e que desempenha o papel
ritual de rivais e opositores dos wapté (ver tabela 2). A posição de ritei'wa é ocupada pela
classe de idade que foi iniciada no ritual anterior, e que passará a constituir a geração mais
jovens dos adultos da aldeia após o fim da iniciação, quando uma nova classe de idade da sua
metade entrará na casa dos solteiros.
Essa rivalidade é fundante do sistema de classes etárias e do seu efeito dissipador das
tensões provocadas pela rivalidade clânica. Elas redistribuem os indivíduos de modo que as
relações de rivalidade faccional se diluam nas relações de companheirismo criadas durante os
anos no hö, tanto entre os meninos que aí vivem quanto entre eles e seus futuros padrinhos.
Esse laço de amizade entre classes etárias tem o nome de danimiwainhõ e
só é estabelecido entre rapazes de metades exogâmicas diversas, não havendo instituição equivalente entre as mulheres. A relação é intensa desde o início da perma nência dos iniciandos na casa dos solteiros, passando pela sua iniciação e o período
imediatamente posterior a ela.(LOPES DA SILVA, 1986, p. 205).
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Figura 5: Posição do hö segundo o sistema de classes etárias

Tais relações são fortalecidas a cada repetição do Danhono por meio das diferentes
cerimônias, que mobilizam os indivíduos enquanto classe etária. Mesmo a rivalidade contextual entre as metades etárias é atenuada pelas constantes trocas de presentes entre as partes ao
longo de todo o ano que dura o ritual.
Ainda sobre as metades etárias, é importante ressaltar que cada uma está relacionada a
uma posição geográfica da aldeia. Assim, as classes Abare’u, Anhanarowa, Ai’rere e Tirowa
formam a metade do sol nascente, cujo hö é construído no lado leste da aldeia; já as classes
Sada’ro, Hötörã, Etepa e Nõzö’u constituem a metade do sol poente, e são formadas no hö
construído do lado oeste (ver figura 5). Ao final de cada ciclo iniciático o hö é destruído para
ser construído alguns meses depois no lado oposto, com a entrada da próxima classe de idade.
Ordenadas consecutivamente, as classes etárias indicam a sequência de atribuição às
gerações sucessivas. A forma como a articulação das metades acontece varia conforme a localização geográficas das comunidades. David Maybury-Lewis (1984, p. 154), primeiro
etnógrafo a trabalhar com os Xavante e autor do clássico A Sociedade Xavante, observou dois
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padrões diferentes entre o que ele nomeou xavantes orientais e xavantes ocidentais (ver tabela
1). Aracy Lopes da Silva propôs, posteriormente, uma classificação em três grupos que leva
em conta, também, aspectos sociais e históricos além de geográficos (op. cit., p. 29-56).
Alto Rio das Mortes
(Sangradouro)
Anhanarowa

Baixo Rio das Mortes
(Pimentel Barbosa)
Abare'u

Sada'ro
Ai'rere

Sada'ro
Anhanarowa

Hötörã
Tirowa

Hötörã
Ai'rere

Etepa
Abare'u

Etepa
Tirowa

Nõzö'u

Nõzö'u

Tabela 1: alternância das classes etárias conforme as metades

De modo a simplificar a questão e para orientar a descrição etnográfica para a análise
dos filmes12, me basearei nos dois trabalhos para propor uma divisão entre terras do alto Rio
das Mortes, que compreende as atuais T. I. Marechal Rondon, Chão Preto, Parabubure,
Ubuwawe, Sangradouro e São Marcos; e terras do baixo Rio das Mortes, que são as T. I.
Pimentel Barbosa, Areões e Mãrãiwatsédé. Assim, a sequência das classes etárias entre os
Xavante do baixo Rio das Mortes seria, dos mais novos para os mais velhos: Nõzö'u, Tirowa,
Etepa, Ai'rere, Hötörã, Anhanarowa, Sada'ro e Abare'u. Já entre as comunidades do alto Rio
das Mortes, temos: Nõzö’u, Abare’u, Etepa, Tirowa, Hötörã, Ai’rere, Sada’ro e Anhanarowa.
O sistema de classes é cíclico. Assim, o pertencimento a uma classe de idade obedece
sempre à mesma sequência, e passa por todos os grupos aproximadamente a cada quarenta
anos. Dessa maneira, podem existir simultaneamente crianças e idosos pertencentes à mesma
classe de idade. Nesses casos, é necessário diferenciar cada um deles, o que é feito por meio
do sufixo -rada na referência ao grupo mais velho (WELCH, 2010, p. 238).
12 Isso será importante, pois trabalharemos com filmes feitos nas T. I. Pimentel Barbosa, do primeiro grupo, e T.
I. Sangradouro, do segundo grupo.
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Homens

Mulheres

ai'uté
watebremi
ai'repudu
wapté
ritei'wa

ai'uté

ipredu
ihi

ba'ono
adzarudu
tsoibá
adabá
pi'õ
ipredu
ihi

Tabela 2: sequência das categorias etárias conforme o gênero

Portanto, existem duas sequências classificatórias operando simultaneamente no sistema secular de classificação xavante13: as classes de idade, cíclicas, relativas aos grupos
formados pelos meninos que se convivem no hö e que acompanham o indivíduo por toda a
vida; e as categorias de idade, fixas, que constituem uma sequência de etapas da formação do
indivíduo pelas quais ele deve passar ao longo da vida. Esse segundo conjunto difere entre
homens e mulheres14 (ver tabela 2). Para os homens, as categorias etárias são: ai'uté (“nenê”),
watebremi (“menino pequeno”), ai'repudu (“menino”), wapté (“adolescente”), ritei'wa
(“rapaz iniciado”), ipredu (“adulto maduro”), ihi (“ancião”); no caso das mulheres, as categorias são ai'uté (“nenê”), ba'ono (“menina”), adzarudu (“mocinha”), tsoibá (“noiva”), adabá
(“recém-casada sem filhos”), pi'õ (“mulher casada”), ipredu (“adulta madura”), ihi (“anciã”).
O uso dessas categorias varia conforme o contexto, assim como a correspondência entre os
termos masculinos e femininos (MAYBURY-LEWIS, op. cit., p. 203-207).

13 Welch (2010), entre outros autores, aponta a existência de um outro sistema de classes de idade operando
paralelamente, no âmbito espiritual. Segundo ele, esse sistema etário espiritual faz “dos Xavante um caso
excepcional de sociedade com dois sistemas formais de classe de idade operando independentemente”. Neste
sentido, o “sistema espiritual marca a idade social de uma maneira análoga ao sistema secular, embora em um
domínio categoricamente diferente das relações sociais” (ibidem, p. 238-239, tradução minha). Esse sistema
espiritual será referido apenas indiretamente, uma vez que os filmes de que tratamos tocam apenas no sistema
secular.
14 Essas fases da vida foram descritas em diversos trabalhos por antropólogos, missionários e professores
xavantes, e, por isso, baseio-me nas seguintes referências principais: Maybury-Lewis (1984, p. 188-219);
Lopes da Silva (1986, p. 64); Lachnitt (2003, p. 88); e Xavante (et al., 2011).
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1.1.4 Danhono: ritual de iniciação dos jovens

No sistema etário xavante, o Danhono é o ritual mais importante. Isso porque ele é o
mecanismo social de introdução dos indivíduos no sistema secular de classificação social. Na
sua realização, está em questão o início da vida adulta. A palavra danhono é um termo
genérico que pode ser traduzido literalmente como iniciação. O ritual de fato é constituído por
uma série de rituais menores que se estendem por vários meses. Trata-se do que, em outro
contexto, Aracy Lopes da Silva chamou de complexo ritual (1986, p. 125) para dar conta da
multiplicidade de cerimônias que dão corpo e que estão unificadas sob um ritual maior. Neste
sentido, o Danhono pode ser considerado um complexo ritual, motivo pelo qual utilizaremos
o termo para nos referirmos ao conjunto das cerimônias menores que descreveremos a seguir.

1.1.4.1 Prólogo: Oi’ó e Hö

A iniciação é o clímax de um processo que tem início cerca de cinco anos antes,
quando uma geração de meninos sairá das casas de suas famílias. Tal saída é também ela marcada por um ritual, chamado Oi’ó. Trata-se de uma cerimônia da qual participam os meninos
pequenos, desde a primeira infância até a pré-adolescência. A partir do momento em que
podem ficar de pé e segurar um objeto com firmeza, um menino já está habilitado a participar
da cerimônia. É uma luta em que as crianças se enfrentam com um talo da raiz da planta que
dá nome ao ritual. O oi’ó se repete todos os anos e marca toda a infância de um menino
xavante. Ele é uma forma de preparação para a entrada no ciclo ritual de iniciação à vida
adulta. A cada cinco anos, um grupo de meninos lutará pela última vez, o que implica a saída
da casa da família e a ida para o hö, uma casa especial construída fora do semiarco de casas
que forma a aldeia tradicional xavante, onde todos esses meninos viverão juntos pelos próximos cinco anos. Durante esse período, eles perdem seus nomes e passam a ser chamados de
hö’wa, ou seja, aqueles que vivem no hö.
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Figura 6: Hö ao fundo da fileira de meninos (esq.) e uma luta no Oi'ó (dir.).
Fonte: Acervo Ponto de Cultura Apowẽ

1.1.4.2 Watéwa e Daporezapu: bateção de água e furação de orelha

O Danhono propriamente dito tem início quando os hö’wa são tirados do hö ao amanhecer pelos padrinhos do ritual anterior, realizado cinco anos antes. Eles devem dançar
juntos até o sol se pôr como forma de despedida da casa dos solteiros. Na madrugada
seguinte, são acordados e levados ao centro da aldeia pelos seus padrinhos de fato, os patrocinadores da iniciação atual, chamados danhohui’wa. Então eles recebem a borduna vermelha
característica de sua categoria etária, o ub'ra. Segundo Maybury-Lewis, a cor vermelha e o
cajado simbolizam a potência criadora que caracteriza os wapté, a qual deve ser contida e
controlada desde a entrada no hö até a finalização do ritual (1984, p. 317). Essa potência está
associada à sexualidade que passa a se afirmar com a iminência da chegada à vida adulta, e
que tem implicações também na dinâmica das relações de parentesco.
Eles então são levados pela primeira vez ao rio, onde terá início o período de imersão
que se estenderá pelas próximas quatro semanas. Por esse motivo, essa primeira etapa que
inaugura o ritual é chamada genericamente de watéwa, algo como “bateção de água”. A imersão na água simboliza a separação dos wapté dos demais homens da aldeia e a necessidade de
contenção do seu poder criador, conforme os mitos dos Xavante (ibidem, p. 314-316; Sereburã et al., 1998). No rio, os meninos deverão executar uma série repetitiva de movimentos
que consiste em jogar um pouco de água para cima com as mãos, ao mesmo tempo que saltam
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até que a cintura saia da água, e caem batendo com as mãos juntas na superfície, fazendo o
máximo de barulho que puderem. Ao longo das semanas seguintes, as outras classes etárias
têm obrigações de acompanhar ou até mesmo substituir os wapté na “bateção”, mas na maior
parte do tempo eles ficam sozinhos, revezando-se para dormir em um abrigo construído na
margem, dividindo toda a comida que recebem.
Quando entram na água os wapté sofrem sua primeira transformação social desde que
deixaram a casa dois pais cerca de cinco anos antes. Uma vez que tenham deixado oficialmente de morar no hö, não são mais chamados de hö'wa. A partir desse momento, serão
conhecidos individualmente como watéwa, ou batedores de água. É importante ressaltar que
até que a iniciação acabe, eles ainda estarão na categoria wapté, e essa mudança de nomenclatura temporária tem significado contextual apenas dentro do período iniciático.
A certa altura, os watéwa recebem dos padrinhos um colar de algodão chamado iparazumãpu, que indica a iminência do clímax dessa etapa. A partir de então, restam três dias para
que aconteça a “furação de orelha”, ou daporezapu. Após a última noite no rio, os meninos
são trazidos pelo mestre do ritual para a aldeia ao nascer do sol. Esse homem tem a responsabilidade por fazer cumprir as regras do ritual não apenas para os wapté, mas para toda a
aldeia. Os meninos sobem enfileirados, caminhando com passos curtos, a cabeça baixa e a
ub’ra presa debaixo do braço, que constitui uma postura ritual que devem adotar sempre que
estão caminhando diante do resto da aldeia.
Eles então se posicionam sentados na frente da casa dos pais. Sentam-se com os joelhos dobrados, as mãos juntas na barriga e os olhos baixos, com a ub’ra no chão entre as
pernas, e são cobertos com uma grande esteira. Com os meninos posicionados, o furador, chamado isapu’uwa, se aproxima. O clã Öwawẽ é responsável pela organização e execução do
ritual da furação, e, por isso, o furador deve ser escolhido entre os danhohui’wa desse clã. Ele
em geral, é acompanhado por furadores mais velhos que o auxiliam.
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Figura 7: Meninos no rio batendo água (esq.) e furadores se aproximando (dir.).
Fonte: Acervo Ponto de Cultura Apowẽ

O furador se aproxima carregando uma cabaça pintada de vermelho, cheia dos pequenos cilindros de madeira que são colocados nas orelhas perfuradas dos meninos, os buruteihi.
Ele faz isso de modo que a cabaça funcione também como um chocalho, produzindo um chiado ritmado. Ele para na frente do iniciando e, ajoelhado e auxiliado pelos furadores mais
velhos, perfura o lóbulo do menino com a iteihi, uma grande agulha feita de osso de onçaparda. O buruteihi, então, é introduzido no orifício aberto e o furador se dirige para a próxima
casa. Enquanto isso, o iniciando se levanta e caminha até a porta de sua casa, onde sua mãe e
irmãs, que até então estavam dentro da casa chorando da maneira ritual característica para
essas ocasiões, marcam seu peito e suas costas com duas linhas pretas grossas verticais e paralelas, com carvão. O menino, então, retorna ao rio.
Conforme todos os meninos têm as orelhas furadas, eles vão descendo rumo ao rio.
Aos poucos, todos os homens da aldeia se juntam a eles na clareira do rio, onde fica o tronco
em que são feitas as marcas que contam os dias de imersão. Nesse momento, o isapu’uwa realiza a correção dos furos que não foram bem-feitos.
O momento da furação marca uma nova transformação individual dos meninos. A partir dali, não existe mais a necessidade do seu isolamento na água, pois o buruteihi atesta sua
chegada à condição de aibö, termo que pode ser traduzido como “homem”. No entanto, não se
trata de uma condição de adulto pleno, a qual é indicada pelo termo ipredu. A perfuração da
orelha estabelece o reconhecimento pela comunidade da potência sexual dos jovens iniciandos, embora a efetivação desse direito, em tese, só aconteça após o casamento e a mudança
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para a casa do sogro. Ou seja, a condição de aibö indica o reconhecimento comunitário da
possibilidade de os meninos exercerem os direitos e deveres dos adultos, mas a sua capacidade e merecimento para tal ainda serão colocados à prova ao longo das demais etapas. Os
buruteihi instituem o controle social sobre seus corpos, contendo o perigo da potência criadora dos wapté.

1.1.4.3 Uiwede dza darã: buriti preto

O dia seguinte da furação é dedicado aos preparativos para uma cerimônia que acontecerá no dia consecutivo. Essa preparação consiste, sobretudo, na confecção dos adornos
corporais e no preparo de grandes pães, os quais serão oferecidos às madrinhas dos iniciandos
pelas suas famílias. As mulheres xavantes usam casas de cupim despedaçadas para assar esses
pães. Os pedaços são assados em meio à lenha e, quando atingem certo ponto de queima, são
esmigalhados e colocados em um buraco onde estão as massas do bolo cruas, embaladas em
folhas de bananeira. Sobre os cupins, é colocada então mais lenha, que conforme se torna carvão vai sendo misturada na massa quente de pedra, carvão e madeira que funciona como um
forno que assa os pães abaixo.
Paralelamente, os padrinhos preparam as duas toras que serão escondidas no mato e
trazidas ao warã no clímax da cerimônia do dia seguinte. Estas são ornamentadas com jenipapo, urucum, fibras de buriti e unhas de animais, e representam as classes dos padrinhos e
dos iniciandos. Os danhohui’wa passarão a noite em um lugar secreto nos arredores da aldeia,
protegendo essas toras. Sua localização deve ser mantida em segredo absoluto dos wapté e das
mulheres.
Ao amanhecer, os wapté se juntarão aos homens adultos que os aguardam no centro do
pátio da aldeia. Conforme um menino sai da sua casa da sua família e caminha até o centro da
aldeia, a respectiva madrinha sai correndo de sua própria casa para receber as oferendas da
família do afilhado, que são os pães doces e grandes sacos da farinha e arroz. As madrinhas
fazem o trajeto na maior velocidade possível carregando as oferendas, no que são ajudadas
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pelas irmãs e primas. Quando todos os wapté estão finalmente reunidos no centro da aldeia, o
mestre do ritual os alinha lado a lado e faz um discurso. Nesse momento, todos devem se
abaixar lentamente e colocar a ub'ra simultaneamente no chão, em uma coreografia minuciosamente sincronizada.
Subitamente, os danhohui’wa surgem do mato gritando e carregando uma das toras
preparadas no dia anterior, justamente a que simboliza seu grupo. Eles correm todos juntos em
uma coreografia agressiva e um pouco improvisada até o centro da aldeia. Os wapté correm
no sentido oposto, saindo da aldeia para procurar o tronco de seu grupo. Então voltam com a
tora até o centro do pátio. Em seguida, levantam o tronco apoiando uma das extremidades no
chão até que fique na vertical e o deixam cair.

Figura 8: Padrinhos com o buriti preto (esq.) e apresentação de canto danho're (dir.).
Fonte: Acervo Ponto de Cultura Apowẽ

Depois disso, os padrinhos e afilhados homens vão para o hö, onde ensaiam cantos
conhecidos como danho're15, que serão apresentados as seguir. Esses cantos são sempre vinculados a uma pessoa específica e recebidos dos ancestrais em sonhos. Assim, cada indivíduo
possui alguns cantos que lhe foram passados por parentes mortos nos sonhos. Vários rituais
compreendem momentos em que tais cantos devem ser apresentados em performances cantadas e dançadas. Nos diversos momentos durante a iniciação em que isso acontece, os
15 Sobre essas performances dos cantos sonhados, Laura Graham diz que são “práticas que alimentam um sentido de continuidade cultural em meio a circunstâncias históricas em transformação. As formas expressivas
danho're, dança e canto, narrativa e contos míticos que estão incorporados na performance do sonho são
meios pelos quais os participantes constroem e expressam seu senso de identidade como indivíduos e como
membros dos grupos sociais. Além disso, através dos movimentos e sons dessas formas expressivas, os participantes criam e reafirmam seus laços com aqueles que os performaram no passado. A performance portanto engendra um sentido subjetivo de continuidade” (1995, p. 5-6, tradução minha).
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padrinhos planejam com antecipação quais cantos serão apresentados e em qual ordem. No
momento da cerimônia, eles são brevemente ensaiados dentro do hö e, então, apresentados
para a aldeia. A apresentação começa na última casa da ponta oposta ao hö, onde esperam as
madrinhas e iniciandas. Todos se reúnem e apresentam o canto em rodas de dança executadas
na frente de cada casa até retornar ao hö. O procedimento é repetido a cada nova música ao
longo do dia, até anoitecer.

1.1.4.4 Uiwede e Wa’i

No dia seguinte, acontece a primeira corrida de toras da qual os iniciandos participam
como uma classe de idade formada. Essa é uma ocasião importante e que será lembrada por
todos. A corrida de toras é chamada de Uiwede, que também é o nome da tora e da árvore de
que é feita – em português, buriti. A corrida é uma disputa entre as metades de afinidade formadas pelas classes etárias. Os grupos se concentram no centro da aldeia, que será o ponto de
chegada da corrida. Todos, então, partem caminhando até o local da largada, onde as toras
foram colocadas, a cerca de seis quilômetros da aldeia. Os corredores vão se espalhando ao
longo do trajeto para participarem do revezamento. Os dois meninos maiores das classes mais
novas de cada lado da disputa, que são os iniciandos e a classe rival formada pelos ritei’wa,
são escolhidos para iniciar a corrida. Após a chegada, as metades executam novos cantos e
danças em frente às casas.
No dia seguinte, acontece o wa’i, uma luta ritual entre os wapté e os danhohui’wa. Ela
ocorre no penúltimo dia da primeira etapa do Danhono. A luta tem lugar em um círculo
demarcado bem na entrada do hö com um grande sulco circular escavado no chão, cujo interior é limpado de qualquer pedra, folha, planta, etc., de modo que fique apenas a terra fofa
remexida. A arena é preparada pelos homens da metade etária oposta aos iniciandos.
Na cerimônia, um danhohui’wa se levanta, aponta, com uma flauta utilizada nessa
etapa ou uma borduna, para um wapté do clã oposto, e o chama pelo nome. O menino se
levanta e vai em direção ao padrinho, que lhe bate sem muita força na lateral da coxa com o
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objeto que carrega. Então a luta começa: os dois lutadores se abraçam com um braço sobre o
ombro e o outro acima da cintura, fechando as mãos no meio das costas do adversário. O
objetivo é colar o corpo do oponente no próprio tronco com os braços, e derrubá-lo com as
costas no chão por meio do próprio peso fazendo uma alavanca com as pernas. Normalmente,
aquele que derruba cai em cima do derrotado. A briga prossegue até que um dos dois participantes seja derrubado pelo menos duas vezes de costas no chão. Os primeiros escolhidos
pelos padrinhos são sempre os wapté maiores e mais fortes, com os quais travam as lutas mais
intensas. Conforme os padrinhos vão se cansando, passam a chamar os menores. De um certo
ponto em diante, as lutas perdem a intensidade do início para se tornarem brincadeiras com os
pequenos. A seguir, os padrinhos lutam com as meninas. Essas lutas são as mais intensas,
sobretudo em razão da violência com que as iniciandas, ajudadas pelas madrinhas, atacam
seus padrinhos.

Figura 9: Corrida de toras (esq.) e luta wa'i (dir.).
Fonte: Acervo Ponto de Cultura Apowẽ

Eventualmente, os velhos estabelecem o final da luta e meninos e meninas formam um
semicírculo ao longo da arena. Então, os danhohui’wa em fila passam a mão sobre a cabeça
de cada um, gesto que é recebido com uma postura contida e olhares para o chão. Em seguida
todos os presentes repetem o gesto, até que os iniciandos tenham sido tocados por todos. Acabado o cumprimento, as pessoas se dispersam e padrinhos e afilhados homens entram no hö,
enquanto as mulheres se dirigem à outra extremidade da aldeia, repetindo a organização
padrão de apresentação dos cantos. Finalmente, a primeira etapa é encerrada no dia seguinte,
com a corrida de tora das mulheres, que acontece da mesma maneira que a corrida masculina.
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1.1.4.5 Corridas Noni

Um espaço de cerca de dois meses separa a última corrida de toras e o início das corridas Noni. A preparação do material para essa etapa é de responsabilidade dos iniciandos, que
devem cortar as duas grandes toras que marcarão o ponto de chegada das corridas – as traves
chamadas wedetete. Eles devem, também, recolher o material para a confecção das capas chamadas noni, que dão o nome à cerimônia.

Figura 10: Padrinho com capa Noni e traves wedetete ao fundo (esq.) e performance ahurã
(dir.).
Fonte: Acervo Ponto de Cultura Apowẽ

As capas noni são feitas a partir do trançado das folhas de buriti em uma estrutura
cilíndrica que fica no topo. Depois de trançadas, as folhas são amarradas nessa estrutura, na
qual será colocada uma corda grossa ligando as pontas, formando uma grande alça pela qual
será carregada e pendurada na testa do carregador. Nessa posição, a estrutura cilíndrica fica
alinhada horizontalmente nas costas do carregador, na altura dos ombros, e os feixes de folhas
de buriti ficam soltos ao longo das suas costas.
Essa etapa é caracterizada também pelas flautas chamadas tsidupu, tocadas pelos iniciandos em desafios noturnos. Tais apresentações consistem em duelos onde dois homens se
desafiam produzindo sopros curtos, alternados e agudos, cujo intervalo se encurta cada vez
mais, até que praticamente entram em uníssono em notas encadeadas. Esses desafios se esten-
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dem por boa parte da noite por todo o período das corridas.

Figura 11: Dinâmica das corridas Noni

As corridas acontecem ao longo de vários dias, ao amanhecer ou no final da tarde.
Nelas, os iniciandos, meninos e meninas, desafiam as outras classes etárias. A corrida tem a
seguinte estrutura: a capa noni fica no chão em frente às traves de chegada; entre os padrinhos
é escolhido um carregador para a capa, que se aproxima da mesma e é ajudado por um iniciando para vesti-la; ele então dá uns poucos passos bem marcados, enfatizando com tapas na
palha o ritmo da caminhada; os iniciandos se alinham em fila atrás dele, que os conduz até o
ponto de largada da corrida. Esse ponto fica localizado logo atrás do ponto médio do arco formado pelas casas, pelo lado de fora da aldeia. O trajeto a ser percorrido é uma linha reta que
corta a aldeia em dois, passando pelo centro do pátio e chegando na parte oposta, no lado
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aberto ao norte, onde ficam as traves (ver figura 11).
O trajeto do carregador é um semicírculo feito pelo lado oeste da aldeia. Ele faz o primeiro trecho correndo. Já chegando no final, ele para e caminha com passos pausados e
marcados, no que é imitado pela fila. Finalmente ele para, e os corredores se posicionam em
duas filas atrás dele. O carregador também é quem dá o sinal para a largada, indicada por uma
forma de balançar o corpo para os lados, agitando as folhas. Então os corredores começam em
um ritmo lento até mais ou menos metade do trajeto, a partir de onde aceleram para a maior
velocidade que podem. O objetivo é tocar uma das traves antes do adversário.
Nas ocasiões mais importantes, essas corridas são feitas em rodadas, cada vez por uma
classe etária diferente, começando pelos mais velhos. Os iniciados são obrigados a correr
todos os dias. As corridas podem acontecer entre duplas ou grupos. Assim como na luta wa'i,
as disputas entre os mais velhos e fortes têm mais atenção, enquanto com os mais novos elas
são levadas em tom de brincadeira. Indivíduos de clã opostos desafiam-se mutuamente, de
modo que duas pessoas do mesmo clã não disputam entre si. Ainda, padrinhos ou outros grupos podem desafiar corredores da metade oposta, de modo que nessa etapa do ritual tanto a
rivalidade entre clãs como entre grupos de idade é colocada em questão. O desafio pode também partir das madrinhas para iniciandos ou dos padrinhos para iniciandas. Conforme as
corridas vão acabando, corredores descem para banharem-se no rio. Depois que a última
dupla parte, o carregador pendura a capa noni na forquilha pela última vez, que nunca mais é
usada. A cada novo dia, novas capas são confeccionadas pelos iniciandos.
O encerramento das corridas noni é chamado ahurã. Trata-se de uma performance em
que quatro homens de cada classe etária disputam uma corrida entre si, uma classe após a
outra. Esses quatro homens têm papéis importantes nas próximas etapas do ritual: são dois
tébé e dois pahöri’wa. Depois de correrem algumas vezes, uma nova capa é colocada no chão
entre as traves. Essa capa é usada em uma performance executada segundo a hierarquia etária.
Um homem veste a capa noni e amarra um chocalho na panturrilha direita. Então ele se posiciona na frente das traves e faz soar o chocalho com pisadas fortes no chão, que começam
espaçadas e se aceleram até estarem praticamente encadeadas. Após fazer isso algumas vezes,
as pisadas são realizadas para o lado, fazendo com que o dançarino se desloque uns dois
metros para a esquerda, depois no sentido contrário, até voltar para a posição inicial e jogar a
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capa no chão. No dia seguinte, antes do início da próxima cerimônia, troncos são amarrados
horizontalmente ao longo das traves wedetete, simbolizando o fim dessa etapa.

1.1.4.6 Caçadas e preparação das máscaras wamnhõro

Paralelamente às corridas Noni, são feitos os preparativos para as próximas etapas,
notadamente as caçadas e a preparação das máscaras wamnhõro. As caçadas durante o
Danhono são estruturadas em torno dos quatro iniciandos que lideraram os grupos no período
de imersão na água e ocupam posição de destaque no encerramento: os dois tébé e os dois
pahöri’wa. Os primeiros são escolhidos sempre entre pessoas do clã Öwawẽ, enquanto os últimos sempre pertencem ao clã Poredza’õno. Quatro grupos são formados em torno de cada um
deles, composto de jovens e adultos. Nesse momento, as oposições clânicas e etárias são deixadas de lado, e ganham destaque as alianças políticas e de parentesco.

Figura 12: Preparação das máscaras wamnhõro (esq.) e colocação na cerimônia Tébé (dir.).
Fonte: Acervo Ponto de Cultura Apowẽ

Essas expedições duram vários dias e noites. Conforme a carne é preparada, vai sendo
amarrada em grandes fardos e colocada em cestos feitos de folhas trançadas. Quando a quantidade de carne desejada é atingida, tudo é levado para a aldeia e deixada no centro do pátio. A
comida é dividida em quatro porções e será levada para as casas de cada um dos tébé e
pahöri’wa. Quatro padrinhos, moradores de cada uma das casas dos líderes de caça, levam a
carne até as suas respectivas casas. Esse procedimento indica simbolicamente a posse da
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carne, que será distribuída pelas famílias de cada um deles à comunidade nas cerimônias tébé
e pahöri'wa.
Enquanto isso, é de responsabilidade dos padrinhos fazer as máscaras wamnhõro. O
local de preparação é a clareira no rio, onde estão fincadas no chão as estacas que servem de
suporte para a confecção das máscaras. Elas são feitas de fibras de buriti e se parecem com
saias de tiras finas, porém bastante longas e fechadas em uma das extremidades com linha de
algodão, formando um bastão. As máscaras têm pinturas que seguem padrões clânicos. As
máscaras Poredza’õno são pintadas com três faixas verticais vermelhas que vão do topo até a
base, com espaços iguais entre elas na circunferência da máscara. A pintura do clã Öwawẽ é
uma faixa larga vermelha pintada horizontalmente na base.
Além disso, os “turbantes” de algodão e as “coroas” de bambu e penas, que, junto com
as máscaras, compõem a vestimenta dos tébé, também são produzidas nesse momento. Os turbantes são feitos de fibra de algodão, a qual é esticada e enrolada, prendendo a coroa na parte
de trás da cabeça de quem veste a máscara, servindo também de fixação para a mesma.

1.1.4.7 Tébé

Esta cerimônia começa com os dois meninos tébé da iniciação anterior, que agora são
ritei’wa e fazem o papel de rivais, saindo das respectivas casas, liderando uma longa fila formada por seus parentes que carregam grandes cestas e esteiras com o alimento reunido nas
caçadas das semanas anteriores. As famílias do clã Öwawẽ são responsáveis por essa cerimônia. As duas filas caminham até as traves wedetete e depositam as cestas no chão, em cima de
folhas secas de buriti. Os parentes se dispersam e um grupo de madrinhas e padrinhos pegam
o alimento que é distribuído entre as casas.
Enquanto a distribuição é feita, os tébé ritei'wa que lideraram a fila ficam parados em
frente às traves wedetete, cada um acompanhado por um watebrimi, criança pequena que pertence à classe que entrará no hö no próximo ciclo. Eles esperam os dois tébé atuais, da classe
que está sendo iniciada, que vem do hö para serem preparados para a cerimônia. A preparação
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consiste em colocar sobre cada um as máscaras wamnhõro, cujas fibras os cobrem até os pés,
e o turbante e as penas presas por pequenos tubos de taquara sobre a cabeça, formando uma
espécia de coroa.
Então os demais iniciandos vêm do hö enfileirados, liderados pelos dois pahöri’wa,
outra importante função que é atribuída oficialmente na cerimônia realizada na sequência, de
responsabilidade do outro clã. Os pahöri’wa carregam grandes bordunas vermelhas, chamadas brudu, no alto das quais estão penduradas as flautas tsidupu. Eles param atrás dos dois
tébé, alinhando-se lado a lado entre eles e as wedetete.
Um homem mais velho, da metade oposta aos iniciandos, veste uma capa noni feita
especialmente para essa ocasião, e senta-se sobre uma esteira, na frente dos tébé. O tébé mais
velho presente na cerimônia então se aproxima segurando um feixe de broto de buriti, chamado waihí, com o que bate levemente sobre a capa várias vezes, assoviando repetidamente.
A seguir, todos os tébé mais jovens fazem o mesmo, respeitando a hierarquia etária.

Figura 13: Momentos da cerimônia Tébé.
Fonte: Acervo Ponto de Cultura Apowẽ

Quando chega o momento dos iniciandos de realizar a performance, um dos padrinhos
assume a capa noni. Então todos se levantam e o carregador da capa conduz uma grande fila
dupla composta pelos iniciandos, liderados pelos dois tébé, seguidos pelos dois pahöri’wa e
os demais iniciandos a seguir. A mesma rotina com as varetas de broto de buriti e os assovios
é repetida de casa em casa durante toda a noite, como acontece nas rodas de cantos.
Ao amanhecer, os dois tébé iniciados no ciclo anterior se posicionam na frente das
wedetete exatamente como na véspera. Além deles, um padrinho, escolhido para executar os
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cantos da seriema, sobe no troco mais alto atravessado entre as traves e passa a emitir gritos
curtos agudos, chamando os iniciandos. Estes, que ficam esperando no lado oposto da aldeia,
voltam caminhando, liderados pelos tébé. À medida que se aproximam do centro, os meninos
aceleram o passo até a caminhada se tornar uma corrida que acaba nas traves, como nas corridas noni.
Os tébé, no entanto, continuam caminhando no mesmo ritmo até chegarem sobre as
duas esteiras preparadas pelos tébé mais velhos que os esperam e retiram suas máscaras. Os
dois iniciandos então enrolam toda a vestimenta nas duas grandes esteiras que estavam no
chão, e retornam para as respectivas casas. Nesse momento gritos do padrinho que representa
a seriema sobre as traves dão o sinal para que o carregador da capa noni, que havia permanecido no lado oposto, inicie sua corrida de volta até a forquilha.
A seguir homens de todos os grupos, um a um e respeitando a hierarquia etária, se sentam na tora mais baixa que fecha as traves e batem no chão grandes brotos de buriti no topo
dos quais é pendurado um chocalho de unhas de veado, fazendo um movimento de pilão.
Cada um repete o gesto três vezes, cada vez precedida de um grito muito agudo. Isso encerra a
cerimônia tébé.

1.1.4.8 Pahöri’wa

Na sequência, começa a cerimônia dos pahöri’wa, função escolhida entre representantes do clã Poredza’õno, responsável pela sua execução. Enquanto a cerimônia tébé é
finalizada, as madrinhas descem discretamente para a clareira no rio. Lá, elas se pintam e
ficam por um tempo sozinhas executando o wanãrĩdobe, conhecido como o canto dos padrinhos e nome de uma cerimônia a ser realizada na madrugada seguinte. Esse momento é de
preparação das madrinhas para o papel que desempenharão no final do pahöri’wa, quando
entrarão no pátio da aldeia correndo e carregando as máscaras wamnhõro.
Há uma pequena pausa das atividades entre o final da manhã e começo da tarde desse
dia. Nesse período, todos os padrinhos vão até a clareira escolher uma máscara entre as feitas
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pelos afilhados do clã oposto, as quais terão que recuperar na manhã do dia seguinte, no final
da apresentação do wanãrĩdobe. Trata-se de uma oferenda de um iniciando a um padrinho do
clã oposto. Acontece também nesse momento um pequeno ensaio da dança dos pahöri’wa, do
qual participam os homens vivos que já ocuparam essa função em iniciações passadas (SPAOLONSE, 2006, p. 133).
A cerimônia começa da mesma maneira que a anterior: duas filas de parentes dos dois
pahöri’wa da classe iniciada saem de suas respectivas casas carregando cestas de alimentos.
Os alimentos são levados para as casas, mas não são distribuídos imediatamente. Quase todas
as pessoas da aldeia acompanham a movimentação ao lado das traves wedetete.

Figura 14: Momentos da cerimônia Pahöri'wa.
Fonte: Acervo Ponto de Cultura Apowẽ

As duas grandes bordunas brudu, que representam os pahöri'wa, são fincadas no chão
alguns metros à frente das wedetete, onde os pahöri'wa mais velhos aguardam a chegada dos
iniciandos, que vem do hö. Os pahöri’wa de todas as idades têm um traje especial para essa
cerimônia: bermuda branca, pulseiras e tornozeleiras largas. Os mais novos, da classe iniciada, são preparados com alguns elementos a mais: um grande turbante de algodão, como dos
tébé; dois dentes de capivara nos lóbulos das orelhas, nos quais são presas duas hastes de
taquara que se cruzam por trás da cabeça, já saindo pelo topo do turbante; na ponta das taquaras há longas penas de jaburu; uma pequena cobertura sobre os ombros, feita de folhas
trançadas de buriti, é presa ao redor do pescoço; e um chocalho de unhas é preso na panturrilha direita de cada um deles. Quando acaba a preparação, o pahöri’wa mais velho prende um
chocalho na panturrilha direita. Ele executa uma performance que será repetida por todos os
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outros pahöri’wa presentes, sozinhos (quando um dos membros da dupla já faleceu) ou em
duplas, seguindo a hierarquia etária, até chegar nos iniciandos. A performance acontece da
seguinte maneira: o pahöri’wa se ajoelha na frente dos iniciandos, de costas para eles, com o
joelho esquerdo no chão e a perna direita dobrada, com o joelho para cima, e as mãos juntas
no peito; com o calcanhar direito, ele começa a marcar com batidas um ritmo que começa
lento e estacado e acaba rápido e contínuo, com duração de alguns segundos; são repetidas
três sequências de três batidas, a primeira e a terceira com o rosto virado para a direita, a
segunda com o rosto virado para a esquerda; ele se levanta e percorre um grande semicírculo
até o lado oposto da grande área demarcada para a execução dessas performances; esse trajeto
é realizado com passos largos, feitos de lado, em que a perna esquerda apenas dá apoio para
as pisadas fortes e altas da perna direita, que marca o ritmo com o chocalho; as mãos são mantidas cruzadas no peito o tempo todo; ao atingir o outro lado, ele repete a mesma sequência de
três séries de três, olhando para lados alternados; finalmente, ele volta em linha reta ao ponto
de partida, com o mesmo passo saltado com que tinha ido. Os iniciandos fazem a última apresentação da série, clímax dessas apresentações.
Os homens pahöri’wa mais velhos então preparam os dois pahöri'wa mais jovens para
a sequência da cerimônia. Neles são colocadas as máscaras wamnhõro, e amarradas com o
turbante. Eles saem caminhando rapidamente rumo ao centro do pátio, no que são seguidos
pelos outros iniciandos, que assistem às apresentações anteriores atrás das wedetete, enfileirados lado a lado. Estes têm amarrados na parte de trás da cabeça uma mecha fina e longa de
fibra de buriti que vai até os pés, e saem correndo atrás dos pahöri'wa chacoalhando um chumaço de palha que trazem nas mãos.
Nesse momento, gritos são ouvidos do lado oposto, vindo da descida até a clareira. De
lá vêm as madrinhas que haviam descido para o rio. Elas haviam assistido à cerimônia da
entrada da aldeia, agachadas e camufladas com folhas largas sobre as cabeças. Elas se levantam e correm em direção aos iniciandos, retirando o mais rápido que puderem as fibras de
buriti das suas cabeças quando os alcançam. Duas delas retiram, também, as máscaras wamnhõro, e todos correm de volta para os pés das traves wedetete.
A seguir, surgem os padrinhos que vêm correndo do caminho que leva ao rio. Eles
estão pintados de vermelho e carregam as demais máscaras wamnhõro, balançando-as para
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frente e para trás com a mão direita. Conforme se aproximam, formam um grande círculo. O
homem que vem por último traz um chocalho e se posiciona no centro do círculo. Ali, ele
lidera uma breve dança em que um canto suave e pausado é executado. Subitamente o canto
para, o homem com o chocalho corre para as traves e os demais correm em grande velocidade
para suas casas. Ao mesmo tempo, as madrinhas, que estavam ao lado das traves, correm carregadas de cestas em direção à casa do mestre do ritual, enquanto os padrinhos já estão
voltando correndo para as wedetete, sem as máscaras.
Nesse momento, a multidão que assiste à cerimônia se dispersa em direção às casas,
onde começa finalmente a distribuição da comida. Após o fim da cerimônia, a classe dos
rivais dos iniciandos se junta para ensaiar um canto, o qual apresentam em roda pelas casas da
aldeia. Esse canto tem a participação dos pahöri'wa mais velhos da mesma metade que eles.
Com isso encerra-se a cerimônia pahöri’wa.

1.1.4.9 Wanãrĩdobe

A apresentação do wanãrĩdobe, ou a dança dos padrinhos, é uma ocasião preparada o
ano todo, e um dos momentos mais esperados da iniciação. Essa dança é ensaiada todos os
dias desde o início do ritual, duas vezes por dia: no fim da tarde e no fim da madrugada. Em
geral, esses ensaios acontecem próximos de outras atividades, como a saída dos meninos da
água durante o watéwa, o início da reunião diária no warã ou o início das corridas noni. São
momentos que atraem certa plateia, composta principalmente por anciãos, homens adultos e
algumas crianças pequenas que ficam juntos dos pais. Nesses ensaios, os padrinhos não se
pintam e usam apenas alguns adornos simples feitos com tiras de fibra de buriti amarradas ao
redor da cintura, na testa, tornozelos e punhos. Algumas pessoas usam um chocalho de unhas
de veado na panturrilha, marcando o ritmo.
O wanãrĩdobe se diferencia dos cantos danho’re pelo fato de ser cantado em todas as
iniciações sem alteração. Segundo Spaolonse, o canto possui três segmentos distintos, que são
executados todos juntos apenas nos ensaios (2006, p. 138-142). O primeiro e terceiro segmen-
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tos possuem elementos parecidos com as danças dapraba, em que os dançarinos se movimentam para os lados com saltos curtos alternando as pernas para o impulso. No wanãrĩdobe, esse
padrão é um pouco mais complexo, intercalado por pausas e inversões bruscas no sentido do
movimento, as quais são marcadas por gritos agudos que são estendidos por alguns participantes, causando um efeito de “eco”. O segundo segmento também repete essa estrutura de
pausas e inversões de sentidos. A diferença é que os movimentos são feitos com os pés alinhados, que impulsionam os dançarinos para pequenos saltos laterais muito rápidos. Esse
segundo segmento é o clímax da dança, enquanto o terceiro é apenas uma repetição do primeiro, porém mais pausada, para compensar o ritmo do segmento anterior. Durante a
apresentação efetiva do wanãrĩdobe, apenas o primeiro segmento é repetido indefinidamente.
Segundo Spaolonse (idem), isso acontece, pois, o segundo segmento, nos ensaios, é uma
representação do roubo das máscaras executado durante a apresentação, e o terceiro é um relaxamento. Assim, no contexto da sua realização, apenas o primeiro segmento do wanãrĩdobe é
essencial.

Figura 15: Performance Wanaridobe ao amanhecer (esq.) e roubo das máscaras (dir.).
Fonte: Acervo Ponto de Cultura Apowẽ

No início da madrugada seguinte à apresentação dos pahöri’wa, os danhohui’wa se
reúnem no warã para começar a preparação da apresentação definitiva do wanãrĩdobe. Eles
usam, para a ocasião, bermudas vermelhas pintadas com padrões complexos e diferentes uns
dos outros, feitos ao gosto de cada padrinho e madrinha. Eles usam, ainda, um grande colar
chamado a'abö, feito de quatro cordas grossas de algodão, presas juntas a uma extremidade
por uma resina adesiva, na qual é fixada uma longa pena de jaburu. Essa extremidade fica na
nuca, duas das cordas soltas são amarradas na frente do pescoço, e duas amarradas atrás. As
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quatro extremidades soltas se ramificam a partir da metade de seu comprimento, decompondo-se em fibras menores cobertas por sementes de capim-navalha e unhas de veado nas
pontas. Esse conjunto forma pequenos chocalhos que marcam o ritmo da dança.
A dança se prolonga por toda noite, até o amanhecer. Ela é executada no centro da
aldeia, na escuridão. Uma fogueira é acesa ao lado de onde dançam os danhohui’wa para que
a plateia possa aguentar o frio da madrugada. A aurora indica o momento em que os iniciandos saem de suas casas com as respectivas máscaras wamnhõro, tentando correr até o centro
da aldeia. Cada padrinho e madrinha deve identificar de onde vem o iniciando que veste a
máscara prometida a si e correr até o mesmo para retirá-la, gesto que é acompanhado com um
grito agudo. Esse procedimento deve ser feito antes que os meninos se aproximem do centro
da aldeia, onde é executado o wanãrĩdobe. Quando o primeiro menino sai de casa com sua
máscara, um padrinho deixa a roda, que continua sem ele, e corre até o menino que se aproxima. Ele retira sua máscara e volta correndo para o centro da roda. Quando joga a máscara
no chão, a roda se dispersa e os danhohui’wa correm para todos os lados à procura de suas
respectivas máscaras. Conforme conseguem alcançá-las, as reúnem no local onde estavam
dançando, enquanto os iniciandos se agrupam atrás das traves wedetete.
Então, os membros da classe rival dos iniciandos, que até esse momento estavam na
clareira, sobem para se encontrar com os meninos e apresentam todos juntos um canto que
será executado ao longo das casas da aldeia. Porém, diferentemente dos cantos danho're, esse
outro canto, chamado pahöri'wa praba, é apresentado com cantores alinhados lado a lado, de
frente para as casas. Os pahöri’wa presentes se vestem como na sua cerimônia do dia anterior.
Depois dessa apresentação, os padrinhos e iniciandos passam a tarde apresentando um tipo
específico dos cantos danho're, chamados wamnhõro nhore ou cantos das máscaras.

1.1.4.10 Sa’uri

Na noite anterior à corrida que encerra a iniciação, tanto os membros da classe dos
padrinhos quanto os da classe que rivaliza com os atuais iniciandos vão para fora da aldeia
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dedicar a madrugada à preparação para o evento. Os iniciandos começam a se levantar ainda
de madrugada, na clareira do rio, onde seus pais os pintam e adornam. Quando amanhece, eles
atravessam a aldeia em fila, ao mesmo tempo em que os padrinhos saem do seu esconderijo.
Todos juntos correm, então, até o local da largada, tocando as mesmas flautas usadas no início
do wa’i. Os padrinhos correm levemente curvados e com galhos de folhas largas escondendo
os rostos. Dois dos iniciandos, que puxam a fila, são escolhidos para começar a corrida, além
de terem a obrigação de percorrer o trajeto completo.

Figura 16: Padrinhos e iniciandos na corrida Sauri.
Fonte: Acervo Ponto de Cultura Apowẽ

A largada é dada em uma clareira triangular ampla, de uns 30 metros de comprimento
da base até o vértice. Esse local é aberto e limpo na semana anterior pela classe rival dos iniciandos, que possuem uma responsabilidade maior nessa etapa, assim como nas corridas de
tora. Eles encontram o cortejo de corredores a quase um quilômetro da aldeia, em direção ao
ponto de largada. Os corredores chegam na clareira para a largada liderados pelos dois tébé,
seguidos dos dois pahöri’wa, e finalmente os demais iniciandos, padrinhos e rivais. Estes últimos ocupam o lado contrário dos demais na base do triângulo, de modo que quando é dada a
largada, todos corram convergindo para o vértice, onde começa o caminho até a estrada.
Enquanto os ritei’wa e wapté, respectivamente rivais e iniciandos, correm competindo uns
com os outros, os danhohui’wa, os padrinhos, correm tocando a flauta logo atrás de alguns
iniciandos, fazendo o papel de protetores e incentivadores.
Conforme chegam na aldeia, os corredores cruzam o pátio até o rio, onde se banham e
logo voltam para o warã. A exceção é a classe dos rivais, que chega em fila e se alinha lado a
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lado. Eles realizam uma performance parecida com os cantos da manhã anterior, de frente
para as casas. Quando acabam, correm para onde ficava o hö, que foi desmontado na madrugada que antecedeu o sa'uri. Finalmente, eles passarão o dia todo executando os cantos sa’uri
nhore, ou cantos da corrida.

1.1.4.11 Epílogo: promessa dos noivos, corte de cabelo e retirada dos colares

No final da tarde do mesmo dia acontece a promessa das noivas aos meninos agora já
iniciados na vida adulta, portanto tendo oficialmente a passagem de wapté (meninos) a
ritei’wa (rapazes). Os novos ritei’wa ficam deitados no chão cobertos com uma esteira ou
cobertor, em um espaço circular cercado de folhas que é feito ao lado do warã, chamado awa.
Os padrinhos e demais homens da mesma metade etária ficam na entrada do awa, recebendo
as oferendas trazidas pelas famílias das noivas.
A mães saem das casas com suas filhas e entregam as oferendas para um dos padrinhos. Um deles as conduz até o local onde está deitado o rapaz para quem a menina será
prometida. As meninas se deitam ao lado do noivo por alguns segundos e logo se levantam,
carregada pela mãe. Nesse momento, embaixo do cobertor, elas devem tocar o mamilo no
peito do rapaz. Então elas saem do awa e voltam com as filhas para casa. No final, os padrinhos dividem as oferendas e as dão para os grupos mais velhos da metade oposta.

Figura 17: Corte de cabelo dos watebrimi (esq.) e retirada dos colares (dir.).
Fonte: Acervo Ponto de Cultura Apowẽ
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No dia seguinte acontece o corte de cabelo dos meninos que serão iniciados no
próximo ciclo, em cinco anos. Nesse momento eles ainda são chamados de watebrimi. Isso só
irá mudar dali a alguns meses, quando entrarão no hö e passarão a ser chamados de hö’wa, ao
mesmo tempo que se tornam wapté. Somente a partir da entrada dessa nova classe no hö é que
os jovens que, anteriormente, haviam exercido a função de rivais na iniciação que acaba de
ser realizada serão oficialmente reconhecidos como jovens adultos, ou ipredu. É dessa forma
que a realização do Danhono mobiliza todo o sistema etário xavante.
Os futuros iniciandos têm, nesse momento, algo entre cinco e 12 anos. Os novos
ritei’wa, recém-iniciados na vida adulta, ficam no início dessa cerimônia dentro do cercado
utilizado pelos noivos no dia anterior; as meninas da mesma classe ficam enfileiradas do lado
de fora; já as crianças ficam alinhadas lado a lado próximas do awa. Então um dos pahöri’wa
sai da sua casa e se aproxima com a postura ritual de cabeça baixa e a borduna ub’ra debaixo
do braço.
Ele para diante dos watebrimi enfileirados, coloca a ub’ra no chão, caminha até o primeiro da fila e o conduz para formar uma nova fila perpendicular à primeira. Depois volta, se
ajoelha sobre a ub'ra e repete o processo até que todos os watebrimi estejam na nova fileira. É
só depois disso que os novos ritei’wa saem do awa e se enfileiram por trás das crianças. Os
maiores cortam o cabelo dos menores, gesto que consiste em abrir uma “clareira” no topo da
cabeça. Isso marca o começo do processo de iniciação dessa nova classe de idade. As apresentações de canto que se seguem contam com a participação dos homens mais velhos da aldeia.
No final da tarde, acontece a primeira dança dos novos ritei’wa como uma classe de
idade oficialmente iniciada. Essa cerimônia começa com os padrinhos enfileirados lado a lado
no centro da aldeia, aguardando para realizar sua última obrigação no longo ritual que se
aproxima do fim. Seus protegidos saem das respectivas casas usando os mesmos colares
a'abö que fazem parte da vestimenta dos padrinhos no wanãrĩdobe. Eles sentam-se de costas
pra os padrinhos. Um destes se aproxima, retira o colar a'abö, coloca-o no próprio pescoço e
volta para se alinhar aos demais. O menino que teve o colar retirado se levanta e vai para dentro do awa.
Paralelamente, à medida que cada rapaz sai de sua casa, uma madrinha vai até a porta
de onde ele havia saído. Ali fica parada uma criança pertencente à próxima classe etária, que
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teve seu cabelo cortado na véspera. Ela se aproxima, retira o colar que o menino usa e corre
até a próxima casa de onde saiu o próximo iniciado. Somente duas madrinhas fazem isso,
cada uma pertencente a um dos clãs. Elas abordam apenas os meninos do próprio clã. Quando
todos já estão no awa, padrinhos e afilhados realizam as últimas rodadas de canto e dança na
aldeia, até o final da tarde. Isso encerra finalmente as cerimônias ligadas à iniciação.

1.2 Revisão histórica

1.2.1 Migrações e ocupação territorial

Os primeiros registros escritos dos Xavante datam da segunda metade do século
XVIII, na região de Goiás. Antes disso, os interesses da administração colonial nessa região se
limitava a expedições de apresamento dos índios, que eram levados para as minas, missões e
assentamentos no litoral. Nesse período, os Xavante passaram desconhecidos dos exploradores da região (LOPES DA SILVA, 1992, p. 363). Com a descoberta do ouro e o consequente
aumento da presença dos waradzú, os conflitos com os Xavante começam a acontecer. Esses
primeiros relatos documentam a resistência aos avanços dos colonos com ataques a minas e
vilarejos, notadamente a partir da década de 1750.
A partir de 1770, com a decadência da exploração das minas, a administração pombalina ordena a intensificação das bandeiras em busca de novas jazidas. Essa medida foi
acompanhada do surgimento dos aldeamentos oficiais, que tentavam reunir os indígenas
sobreviventes dos massacres em áreas fechadas e comandadas por militares e religiosos. Em
1788, cerca de dois mil xavantes foram levados para o aldeamento Pedro III, em uma localidade conhecida como Carretão. A escassez de recursos para os aldeamentos decorrente da
crise econômica que a região enfrentou após o declínio da mineração no final do século XVIII
piorou as já precárias condições dos indígenas aldeados (GARFIELD, 2011, p. 5-7). Isso
desencadeou uma série de conflitos com os colonos, resultando em saques, ataques, represá-
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lias, mortes e o colapso dos aldeamentos. Após esses episódios, os Xavante partiram para um
isolamento voluntário de novos contatos pacíficos com os waradzú por quase um século
(MAYBURY-LEWIS, 1979, p. 215-217; LOPES DA SILVA, op. cit., p. 363). O cineasta e
cinegrafista do SPI Heinz Forthmann, em entrevista no Museu do Índio à antropóloga Cláudia
Menezes, comentou esses acontecimentos:
O problema é que havia assaltos constantes aos moradores, o cerco estava se
fechando em torno deles. A Fundação Brasil Central16 estava diminuindo o território
deles. O segundo aspecto era a frente pastoril, não eram grandes criadores mas
moradores de fazendas de gado. A pacificação [de 1946], na verdade, era uma repacificação, dado ao incidente em Goiás, se sentiram traídos. Os chefes Xavantes
tinham sido contatados, foram convidados para visitar Goiás Velho; foi todo o
grupo, então ameaçou faltar mantimentos, os índios estavam passando fome, assaltaram armazéns e os brancos passaram fogo. Sentiram-se traídos e se recusaram
durante quase cem anos a estabelecer contato (1983, p. 26).

Ao longo do XIX, houve uma nova onda de conflitos envolvendo os xavantes. A organização da atividade pecuária e agrícola nas margens dos rios Tocantins e Araguaia e a baixa
populacional de colonos na região facilitou os ataques aos arraiais pelos indígenas que lutavam contra o avanço dos latifúndios. Isso levou à autorização pela Coroa de ataques a vários
grupos indígenas organizados pelos moradores.
Para os Xavante, o resultado foi uma grande migração territorial rumo ao atual estado
do Mato Grosso. Foi nesse grande deslocamento que houve a cisão entre os atuais Xavante e o
grupo que veio a ser conhecido como os Xerente. Tal separação, que teria acontecido em
algum momento na primeira metade do século XIX durante a travessia do Rio das Mortes ou
do Araguaia (não há consenso quanto a isso), é um marco na memória da etnia (LOPES DA
SILVA, 1992, p. 365). Tal separação é, de certa maneira, o início da história contemporânea
desse povo, pois marca também a chegada no território ocupado por eles atualmente, no leste
mato-grossense.
O grupo que se manteve unido ao longo da caminhada desde Goiás até depois da travessia do Araguaia se estabeleceu finalmente na margem leste do baixo curso do Rio das
Mortes. Eles viveram em relativa tranquilidade nessa região até o início da década de 1930.
Nesse período de grande concentração populacional para seus padrões tradicionais, os
Xavante passaram por duas ou três localidades até se estabelecerem na região da Serra do
16 Sobre a Fundação Brasil Central, ver adiante nesta seção.
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Roncador.
A aldeia em que viveram mais tempo, por cerca de 30 anos, chamava-se Isõrepré.
Trata-se da primeira localidade de ocupação estável do atual território, sendo associada a um
período de harmonia política interna e tranquilidade em relação aos conflitos externos. Sobre
essa aldeia, que é mencionada em um dos filmes trabalhados no capítulo 5, Aracy Lopes da
Silva (1992, p. 366) diz que
é a ‘aldeia-mãe’, a mais antiga, situada na região da Serra do Roncador/Rio das
Mortes. […] Dela partiram, em vários momentos, facções dissidentes que, formando novas aldeias, cindindo-se por sua vez, migrando em direções diversas,
voltado em certos casos a reagrupar-se parcial ou completamente, expulsando e
recebendo novos membros, constituíram novas unidades políticas e territoriais.

Isõrepré era uma aldeia anormalmente grande, fato resultante provavelmente do
esforço migratório que reuniu facções rivais em torno do objetivo maior de ocupação do novo
território. Por isso, as diversas cisões que aconteceram a partir dessa aldeia devem ser entendidas como um retorno à dinâmica tradicional de ocupação e organização territorial xavante,
marcada pelo espalhamento de comunidades menores pelo do território (idem, p. 369). Essa
dispersão foi um processo complexo e que resultou na distribuição atual dos Xavante no Mato
Grosso.
Em uma dessas separações, um grupo que saiu de Isõrepré fundou a aldeia Aröbönhipopá, na mesma região entre a Serra do Roncador e a margem leste do Rio das Mortes. Tratase de uma aldeia que também será mencionada no capítulo 5. Essa aldeia era liderada pelo
cacique Apowẽ, uma grande liderança naquele momento. Ele ficou bastante conhecido nos
meios de comunicação na metade do século XX como Apoena, sobretudo por seu importante
papel nos contatos com o SPI ao longo da década de 1940.
Nesse que foi considerado oficialmente o primeiro contato pacífico da sociedade brasileira com os Xavante, os moradores de Aröbönhipopá exerceram um grande protagonismo.
Isso porque foi nessa região que, desde o início da década de 1930, tanto o SPI quanto os salesianos concentraram esforços para a “pacificação”. O período compreendido entre a tomada
do poder por Vargas, em 1930, até o final do Estado Novo em 1945, foi marcado, no baixo
Rio das Mortes, por constantes disputas entre o SPI e os missionários pelo controle do contato
com os Xavante (GARFIELD, 2011, p. 83-88). Em 1934, dois salesianos foram mortos a gol-
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pes de borduna às margens do Rio das Mortes (LOPES DA SILVA, 1992, p. 367). O missionário enviado para substituí-los, o padre francês Hipólito Chovelon, construiu uma cabana na
margem direita para tentar atrair os xavantes, em uma localidade que denominou São Domingos. Ele partiu do local anos depois sem nunca ter sido bem-sucedido (MAYBURY-LEWIS,
1984, p. 41).
A cabana abandonada de Chovelon serviu de base, em 1941, para uma expedição da 2ª
Turma de Atração do SPI, liderada pelo sertanista Genésio Pimentel Barbosa. O grupo tinha o
objetivo de chegar à Serra do Roncador e contatar os xavantes que moravam ali. A equipe
toda, no entanto, acabou sendo pega em uma emboscada e morta a golpes de borduna, com
exceção de dois intérpretes xerentes que haviam se separado do grupo momentos antes
(FREIRE, 2005, p. 51).
Após esse episódio, o SPI estabeleceu um posto de atração permanente 17 em São
Domingos, onde os corpos foram enterrados. Mais tarde, ele seria rebatizado de Posto Indígena de Atração Pimentel Barbosa18. O local do massacre se tornou o lugar onde as futuras
equipes de atração concentrariam a oferta de novos presentes, por determinação expressa do
diretor do SPI na época, o Cel. Vicente de Paulo Teixeira Vasconcelos (ibidem, p. 52). Tratouse de uma estratégia que visava, ao mesmo tempo, mostrar boa vontade aos autores do massacre, mas também uma forma de explorar os efeitos simbólicos das mortes sobre os demais
servidores. Ao transformar a equipe assassinada em mártires do Serviço, a direção do SPI ajudou a consolidar a imagem de coragem e abnegação dos sertanistas e a elevar o moral dos
funcionários que iriam substituí-los (GARFIELD, 2011, p. 88-89).
Entre 1941 e 1943, a frente de atração dos xavantes foi liderada pelo inspetor Luiz
Acioly Lopes, que conseguiu manter o processo de aproximação pacífica, mas sem ter sucesso
no contato definitivo. Esse objetivo só seria atingido pelo seu substituto, Francisco Meireles.
Sertanista experiente, Meireles participou pela primeira vez de uma expedição do SPI em
1939 como ajudante de inspetor, sob orientação do próprio Pimentel Barbosa na região do
17 “Existiram diferentes tipos de postos indígenas (de atração, de criação, de nacionalização etc.), assim como
povoações e centros agrícolas, estes até 1918, quando o SPI deixou de se responsabilizar pela localização de
trabalhadores nacionais” (OLIVEIRA; FREIRE, 2006, p. 114).
18 Após alguns anos de contatos intermitentes na margem leste, um grupo decidiu em 1953 cruzar o rio e fundar
uma aldeia a poucos quilômetros do posto. Esta aldeia ficou conhecida pelo mesmo nome do posto, São
Domingos, e foi uma das localidades em que Maybury-Lewis realizou a pesquisa etnográfica que deu origem
ao clássico A Sociedade Xavante, publicado originalmente em 1967.
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Alto Guaporé, estado do Mato Grosso. Ele foi indicado para chefiar os trabalhos de atração no
Rio das Mortes a partir de 1944 devido ao sucesso na pacificação do contato com os Pakaa
Nova, na região do rio Marmoré-Madeira, antigo Território Federal do Guaporé e atual Estado
de Rondônia (FREIRE, op. cit., p. 56-57).
A partir da construção de um rancho no local da morte da equipe de Barbosa, Meireles
conseguiu significativos avanços no contato com o grupo de Aröbönhipopá. Ele também
implementou novos métodos de atração, trazendo ribeirinhos e seringueiros locais para a
equipe, além de mulheres e crianças como forma de ganhar a confiança dos índios. Do outro
lado do Rio das Mortes, a comunidade liderada por Apowẽ havia finalmente tomado a decisão
de aceitar as tentativas de aproximação. O ponto de vista dos xavantes de Aröbönhipopá a
partir dessas aproximações foi que finalmente haviam conseguido amansar o inimigo que atacava suas terras há mais de um século. De alguma forma, as agressões haviam se convertido
em presentes, criando um momento de aproveitar a oportunidade de se aproximar (GARFIELD, 2011, p. 96).
Havia um grande sentimento de urgência no SPI para o sucesso na pacificação dos
Xavante. Isso porque a Expedição Roncador-Xingu (ERX) 19 se aproximava do território ocupado pelos indígenas ainda arredios. A ERX era a principal frente de exploração de um
projeto de expansão empreendido pelo Governo Vargas. Ao lado dela havia a Fundação Brasil
Central (FBC), responsável pelos investimentos em infraestrutura nos territórios explorados
pela ERX. Segundo o historiador Seth Garfield,
a instabilidade da situação preocupou o SPI. Um grupo de uma expedição bastante
divulgada e de cunho nacionalista penetraria em um território xavante sem conhecer
as táticas de ‘pacificação’ da entidade. O SPI estava sob intensa pressão para estabelecer contato pacífico com os xavante, e muitas pessoas mantinha constante vigilância sob [sic] suas atividades. (2011, p. 91)

Isso acabou levando a um acordo mútuo entre as partes, em que a FBC forneceria
apoio material e logístico ao SPI, enquanto a ERX se comprometeria a seguir os preceitos de
não violência do Serviço (Meireles, 1960, p. 29 apud GARFIELD, op. cit., p. 92). Essa colaboração ajudou a minimizar mais mortes e acelerou o contato. Em 1945, os próprios xavantes
tomaram a iniciativa de se dirigirem até a área da emboscada à equipe de Barbosa para reco19 Tratarei com mais detalhes da Expedição Roncador-Xingu e a Fundação Brasil Central no capítulo 2.
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lher os presentes deixados. Para demonstrar intenções pacíficas, limparam o mato e mantiveram uma clareira ali (GARFIELD, op. cit., p. 93-94). Em 1946, finalmente os dois lados se
encontrariam frente a frente, quando um grupo de Aröbönhipopá se aproximou do Posto de
Atração instalado em São Domingos, onde estava a 2ª Turma Volante do SPI, chefiada por
Meireles.
Esse encontro aconteceu na margem esquerda do Rio das Mortes, na confluência do
Rio Pindaíba, onde ficava o Posto (LOPES DA SILVA, 1992, p. 368). Conforme aponta Marcos de Souza Mendes, não é possível confirmar quais das diversas imagens existentes desses
anos mostra tal contato estabelecido em 6 de junho de 1946 (2006, p. 88). Sabe-se que a
equipe de registro do SPI estava presente na ocasião (GARFIELD, op. cit., p. 94). Mas, houve
também, no ano seguinte, uma segunda expedição que implicaria um novo encontro pacífico
com os xavantes daquela área, durante uma visita de inspeção do então diretor do SPI
Modesto Donattini Dias da Cruz. Essa segunda viagem foi acompanhada de perto pela
imprensa, tendo contato com vários jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Entre eles estava
Genil Vasconcelos, produtor de cinema que realizou um dos filmes que analisaremos no capítulo 2. Essa região localizada entre a Serra do Roncador e o Rio das Mortes, que, no início do
século XX, serviu para os Xavante como o último refúgio isolado do contato com os waradzú,
hoje é, em parte, a Terra Indígena Pimentel Barbosa, onde vive Caimi Waiassé, cujos filmes e
trajetória tomaremos para análise nos capítulos 4 e 5.
Dos grupos que partiram de Isõrepré, o mais numeroso rumou para a cabeceira dos
rios Couto de Magalhães e Culuene, a oeste (GARFIELD, 2011, p. 96). Diante da pressão
exercida por doenças, colonos e posseiros na região, eles se dividiram novamente. Um
pequeno grupo permaneceu na área do rio Couto Magalhães, enquanto outro retornou ao Rio
das Mortes, instalando-se em uma área conhecida como areões, local da atual T.I. Areões
(LOPES DA SILVA, 1992, p. 370).
O grupo que seguiu para oeste chegou em uma região onde haviam os postos do SPI
Batovi e Simões Lopes. Em 1955, essa área seria reservada pelo Estado do Mato Grosso como
território xavante, atual T.I. Marechal Rondon. Seria o primeiro território concedido oficialmente pelo poder público brasileiro aos Xavante, dando início ao processo de confinamento
que se generalizaria nas décadas seguintes. Apesar da presença do SPI na região, essas aldeias

86
passariam à influência do grupo protestante presbiteriano Summer Institute of Linguistics,
grupo baseado nos EUA cuja missão era cristianizar povos nativos do mundo todo por meio
da tradução da Bíblia nos seus idiomas (GARFIELD, op. cit, p. 178-183).
Os que partiram para o sul encontraram uma região ocupada por missões católicas
salesianas em que viviam índios bororos. Ali, entre 1955 e 1956, eles se estabeleceram nas
missões Sangradouro, São Marcos e Merure (LOPES DA SILVA, op. cit., p. 369). Atualmente, todas são Terras Indígenas demarcadas, sendo que na última vivem apenas bororos,
enquanto as outras duas são divididas com os xavantes que permaneceram. O cineasta xavante
mais conhecido nos últimos anos, Divino Tserewahú, é morador de Sangradouro. Nos capítulos 3 e 4, trabalharemos mais de perto com seus filmes e sua trajetória como realizador.
Uma outra facção partiu no início da década de 1930 para a região do rio Suiá-Missu e
fundou a aldeia Marãiwatsédé (ibidem, p. 367). Ali, eles permaneceram até meados da década
de 1960, entrando em conflito por diversas vezes com os moradores da cidade de São Félix do
Araguaia. As brigas eram tão frequentes que os moradores da cidade chegaram a requisitar, na
década de 1950, ao diretor do SPI a criação de um Posto Indígena na região para lidar com os
xavantes, o que não aconteceu em decorrência da escassez de verbas do órgão (GARFIELD,
2011, p. 162).
Em 1961, grandes empreendedores paulistas criaram a Agropecuária Suiá-Missu Ltda.
Tratou-se de um megaempreendimento agropecuário que adquiriu uma enorme quantidade de
terras na região e se tornou um dos maiores latifúndios que se tem notícia no Brasil, tendo no
auge 786 mil hectares (TAVARES, 2017, p. 80). Entre 1962 e 63, diante do assédio dos colonos e funcionários da fazenda e após uma série de deslocamentos e fugas, boa parte dos
xavantes da região foram levados a aldear-se nas proximidades da sede da Suiá-Missu (idem).
Ali eles passaram a trabalhar em troca de alimentos em uma situação extremamente degradante. Quando a mão de obra dos xavantes já não era mais necessária, a administração da
fazenda passou a realizar uma série de assédios de modo a obrigá-los a sair da área. Os ataques culminaram, em 1966, na remoção forçada da comunidade, um processo que teve a
participação da Suiá-Missu, dos salesianos, da Força Aérea Brasileira e do próprio SPI (Ibidem, p. 82). Ele foram levados em aviões da FAB para a missão de São Marcos.
Apesar do objetivo do SPI de tentar fixar os indígenas à terra, os primeiros vinte anos

87
de contato contínuo dos Xavante com a sociedade brasileira seria marcado por constantes
migrações. Seth Garfield (2011) aponta duas razões principais para esse fracasso: os complexos interesses fundiários no estado do Mato Grosso, que passava por um processo de intensa
especulação territorial e dificultava a demarcação de terras exclusivas para os indígenas as
especificidades da ocupação territorial dos Xavante, que ainda mantinham os hábitos seminômades e dependentes de grandes áreas para caça, pesca e coleta; e o intenso faccionalismo que
fazia com que as alianças em uma comunidade fossem sempre temporárias e instáveis, causando constantes conflitos, cisões e expulsões de linhagens inteiras (2011, passim).
A década de 1950 foi marcada por tentativas frustradas, por parte do SPI e dos missionários, de fazer dos xavantes trabalhadores disciplinados e fixados à terra, como era o projeto
da Marcha para o Oeste. Por um lado, muitos grupos se instalavam ao redor dos postos do SPI
ou das missões buscando proteção contra ataques de fazendeiros e acesso a recursos. Por
outro lado, os missionários desencorajavam alguns hábitos nativos, notadamente relativos à
sexualidade e à vida ritual, além de impor a crença cristã. Já os sertanistas, embora colocassem menos restrições às práticas culturais, aplicavam o projeto nacionalista de conversão em
cidadão úteis à pátria (ibidem, p. 181-191).
Foi, também, um período de aprendizado para as lideranças indígenas. O domínio do
português se tornou fundamental para que eles pudessem participar dos novos circuitos políticos que agora integravam. Isso provocou, também, algumas implicações na estrutura política
interna das comunidades. Como os mais jovens eram os alvos preferenciais de missionários e
funcionários públicos para o ensino do idioma, passaram a exercer um papel fundamental de
tradutores nas reuniões com os waradzú. A vida política entre os Xavante é uma exclusividade
dos homens maduros, embora naquele momento tivesse ocorrido essa inversão hierárquica
(ibidem, p. 200).
Além disso, “Os postos do SPI reforçaram tanto a mentalidade cívica quanto noções
de indianidade por meio de celebrações como o Dia do Índio e o aniversário do nascimento de
Cândido Rondon” (Ibidem, p. 204). A participação nas cerimônias oficiais, com a presença de
políticos, burocratas e militares de alta patente, deram aos Xavante as primeiras noções de
como funcionava o Estado brasileiro, o qual identificaram prontamente como interlocutor preferencial para conquista de direitos, bens e territórios. Além disso, as apresentações de danças,
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cantos e rituais que eram solicitados a fazer para tais autoridades lhes deram a percepção de
que possuíam um capital simbólico que poderia ser convertido em capital político. Nos termos
da antropóloga Laura Graham, entenderam que podiam, por meio de suas tradições, modular
as transformações as quais tinham que enfrentar (1995, p. 24).
Essa habilidade política seria, de certo modo, favorecida pelo golpe militar de 1964. A
mudança no regime político teve grandes implicações para os povos indígenas. Isso se deu
notadamente pela intensificação do desenvolvimento econômico no norte do Mato Grosso e
pela centralização na esfera federal de assuntos indígenas e fundiários, antes descentralizados
nos governos e oligarquias regionais (GARFIELD, op. cit., p. 214). As mudanças na estrutura
burocrática estatal e a identificação de um interlocutor principal como alvo de pressão política
provocou um salto na capacidade de articulação política das comunidades xavantes.
Os militares assumiram o poder em 1964 com um discurso de defesa da soberania
nacional e combate à corrupção. Nesse contexto, o procurador-geral Jáder de Figueiredo Correia recebeu em 1967 a tarefa de fazer uma investigação profunda no SPI à procura de
irregularidades no funcionamento do órgão. Apesar de um incêndio supostamente acidental no
Ministério da Agricultura ter destruído boa parte dos arquivos do órgão, o resultado das investigações forneceu evidências de uma série de violações aos direitos dos povos indígenas, entre
assassinatos, estupros, escravidão e apropriação e desvio de bens e recursos destinados às
aldeias (CORREIA, 1967, p. 6). O Relatório Figueiredo, como ficou conhecido o documento
que apresentou os resultados da investigação, embasou a extinção do SPI em 1967 e a criação
da Fundação Nacional do Índio, que levou os assuntos indígenas para a pasta do Ministério do
Interior. A medida não teve, no entanto, os resultados esperados pelo governo:
O curioso, todavia, foi a decisão militar de divulgar o conteúdo do Relatório Figuei redo, expondo-se, assim, às críticas internacionais. Em parte, a divulgação dos crimes do SPI era uma encenação para legitimar o governo autoritário e expor a
corrupção do setor público sob a gestão dos populistas. (…) A decisão de divulgar o
relatório, no entanto, teve efeito contrário. Acusações ao governo de perpetuar o
genocídio indígena estamparam-se na imprensa brasileira. (…) Para a oposição, a
controvérsia forneceu uma oportunidade de contestar o regime militar e ganhar
apoio internacional (GARFIELD, 2011, p. 218-219).

A subordinação da Funai ao Ministério do Interior refletia o projeto militar de intensificar a ocupação do interior do país. O Plano de Integração Nacional, do qual a construção da
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rodovia Transamazônica era o principal projeto, acelerou a implementação de infraestrutura
na Amazônia Legal. Isso aumentou o número de remoções de populações indígenas de seus
territórios tradicionais, além de mortes causadas por epidemias e novos conflitos. Essa situação também intensificou a pressão da oposição e da comunidade internacional sobre o
Governo Federal (ibidem, p. 238-239).

Figura 18: Terras Indígenas xavantes demarcadas atualmente (em verde).
Fonte: GOMIDE, 2011.

Para os Xavante, já começava a ficar claro o papel que eles poderiam ocupar na
política nacional. Após mais de 20 anos de contato, eles perceberam que uma imagem pública
forte, associando autenticidade identitária e agressividade política, lhes dava vantagem em
relação às demais etnias para negociar com o Estado. Nas palavras do historiador Seth Garfield, para os Xavante foi preciso entender que “sua etnicidade era um marcador político que
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lhes restringia ou lhes conferia direitos e obrigações como povos indígenas e cidadãos brasileiros” (ibidem, p. 24).
Um resultado das habilidades políticas dos Xavante e o contexto favorável foi a bemsucedida resistência, em 1969, à tentativa de remoção da comunidade de Areões para uma
área de terras florestais em Minas Gerais (ibidem, p. 235). No ano seguinte, eles promoveram
várias ações nas fazendas vizinhas, saqueando suprimentos e destruindo patrimônio, como
forma de pressionar a Funai para resolver os conflitos que aumentavam (ibidem, p. 240).
Para dar uma resposta à instabilidade na região e adotando a estratégia do “mínimo
necessário”, a Funai criou ao longo da década de 1970 as primeiras reservas xavantes (ver
figura 18). Em 1972, foram criadas as reservas de Pimentel Barbosa, Areões, Couto Magalhães, São Marcos e Sangradouro. Em 1976, seria a vez da reserva Culuene ser reconhecida.
Em 1979, seria criada a reserva Parabubure, que incorporou as áreas da Fazenda Xavantina às
reservas Culuene e Couto Magalhães (ibidem, p. 235-257, 283). Duas áreas contíguas à Parabubure e reclamadas à época ficaram de fora dessa demarcação. Elas só seriam reconhecidas
em 1997, com os nomes de Chão Preto e Ubuwawe (GAZETA DE CUIABÁ, 02 out. 1997).
Finalmente, em 1992, foram identificadas as terras xavantes na região de Marãiwatsédé, cuja
homologação só aconteceria em 2013 (TAVARES, 2017, p. 100).

1.2.2 Entrando no jogo: política, imaginário e performance

O final da década de 1970 marcou o início abertura política dos governos Geisel e
Figueiredo, uma forma de contornar a crise de legitimidade que os militares passaram a
enfrentar com as consequências do fim do ciclo que marcou o “milagre econômico”. Foi também um momento que propiciou a rearticulação da resistência ao regime, em que novos atores
políticos surgiram e fizeram visíveis outros territórios para além do binômio Estado-Classes
sociais, o que se convencionou chamar de a “sociedade civil organizada” (VIVEIROS DE
CASTRO, 2010).
Em 1972, setores progressistas da Igreja Católica criaram o Centro Indigenista Missio-
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nário (CIMI), que organizaria as primeiras assembleias indígenas regionais. As atividades do
CIMI levaram o governo Médici a propor a proibição de missões católicas de trabalhar com
indígenas, mas sem sucesso. Em 1978, o então ministro do Interior Rangel Reis anunciou o
projeto de declarar os índios brasileiros emancipados da tutela estatal. Com isso, eles se tornariam cidadãos plenos ao mesmo tempo que perderiam direito à proteção do Estado e,
principalmente, à terra. Isso causou uma grande reação de profissionais e organizações ligadas
à defesa dos direitos indígenas, fazendo surgir uma série de entidades de apoio ao índio
(GARFIELD, 2011, p. 275).
Os anos seguintes ao de 1978 foram o que Alcida Ramos (1995) chamou de anos dourados do ativismo indigenista civil, em que surgiriam diversas entidades que se tornariam
referência na defesa da causa indígena, como a Comissão Pró-Índio em São Paulo e no Acre;
as Associações Nacionais de Apoio ao Índio de Porto Alegre e Salvador; e o Centro de Trabalho Indigenista (CTI), em São Paulo (p. 5). Foi dentro do CTI que nasceria, na década de
1990, o projeto Vídeo nas Aldeias (VnA) (CAIXETA DE QUEIRÓZ, 1998).
A proliferação de sindicatos urbanos e rurais, associações comunitárias, grupos feministas e comunidades eclesiais de base estava em sintonia com a consolidação de um
movimento pan-indígena que começava a surgir na, até então, fragmentada atuação das lideranças indígenas. O antropólogo Eduardo Viveiros de Castro comenta que, naquele momento,
“os índios foram importantes por sua força exemplar, seu poder de condensação simbólica.
Eles apareceram como portadores de outro projeto de sociedade, de outra solução de vida que
contraprojetava uma imagem crítica da nossa” (2010).
Manuela Carneiro da Cunha diz que o movimento indígena organizado passou, nesse
período, por profundas transformações, principalmente no modo de colocar suas reivindicações, que aconteceram notadamente no âmbito da Organização das Nações Unidas e outras
entidades internacionais (2009, p. 326). Segundo a antropóloga, foi um período em que as
organizações indígenas assimilaram, ainda que de modo ambíguo, as teorias “metropolitanas”
acerca da natureza do conhecimento tradicional20. Isso permitiu a reivindicação de direitos
20 Cunha (2009) discute como a primeira afirmação dos direitos sobre o conhecimento tradicional, que se deu
ao mesmo tempo que surgimento do indigenismo panamericano e da Marcha para o Oeste, colocava o movimento indígena sob um regime de “patrimônio da humanidade”, que antes organizava esse conhecimento
para a apropriação capitalista que protegia seus detentores. A partir da década de 1980, a situação começa a
mudar, com uma ênfase na defesa do conhecimento indígena como um direito de minorias.
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sobre elementos de cultura material de modo geral, e entre as décadas de 1980 e 90 deu origem a um entendimento mais restrito de direitos sobre esse conhecimento, no limite
organizados em unidades culturais de propriedade de cada povo específico (Ibidem, p. 327).
Foi esse contexto que favoreceu a atuação decisiva do cacique Celestino Tesrerob’o
para a retomada da região de Parabubure. A peculiar situação da região de Couto Magalhães e
Culuene, duas reservas pequenas demarcadas respectivamente em 1972 e 1976 que eram divididas por uma grande fazenda, gerou um dos mais intensos movimentos de mobilização da
história política dos Xavante. Após o sucesso da reivindicação que levou à demarcação da
reserva Culuene, Celestino percebeu a oportunidade para enfrentar a poderosa Fazenda
Xavantina, caso de sucesso entre os empreendimentos na Amazônia Legal, e propôs a demarcação de Parabubure (GARFIELD, 2011, p. 264-265). A mobilização resultou na
desapropriação do empreendimento e unificação das reservas Culuene e Couto Magalhães a
partir da incorporação do território ocupado pela Fazenda Xavantina.
O fortalecimento do movimento ambientalista internacional e sua atenção à questão
indígena no Brasil nesse período também ajudou os xavantes de Marãiwatsédé a recuperar seu
território tradicional. Isso porque a Agip, corporação italiana que havia assumido o controle
da Fazenda Suiá-Missú naquela década, passou a sofrer grande pressão de ativistas italianos
ao longo da década seguinte. As ações culminaram em um acordo celebrado na ECO92, em
que a Agip acabou por concordar em devolver a terra aos xavantes mediante reconhecimento
oficial por parte do governo brasileiro. Isso gerou uma corrida de posseiros para a área da
fazenda ao longo da década de 1990, fato que causou grande devastação ambiental. O processo só teve desfecho favorável aos xavantes após novas manifestações na Rio+20 em
201221, o que chamou de novo a atenção para o caso e que, no ano seguinte, seria finalmente
feita a desintrusão das terras e demarcação definitiva do território (TAVARES, 2017, p. 100).
Em todos esses episódios, os Xavante souberam aproveitar a cobertura da mídia para
ganhar apoio da opinião pública e, assim, pressionar o Estado. Tal processo marcou uma
mudança qualitativa na forma de atuação política por parte das lideranças indígenas, algumas
das quais ganharam notoriedade pela sua habilidade em integrar e manipular a seu favor esses
21 A ECO92 foi uma conferência sobre o meio ambiente realizada em 1992 pela Organização das Nações Unidas no Rio de Janeiro. As discussões foram retomadas em 2012 na mesma cidade em uma nova conferência
da ONU que ficou conhecida como Rio+20.

93
circuitos de circulação de imagem. Isso contribuiu para reforçar cada vez mais o lugar dos
Xavante no imaginário nacional como os índios brasileiros por excelência, fazendo com que
na década de 1980 eles estivessem na vanguarda da luta indígena e ambiental.
Ao longo desse processo, surgiram condições de novos modos de representação para
si. Para os Xavante, foi uma oportunidade de estabelecer parcerias com instituições para
difundir sua cultura, seu estilo de vida e suas tradições. Segundo Laura Graham (2005), isso
faria parte de uma estratégia de fortalecimento dos valores tradicionais dentro da própria
etnia, uma percepção de que a expansão “horizontal” de suas tradições, tornando-as conhecidas para o público amplo não-indígena, favoreceria uma maior conexão “vertical” com a sua
própria cultura e o aumento das relações dos jovens com as tradições dos ancestrais. Em
outros termos, a divulgação da cultura Xavante externamente teria o efeito de fortalecê-la
internamente. Ainda de acordo com a antropóloga, esse interesse resultaria da percepção de
qualidades intrínsecas à cultura, as quais devem ser conhecidas e valorizadas em si, e não apenas pelo seu exotismo ou direito de existir. A isso ela dá o nome de “reconhecimento
existencial” em contraposição às noções de reconhecimento político e identitário.
É precisamente sob essa forma que se apresenta o problema colocado pela participação do já mencionado cacique Celestino no programa infantil de auditório Xou da Xuxa, em
1989, que foi ao ar na Rede Globo entre 1986 e 1992. A presença deles em rede nacional fazia
parte dessa estratégia de busca por diálogo e visibilidade com a sociedade brasileira e integrava um programa mais amplo de apresentações de cantos e danças, exposição de objetos e
publicação de livros, CDs e DVDs, que traziam temas como hábitos alimentares, mitos, tradições, artesanato, rituais, etc. Graham (2005) desenvolve sua análise sobre as performances
culturais dos Xavante nas décadas de 1980 e 90 indicando certo desconforto na medida em
que a exposição descontextualizada das práticas culturais fortaleceria um estereótipo generalizante da figura dos indígenas em vez de fortalecê-los culturalmente. Entende-se que tal
desconforto seja derivado, entre outras coisas, das condições específicas nas quais os produtos
audiovisuais produzidos pelos Xavante passaram a circular entre os não indígenas.
O caso do Xou da Xuxa é um exemplo em que isso é bastante evidente, na medida em
que todo o dispositivo do programa de auditório em que aqueles indivíduos xavantes estavam
incorporados deixava pouco espaço de manobra. Se por um lado o programa era um palco de
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enorme audiência para expor as demandas das comunidades xavantes em rede nacional, por
outro tinha eficácia política limitada levando em conta a natureza da audiência e o modo de
relação com o conteúdo veiculado. Em outras palavras, a generalização dos signos da identidade xavante em uma imagem difusa do bom selvagem como “natureza viva” seria mais
eficiente na comunicação com o público infantil do que a politização da performance pretendida pelo cacique Celestino quando lhe é dado espaço para fala.
Já a trajetória política de Mário Juruna, líder xavante da T.I. São Marcos que chegou a
ser eleito deputado federal pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) do Rio de Janeiro em
1982, constitui um exemplo ainda mais explícito do conflito que permeava naquela época a
relação mediada por imagens dos Xavante com a sociedade nacional. Num primeiro
momento, sobretudo durante a década de 1970, Juruna teve suas falas veiculadas pelos grandes jornais brasileiros de modo positivo, num contexto de crescente repressão aos meios de
comunicação pelo regime militar. Sua condição indígena permitia maior ousadia dos editores
ao colocar as críticas do xavante em manchetes, sem comprometer-se com o conteúdo das
mesmas. Segundo Laura Graham, “usando a voz de Juruna, os editores da imprensa puderam
expor publicamente a existência da dissidência sem entrarem em conflito com a censura”
(2011, p.283).
Mas, quando ele chegou ao Congresso Nacional pelo PDT, a situação mudou. Com a
redemocratização, a necessidade de falar por meio de Juruna para criticar o governo não era
mais tão fundamental. Além disso, ao ser eleito por um partido de esquerda a um cargo legislativo, ele teve seu mandato muito identificado com as classes trabalhadores e excluídas, e,
por isso, ganhou inimigos num contexto de disputa por direitos no retorno ao governo civil.
Tudo isso transformou o tratamento recebido nos jornais. De “defensor puro e primitivo de
virtudes políticas nobres”, sua imagem foi transformada em um “insolente político bárbaro
que deve ser abafado ou silenciado e posto em seu lugar” (GRAHAM, 2011, p. 272).
Mais uma vez a figura do bom e do mau selvagem seria atualizada no imaginário nacional, rendendo diferentes modos de representação da alteridade. Se por um lado essa presença
no Congresso Nacional pressupunha a capacidade de diálogo com a sociedade nacional, e,
portanto, sua agência política, por outro lado permitia sua captura em estereótipos ambíguos.
Um trecho de uma reportagem do Globo Repórter de 1983 evidencia a fragilidade da posição
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de Juruna. Trata-se de um balanço do seu primeiro ano no Congresso, matéria assinada por
Ernesto Paglia e com roteiro de Fernando Gabeira.
O narrador ressalta as intenções iniciais do novo deputado ao assumir o cargo, de
camisa de mangas curtas, discursos na tribuna feitos no idioma xavante e disposição para
mudanças. Em seguida, a imagem de Juruna colocando lentamente uma gravata é traduzida
pela fala do jornalista como um símbolo de resignação diante das regras no novo jogo em que
entrou. A necessidade de fazer os discursos em português é enunciada antes que uma fala na
tribuna surja na tela. Juruna fala da submissão do brasileiro frente aos interesses estrangeiros.
Mas, sua crítica não tem mais eficácia: por meio das imagens que mostram seus gestos como
resignação e inferioridade, Juruna já está derrotado. A reportagem acaba funcionando como
uma celebração dessa derrota, um desfecho lógico de uma situação de duplo vínculo que
retorna periodicamente no embate entre populações nativas e regimes hegemônicos. Ao ser
obrigado a falar em português sob a pena de não ser escutado de modo algum (GRAHAM,
2011, p. 289) Juruna foi pego na encruzilhada entre “branquear” ou desaparecer.
Entre este momento, em que Juruna e Celestino circulavam em rede nacional, e a
década de 1940, quando os moradores de Aröbönhipopá eram vistos nas películas dos filmes
do SPI, permanece a mesma articulação de um discurso de poder que atua desde fora dos corpos filmados. Permanece, na construção de sentido sobre eles, o distanciamento que se
pretende ontológico entre a voz enunciante e os corpos enunciados. Em ambos os momentos
históricos opera-se a redução de uma alteridade radical a signos mais facilmente domesticáveis.
Porém, nessas imagens da década de 1980 há uma diferença fundamental: a consciência da participação no dispositivo de representação. Se nas frentes de contato é plausível supor
que os xavantes retratados não tinham uma noção clara dos efeitos da câmera sobre seu próprio destino, o cacique Celestino e o deputado Juruna o fazem com um risco calculado.
Instaura-se um conflito que passa pela disputa de narrativas e de formas de ocupar as imagens, operações de rememoração e ficcionalização determinantes na elaboração dos
enunciados de si e sobre si. Temos, no centro dessas imagens, a questão da eficácia da performance cultural e sua capacidade de consolidar uma narrativa acerca da identidade étnica.
A efetividade dessa “entrada no jogo” por parte dos Xavante, descontextualizando ele-
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mentos tradicionais em favor de uma estratégia de futuro mais ampla, passa por uma tomada
de consciência da importância de uma política por meio das imagens. Isso aconteceu em parte
pela intensificação do contato que permitiu aos Xavante incorporar não somente estratégias
políticas do não indígena, mas também produtos culturais como câmeras de vídeo, celulares,
televisão e computadores, notadamente a partir da década de 1990.

1.2.3 O cinema e as imagens

A grande atenção dos meios de comunicação para a frente de atração xavante na
década de 1940 estava ligada à propaganda da Marcha para o Oeste. Contribuía para isso,
também, o histórico de décadas de resistência violenta dos xavantes na proteção de seu território. Sintoma disso foi a grande quantidade de ensaios fotográficos, filmes, livros e reportagens
publicadas após essas expedições, tanto no Brasil como na imprensa internacional. A crescente atuação dos Xavante na política nacional contribuiu para fortalecer essa presença na
mídia ao longo da segunda metade do século XX.
Não demorou muito, porém, para que as comunidades xavantes deixassem de ser apenas objeto e espectadores dessas imagens. Talvez esse histórico de longa data de relação com
os meios de comunicação explique a relativa facilidade com que elas incorporaram as técnicas
de produção de imagens a partir da década de 1990. No entanto, a chegada desses equipamentos colocou para eles um dilema: por um lado oferecem facilidades e recursos altamente
sedutores e de grande utilidade, por outro trazem o perigo de desestruturar modos de vida tradicionais, notadamente entre as novas gerações.
Para falar desses primeiros contatos diretos com as técnicas de produção e reprodução
de imagens, me concentrarei no relato desse processo em duas comunidades específicas ligadas aos filmes com que trabalharei ao longo da tese: a T.I. Pimentel Barbosa, onde ficam as
aldeias Wederã, Etenhiritipá e Pimentel Barbosa, na qual parte desta pesquisa foi desenvolvida; e a T.I. Sangradouro, onde fica a aldeia de mesmo nome, local das principais oficinas
entre os Xavante da ONG Vídeo nas Aldeias e presente em quase todos filmes xavantes desse
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acervo.
O contato com as imagens nessas comunidades foi marcado pela proliferação de projetos de formação audiovisual. Por meio deles, não só filmes e outras imagens, mas também
equipamentos de registro, começaram a chegar sistematicamente. A relação com o VnA é
determinante para pensar o envolvimento dos Xavante com a linguagem cinematográfica,
especialmente em Pimentel Barbosa e Sangradouro, de onde saíram os três alunos xavantes
dessas oficinas. Além dos já mencionados Caimi e Divino, houve ainda Jorge Protodi, também morador de Pimentel Barbosa, e que sempre atuou mais como câmera e menos como
realizador ou editor.
Segundo Vincent Carelli (1998), um dos criadores e coordenador do VnA, a primeira
vez que o projeto esteve em uma aldeia xavante foi em 1988, resultado de um convite para filmar o ritual Wai’á em Sangradouro. Desse primeiro encontro surgiu o filme de Virgínia
Valadão Wai’á, o Segredo dos Homens (1988), além de uma duradoura relação. Em 1992, a
antropóloga Laura Graham colocou em contato o projeto e a comunidade de Pimentel Barbosa, momento em que Caimi se juntou às oficinas para montar o material bruto que vinha
produzindo desde 1990, quando Graham deixou uma câmera na aldeia (WAIASSÉ;
PARINAI’A; UPARIUWE, 2011).
Entre 1995 e 1996, o CTI produziu, a convite da Universidade Federal do Mato
Grosso, o Programa de Índio, programa de TV do qual participaram vários alunos das oficinas
e moradores das aldeias envolvidas (CARELLI, 2004). Em 1995, a equipe do VnA voltou a
Sangradouro para filmar um ritual de nominação das mulheres (CARELLI, 1998), e três anos
mais tarde para o projeto que viria a ser o filme Wapté Mnhõnõ – A iniciação do jovem
xavante (1998), trabalho assinado por Divino, que será analisado no capítulo 4. Em 1996,
Caimi realizou seu primeiro vídeo autoral, Tem que ser curioso, que circulou em diversos festivais nacionais e internacionais e o consolidou enquanto realizador indígena. Um filme
similar com Divino seria produzido em 1998, chamado Obrigado, irmão.
Em Pimentel Barbosa, os primeiros equipamentos de registro de áudio e vídeo chegaram em 1990 por meio de pesquisadores e funcionários do Estado. Caimi (2015), que também
é professor e diretor da escola Etenhiritipá e um dos coordenadores do Ponto de Cultura
Apowẽ, comentou esse processo em entrevista:
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A primeira [câmera] que chegou na aldeia [Pimentel Barbosa], qualquer tipo de
equipamento, foi através de pesquisador, Funai… E a filmadora, que eu sei, quem
deixou foi a Laura Graham. Ela trouxe para registrar seu trabalho, sua pesquisa, e o
pessoal achou interessante. Mas antes disso, o que fez mais sucesso foi gravador,
porque o pessoal gosta de ouvir música. E a segunda coisa que as pessoas acharam
interessante, a comunidade, é a filmagem. De áudio e vídeo.

Já a chegada dos equipamentos de recepção de vídeo passou mais diretamente pelo
VnA, de onde vieram os kits de exibição.
A TV e o vídeo foi o projeto [VnA] que deu, (…) doou várias [fitas de] videocassete,
com filmagem de outras etnias. Naquela época tinha muito os (…) Kayapó, Wayapi.
Não tinha nenhuma coleção. Ganhamos os filmes que tocavam no assunto indígena.
Então (…) as lideranças descobriram que tinha filme, que podiam alugar filme, e
começaram a alugar os filmes (ibidem.).

Os filmes de oficinas em outras etnias eram os mais comuns. A chegada desse material
era reflexo de uma curadoria que buscava empoderar técnica e identitariamente as comunidades. Isso só foi possível pelo estabelecimento de uma rede de distribuição, que, além de
fornecer as fitas, também equipou salas de exibição com televisões e videocassetes. Em
Pimentel, as primeiras sessões aconteceram com pequenas TVs pequenas ligadas a um VHS e
alimentadas por gerador22. Hoje em dia, é relativamente comum as casas em Pimentel possuírem pelo menos freezer e televisões23, mas no final da década de 1980 as comunidades
dependiam quase exclusivamente desse tipo de parcerias para ter acesso a tal infraestrutura.
Se a qualidade não era boa, a novidade da experiência era suficiente para chamar a
atenção das pessoas. O conteúdo desses vídeos de outras etnias também era fundamental para
capturar o interesse em um efeito de espelhamento que possibilitava a identificação e adesão
da audiência aos filmes. Assistir à encenação de mitos e registros de rituais contribuía para
despertar a vontade de uma produção local, o que em breve se tornaria comum.
Em Pimentel Barbosa, as idas esporádicas às cidades já eram frequentes no período.
Naquele momento de rápida proliferação dos videoclubes, não demorou muito para eles perceberem que não dependiam só de projetos para ter acesso aos filmes. Caimi (2015) diz que o
filme Guerra do Fogo, produção franco-canadense de 1981 do diretor Jean-Jacques Annaud,
foi o primeiro filme alugado a ser exibido. Um outro gênero apreciado pela comunidade eram
22 A rede de energia só chegaria em Pimentel em 2012, por meio do programa “Luz para Todos”.
23 O poder de compra desses equipamentos hoje é possível pelos salários das pessoas empregadas nas escolas e
postos de saúde locais. Aposentadorias e programas sociais como o Bolsa-Família são outras fontes importantes.
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os filmes de artes marciais. O gosto por esse tipo de filmes persiste até hoje e é um hábito disseminado entre várias etnias. De maneira geral, filmes de ação têm grande receptividade, e é
possível supor que eles constituam a base do repertório não-indígena das aldeias. A facilitação
do acesso por meio dos DVDs e, posteriormente, da internet permitiu um aumento de circulação desse gênero, e atualmente franquias como Velozes e Furiosos, Rambo, Rocky Balboa,
entre outras, fazem parte do idioma audiovisual.
Posteriormente, com a participação de Caimi, Jorge e Divino nas oficinas do VnA, a
proliferação do uso da câmera em outras aldeias e terras indígenas xavantes e o crescimento
da produção audiovisual desse povo em geral, um outro tipo de material caiu no gosto das
comunidades: os vídeos xavantes. Diversas aldeias começaram a demandar a presença dos
parentes capacitados a registrar rituais e ensinar os demais a operar a câmera. Isso criou uma
rede de circulação de vídeos, equipamentos e pessoas entre aldeias xavantes que até hoje é
bastante intenso.
Caimi e Jorge se aproximaram de Divino em 1997, justamente durante uma grande
oficina do VnA no Parque Indígena do Xingu, quando foram reunidos 26 alunos de 13 etnias
diferentes para a atividade mais ambiciosa do projeto até então. Ao fim dos trabalhos, Divino
convidou seus colegas xavantes para filmar a iniciação dos jovens que aconteceria em Sangradouro no ano seguinte, projeto mencionado anteriormente. Carelli (1998) comenta que esse
convite selou o fim de uma certa rivalidade entre Divino e Caimi, notadamente pelo ciúme
que o primeiro sentia em relação ao reconhecimento que o segundo recebeu pelo filme Tem
que ser curioso. Esse sentimento de rivalidade teria decorrido ainda de uma série de tentativas
fracassadas de Divino em produzir um material bem finalizado que lhe desse visibilidade
como realizador indígena.
O repertório da caixa Xavante do VnA é de pleno domínio de quase todos nas aldeias
de Pimentel Barbosa. São filmes que se dividem principalmente entre dois gêneros: reflexões
dos realizadores xavantes sobre o trabalho nas oficinas, a produção de filmes e a história do
seu povo, categoria na qual estão os já mencionados filmes de Caimi e Divino; e a documentação de rituais, de longe o gênero mais popular, muito reproduzido internamente e que
ultrapassa os limites desses e outros projetos.
Documentação de rituais constitui o gênero preferencial entre os Xavante, e possivel-

100
mente entre muitos outros povos, talvez devido à centralidade desses momentos na vida
social. Isso influencia decisivamente o hábito de produzir e experimentar imagens. Carelli
(1998) comenta que em Sangradouro os filmes do missionário salesiano Adalberto Heide, que
são abordados no filme O Mestre e o Divino (2013) analisado no capítulo 3, se tornaram referência cinematográfica para os xavantes dali, modelo que tendia a ser copiado nas oficinas
que realizou. Dedicarei boa parte da análise a esses filmes sobre rituais, que estão ligados à
própria estrutura política e social xavante.
Com o passar do tempo, as comunidades de Pimentel Barbosa e Sangradouro diversificaram seu leque de alianças e passaram a encontrar diferentes caminhos para o cinema. Em
Sangradouro, essas alianças sempre passaram pela relação com os salesianos e pela proximidade com o VnA. O próprio filme O Mestre e o Divino é resultado dessa proliferação de
alianças, visto que foi realizado fora do quadro formal do projeto.
Em Pimentel Barbosa tal diversificação foi mais ampla, talvez pelo protagonismo que
a comunidade exerceu no final da década de 1980 e início dos 90 no campo cultural, chegando a atrair, inclusive, o interesse de artistas de grande visibilidade, como o grupo de heavy
metal Sepultura, por exemplo. Nesse caso, a expansão das redes políticas passou por uma
forte reivindicação da memória de ocupação da região, sobretudo pela vinculação ao antigo
líder Apowẽ e aos moradores das aldeias pioneiras Aröbönhipopá e Isõrepré.
Se em Sangradouro a cultura de transmissão técnica audiovisual é bastante centrada
em Divino, que se consolidou pessoalmente como uma referência entre os jovens, em Pimentel Barbosa a influência de Caimi concretizou na criação de um centro de formação
audiovisual, localizado na aldeia Wederã. Trata-se de uma aldeia criada em 1997 a partir da
saída de algumas famílias da aldeia mais antiga, Pimentel Barbosa. Ali vivem cerca de 70 pessoas, tamanho considerado pequeno para a média das outras comunidades.
Alguns anos depois de sua criação, Wederã conseguiu uma Escola de Ensino Básico,
ainda hoje a única casa de alvenaria. Nela, fica a sede da Associação Aliança dos Povos do
Roncador e do Ponto de Cultura Apowẽ, as estruturas legais que funcionam como via de
acesso a financiamento de projetos. Foi por meio desse pequeno complexo jurídico-institucional que foi possível montar uma sala de computadores com acesso à internet, adquirir TVs,
aparelhos de DVD, telão e projetor. Esse conjunto constitui hoje a infraestrutura fixa de recep-
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ção e exibição local de filmes. Além disso, desde a chegada da rede elétrica, muitas famílias
compraram suas próprias TVs, além de notebooks e DVDs portáteis com tela embutida.
Nos anos seguintes, o Ponto de Cultura acabou se constituindo como um espaço de
articulação e experimentação audiovisual em torno de questões caras à comunidade. Atualmente, o laboratório conta com outros equipamentos além daquela ilha, como projetor,
câmeras, notebooks e gravadores. As atividades desenvolvidas se consolidaram para além das
oficinas oferecidas por pesquisadores de fora, estabelecendo o Ponto como lugar de referências em produção audiovisual para as comunidades xavantes da região. Foi por meio desse
lugar que passei a frequentar a comunidade, um processo que será observado no capítulo 5.
O processo de chegada das técnicas de produção audiovisual nas T.I. Pimentel Barbosa
e Sangradouro é central para o processo analisado na tese. A relação cada vez mais simbiótica
e cotidiana entre as aldeias, os processos políticos em que estão implicadas e as técnicas de
produção, circulação e consumo de imagens é a própria forma que toma o processo de contágios e capturas mútuas entre o cinema e os xavantes que vivem ali. A atenção a esses
processos que atravessam a vida cotidiana das comunidades procura ressaltar as soluções
encontradas localmente para articular a forma de expressão estrangeira com as estruturas
locais. Por meio dessas soluções, creio podermos observar como a cultura local se apropria do
cinema e faz corpo com sua potência de expressão de vida e pensamento. Pensando, com
Comolli (2008), o cinema ora como vetor de roteirização de vidas, ora como abertura para do
real, os filmes escolhidos nos permitirão observar tanto a grande heterogeneidade desse processo quanto uma certa continuidade dada pelo processo político e histórico que a trajetória
dos Xavante pressupõe. É precisamente nesse espaço ambíguo e indefinido, pelo qual o devir
documentário do cinema se abre para o real, onde um contágio mútuo se instalará.

PARTE I
HISTÓRIA E MEMÓRIA
OU
A IMAGEM DO OUTRO

2 OLHARES PARA O FUTURO: INTEGRAÇÃO, RENDIÇÃO, CAPTURAS

A imagem cinematográfica é ontologicamente ligada à técnica fotográfica, herdando e
potencializando sua dimensão indicial a partir da incorporação da temporalidade no registro
do real. No processo que tenho em vista neste capítulo, o cinema e a fotografia são mobilizados em um processo que mobiliza uma série de outras técnicas, agenciando formas de
produzir território, identidade e nacionalidade na primeira metade do século XX no Brasil.
Tais imagens serão o ponto de partida para uma dimensão histórica bastante importante para a análise que se segue. Isso porque os filmes trabalhados datam da década de 1940,
momento fundamental de formação do Estado brasileiro e determinante para a atual organização espacial e política xavante. Estamos lidando com imagens marcadas por uma certa
opacidade causada pelo distanciamento histórico, e, neste sentido, a contextualização da produção dos filmes é fundamental para que se possa dirigir um olhar justo às imagens.
Assim, um primeiro movimento procurará dar conta de uma paisagem institucional
que produz as condições de possibilidades das imagens. Elas aparecem no texto como expressão significativa do processo observado e motivadores da análise. A partir das aberturas que
essas imagens disparam, acompanharemos as trajetórias de pessoas e instituições que constituem as redes sociais em que as imagens e os filmes existem.
Em seguida, passaremos aos filmes propriamente ditos. Toda a trajetória anterior pressuposta na análise fílmica fornecerá os elementos básicos que o olhar dirigido às imagens
mobilizará. Nessa articulação entre imagem, política e história, procuro localizar o leitor no
universo que tornou possível a existência das imagens, de forma que o sentido que elas produziam naquele momento possa ser desdobrado para as demais camadas temporais implicadas
no resto da tese.
Além disso, os filmes que constituem o material desse capítulo formam, de certa
maneira, um repositório de imagens que definirão a trajetória política e cinematográfica dos
Xavante ao longo do século XX, tendo consequências até os dias de hoje. Vários planos dos
dois filmes analisados voltarão em filmes dos demais capítulos, estabelecendo uma rede de
imagens, discursos e significados que a tese procura acompanhar em seu gesto mais geral, e
essa descrição intensiva desses primeiros filmes pretende ser um ponto de partida.
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2.1 Estado, fotografia, cinema

Após décadas de isolamento voluntário, os Xavante foram obrigados a lidar com a
chegada irresistível da sociedade que os circundava. Isso aconteceu, sobretudo, a partir da
década de 1940, tendo o Estado como ator principal, que mobilizou uma série de outras instâncias práticas e simbólicas para trazer os indígenas para sua área de influência. Para pensar
esse processo, partiremos das imagens para lidar com duas dimensões que o constituem.
Por um lado, há toda uma camada ideológica formada pelas correntes científicas em
voga na virada do século XIX e que constituíram a base teórica da classe política que ocupou
o poder com a proclamação da república. Acompanharei as discussões centrais e os agentes
mais importantes que fizeram a ponte entre essas teorias e as políticas de Estado relevantes
para os problemas que mobilizam o texto.
Por outro lado, todo o processo ideológico e institucional se articulou com uma instância comunicativa que teve a imprensa, a fotografia e o cinema como vetores principais. Esse
cruzamento determinou um agenciamento que mobilizou decisivamente a forma com que a
sociedade brasileira, concentrada nas grandes cidades do litoral, passou a olhar para os xavantes no Planalto Central. Ao mesmo tempo, tal abordagem definiu as possibilidades de resposta
que os indígenas elaboraram para lidar com o invasor.
Esse processo será abordado a seguir a partir desse cruzamento de vetores hegemônicos e macroestruturais, dados nos desdobramentos históricos das políticas institucionais,
estatais e territoriais, com suas expressões micropolíticas, observadas na circulação de agentes
individuais, imagens e gestos que concretizam ou perturbam as dinâmicas implicadas nessas
macronarrativas.

2.1.1 Enfrentando o problema

Em 24 de junho de 1944, era publicado na revista O Cruzeiro o ensaio “Enfrentando
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os Chavantes”, do fotógrafo Jean Manzon e do jornalista David Nasser. Era a primeira vez em
que uma imagem dos Xavante circulava massivamente, colocando-os em um lugar de destaque no imaginário do país e contribuindo para atualizar decisivamente a representação do
indígena brasileiro entre o bom e mau selvagem. O ensaio fotográfico foi, acima de tudo, um
gesto emblemático do momento que o país vivia.

Figura 19: Imagem da reportagem fotográfica “Enfrentando os Chavantes”, de Jean Manzon
e David Nasser.

Naqueles anos, o Brasil vivia sob o regime do Estado Novo de Getúlio Vargas. Era um
contexto em que a ocupação e o controle territorial era uma questão central para o projeto de
nação proposto por Vargas. Seguindo uma lógica desenvolvimentista, nacionalista e conciliadora dos conflitos sociais, Getúlio havia lançado em 1938 um conjunto de ações
governamentais para povoar e desenvolver economicamente as regiões da Amazônia e do
Centro-Oeste. A partir de 1940, tais iniciativas foram centralizadas por uma espécie de superministério chamado Coordenação de Mobilização Econômica (CME) e ficaram conhecidas
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como “Marcha para o Oeste” (OLIVEIRA, 2012, p. 18).
A principal frente desse programa foi a Expedição Roncador-Xingu (ERX), criada em
1943. Inicialmente planejada para partir da cidade de Leopoldina, em Goiás, os primeiros passos da expedição acabaram sendo transferidos para a cidade de Uberlândia, no Triângulo
Mineiro (VILLAS BÔAS; VILLAS BÔAS, 2012, p. 34). Dali o grupo rumou a oeste até o
Rio Araguaia, e, então, para o norte, cruzando o território xavante na Serra do Roncador24, os
formadores do Rio Xingu e indo até o Rio Tapajós, destino final da expedição.
É importante ressaltar que não constava entre os objetivos da Expedição estabelecer
contato, atrair ou pacificar grupos indígenas que sabidamente habitavam a trajetória a ser percorrida (OLIVEIRA, 2012, p. 21). A ERX era efetivamente parte de uma articulação maior do
Estado para a criação de infraestrutura no Centro-Oeste. Na prática, ela funcionava como vanguarda e frente de exploração para um outro órgão criado também em 1943, a Fundação
Brasil Central (FBC) (VILLAS BÔAS; VILLAS BÔAS, loc. cit.). A FBC era uma entidade
mista, que tinha personalidade jurídica de direito privada mas era financiada por dinheiro
público. A ela cabia a gestão e planejamento de ocupação e investimento nos territórios mapeados pela ERX.
Manzon fotografou os xavantes do alto de um avião bimotor fretado justamente da
FBC pelos Diários Associados, maior grupo de comunicação no Brasil na época e do qual
fazia parte a revista O Cruzeiro. Essa proximidade dos meios de comunicação com os órgãos
responsáveis pela ocupação da região central não era um acaso. Os projetos envolvidos na
Marcha para o Oeste, notadamente os relacionados à Expedição Roncador-Xingu, tinham
sempre grande cobertura de jornais e revistas. O Governo Vargas não só facilitava como trabalhava ativamente para manter nos noticiários o processo de exploração do Centro-Oeste. O
destaque dado aos Xavante, tanto em jornais e revistas como em pronunciamentos oficiais do
governo, fazia parte desse projeto de popularização do projeto desenvolvimentista e expansionista do Estado brasileiro (GARFIELD, 2011, p. 40). Tratava-se de um amplo trabalho de
“invenção de tradições históricas” para “forjar, entre os brasileiros, a memória compartilhada
de um passado heroico” (Ibidem, p. 49-50). Foi nesse contexto que Manzon realizou seu
ensaio.
24 Para detalhes sobre a importância da região da Serra do Roncador para os Xavante e o processo de ocupação
indígena da região, ver as páginas 78 a 83.
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As aldeias retratadas ficavam na margem esquerda do Rio das Mortes, perto da Serra
do Roncador, território que a ERX havia cruzado anos antes. A imagem que ganhou destaque
em página dupla no ensaio25 mostra duas grandes casas circulares feitas de palha alinhadas no
eixo horizontal médio do quadro (ver figura 19). Entre as duas estão cinco homens com arcos
e flechas apontadas para o alto, na direção do avião e, consequentemente, da câmera e do
olhar do leitor. Há, ainda, um outro homem atirando para o alto na borda direita do quadro, ao
lado de uma das casas. Logo abaixo dele, no canto inferior direito, vemos projetada no chão
parte da sombra do avião. No alto, vemos, ainda, postes de madeira com cestos de palha pendurados. O resto do quadro é completado pelo chão arenoso do cerrado.
Apesar da posição periférica, a sombra do avião é o elemento que atrai primeiro o
olhar. A mancha escura de linhas e ângulos retos se contrapõe à organicidade das linhas curvas das casas e das texturas irregulares das folhas e do solo. Esse contraste de formas e
texturas marca uma oposição entre civilização e primitivismo que se alinha ao tom do texto
que acompanha o ensaio. O enquadramento escolhido adiciona uma dimensão espacial e conflitiva a essa oposição. A sombra do avião está parcialmente fora do quadro, mas posicionada
de uma forma que indica seu avanço para dentro da imagem. Já os xavantes, embora olhem
para o alto, têm seus corpos virados para a parte de baixo. Assim, os corpos e a sombra do
avião se colocam frente a frente, se encaram. Tais elementos sintetizam o conflito que se
desenrolava no Planalto Central naquele momento, assim como os elementos mobilizados na
disputa. Vemos os Xavante surpreendidos no coração de seu território, marcado na foto não
apenas pela terra, mas notadamente pelas casas. A postura de enfrentamento, os arcos e flechas conotam a agressividade pela qual ficaram conhecidos26.
A imagem mobiliza estereótipos e reforça o dispositivo de subjetivação operando na
Marcha para o Oeste, por meio do qual o Estado funcionava como um poderoso agenciador
das subjetividades. Por um lado, mobilizava-se, por meio do cinema, da fotografia, da
imprensa e do rádio, o imaginário urbano acerca dos povos do interior do Brasil como forma
de angariar apoio político. Por outro lado, as frentes de expansão e as equipes do SPI se esforçavam para apresentar aos índios de recém-contato os supostos benefícios de aderir à
25 Essa mesma foto seria publicada em março do ano seguinte na Life Magazine, nos Estados Unidos, com o
título “Brazilian indians attack plane”.
26 Sobre o longo histórico de conflito entre os xavantes e os colonos, ver as páginas 80 a 82.
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civilização. Essa dupla mediação, que era em grande parte resultado do imperativo de não
violência, acabou conferindo importância aos processos de mobilização simbólica.
De volta às imagens, o ponto de vista do alto concretiza tal captura com o achatamento
de todos os elementos na superfície da imagem, ao mesmo tempo em que marca uma distância por meio da diferença de escala entre as sombras dos corpos e a sombra do avião. Essa
mesma câmera que observa a aldeia de cima do avião se oferece, ainda, ao espectador urbano
e leitor da revista como um lugar de identificação do olhar. Dali, equipado da tecnologia do
avião e da fotografia, índices de progresso e civilidade, o espectador contempla o indígena
assustado. É um olhar que disseca o Outro que está encurralado por algo que não compreende
inteiramente. Essa autoconsciência de compreender uma situação que é desigual confere um
tom condescendente ao olhar que se coloca em uma posição superior. A amplitude da sombra
do avião diminui ainda mais os já pequenos corpos do índios, ao mesmo tempo em que
aumenta a sensação de poder do espectador que observa com curiosidade.
A complexidade que essa fotografia de Manzon sugere deriva do fato dela operar um
dispositivo que articula uma série de técnicas e discursos que elaboraram um lugar ambíguo
para as populações indígenas naquele momento, especialmente para os Xavante. Fazia-se uma
leitura dos índios como um entrave para o controle territorial, desenvolvimento econômico e
fortalecimento político da sociedade brasileira. Como resposta, um forte investimento simbólico em uma narrativa redentora ajudou a dar coerência e angariar apoio da opinião pública,
justificando a tomada dos territórios, deslocamentos forçados e confinamentos populacionais,
além do extermínio “colateral” causado pelas doenças, desagregação social e inviabilização
de modos de vida tradicionais.
Era um momento em que ganhava força uma concepção universalista dos direitos indígenas, que “enfatizava a não discriminação e a participação política, da qual a Declaração
Universal dos Direitos Humanos pode ser considerada um marco” (CUNHA, 2009, p. 327).
Essa disposição foi apropriada pelo governo Vargas de forma a alinhar uma suposta defesa
dos direitos indígenas ao nacionalismo proposto pelo seu projeto de governo: assim como a
fauna e a flora, as culturas nativas também compunham o patrimônio do povo brasileiro.
Além disso, considerado o potencial econômico e o valor geopolítico do território que os
Xavante ocupavam, era notável o impacto que a pacificação do contato com esse povo teria
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para a opinião pública. Nesse contexto, os Xavante foram descritos como um “problema” que
poderia ser convertido em uma oportunidade para a nação, desde que se encontrasse a “solução” adequada. Tal solução passou decisivamente pela ação do indigenismo de Estado, que
não só teve papel decisivo nas remoções e deslocamentos como forneceu boa parte da base
teórica, jurídica e ideológica desse dispositivo de captura levado a cabo pela Marcha para o
Oeste.

2.1.2 Positivismo e tutela

A proclamação da República no Brasil foi fortemente marcada pelas grandes correntes
científicas do período, sobretudo para pensar uma identidade nacional do país. Entre tais correntes destacaram-se o positivismo, o darwinismo social e o evolucionismo (ORTIZ, 2006,
p.14). O Positivismo era uma doutrina baseada na aplicação da razão humana para organização social e exploração da natureza como meio para o aperfeiçoamento do homem. A filosofia
positivista tinha especial aceitação nos círculos militares e, por isso, definiu a maneira do
Estado brasileiro de se relacionar com os indígenas e a forma como foi conduzida a assimilação dessas populações na sociedade nacional nas décadas seguintes.
Ainda que os Positivistas acreditassem que esse processo de integração devesse
envolver educação no sentido ocidental e incorporação na força de trabalho nacional, e isso necessariamente também envolveria mudanças sociais e culturais para as
populações indígenas, eles sustentavam que essa integração deveria ser atingida por
meios completamente pacíficos e que os direitos dos grupos indígenas sobre suas
terras e recursos deveriam ser protegidos 27 (NOVAES; CUNHA; HENLEY, 2017, p.
116, tradução minha).

Nesse contexto, a Comissão Rondon foi um marco que orientou todas as empreitadas
futuras de exploração e colonização do centro-norte do Brasil, notadamente devido à influência do Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon. Comissão Rondon foi o nome por que
ficaram conhecidas as expedições militares de instalação de linhas telegráficas ao longo da
27 Em inglês no original: “Although Positivists believed that this process of integration should involve education in the Western sense and incorporation into the national labor force, and it would necessarily also
involve social and cultural change for the indigenous population, they maintained that this integration
should be achieved by entirely peaceful means and that indigenous groups’ rights over their lands and
resources should be protected”.
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fronteira norte do país e na integração dessa região com as grandes cidades no litoral, as quais
o Marechal chefiou a partir de 1892 (NOVAES; CUNHA; HENLEY, op.cit, p. 117). A partir
de 1900, tais missões passaram a ser organizadas sob a forma de grandes empreendimentos,
sendo denominadas oficialmente como Comissão de Linhas Telegráficas e Estratégicas do
Mato Grosso ao Amazonas (CLTEMGA) (LIBÂNIO; FREIRE, 2011, p. 172).
As Comissões consolidaram uma metodologia de contato com os povos nativos marcada sobretudo pela não violência. Os soldados e trabalhadores na construção das linhas eram
proibidos, inclusive, de revidarem ataques sofridos. Ao invés disso, eram oferecidos presentes
como ferramentas, comida e remédios, de modo a demonstrar boa vontade. Daí veio o lema
que seria adotado posteriormente por todo o serviço indigenista no Brasil: “Morrer se preciso
for, matar nunca” (OLIVEIRA, 2012, p. 20).
Havia nessa postura algo como a autopercepção de um destino manifesto a ser concretizado: o auxílio na “evolução” dos índios rumo à civilização. A própria consolidação da ideia
de nação brasileira passava por essa integração da população nativa do território. A postura
adotada por Rondon era uma faceta da disposição ambígua frente a esses povos, que marcou a
relação com os indígenas desde a Velha República até o Estado Novo, e que pode ser resumida na fórmula do bom e mau selvagem.
Esses dois estereótipos, que remontam aos relatos dos primeiros cronistas portugueses
a descrever o futuro território brasileiro (HOLANDA, 2010), teriam dado margem a duas
posições na relação entre governo e indígenas: o extermínio ou a catequese (RIBEIRO, 1977
apud LIMA, 2011). Já no final do século XIX, com a proclamação da República, o fortalecimento das doutrinas científicas e o início da formação do Estado brasileiro, a tese do
extermínio foi cada vez mais perdendo força como uma opção viável de política oficial em
detrimento de outras técnicas de assimilação e contato. Sintoma disso é que já em 1906 estava
prevista a criação de “um serviço para catequese e civilização dos índios […] no decreto aprovado para a criação do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércios (MAIC)” (LIMA,
2011, p. 206).
A influência do positivismo nas redes de relações que ligavam as instituições militares
e os atores políticos que determinaram a queda do Império foi fundamental para o estabelecimento das políticas de ocupação territorial e contato com as populações nativas. A partir das
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mudanças na relação entre Estado e Igreja após o advento da República, a responsabilidade da
relação com os indígenas dispersos no interior do Brasil se tornou um elemento instrumental
no processo de “laicização dos serviços estatizados e dos recursos materiais que envolviam”
(LIMA, 2011, p. 207). Foi assim que a ideia de catequese foi substituída pela presença militar
e pelo termo proteção (idem).
A divulgação da Comissão Rondon no Rio de Janeiro reforçava essa forma de representar os indígenas. “Da forma como era explicada, a saga da Comissão também auxilia na
imagem passada dos índios, seguindo a premissa da atração, de que evoluiriam para civilização naturalmente, apenas porque o contato com outro meio social indicaria o caminho”
(LIBÂNIO; FREIRE, 2011, p. 171). Trata-se de uma concepção cultural altamente marcada
pelo evolucionismo e pelo darwinismo social que influenciou a própria natureza das comissões, que eram ao mesmo tempo expedições militares e científicas.
Foi nesse contexto que formulou-se pela primeira vez uma “solução” de cunho estatal
para o chamado “Problema do Índio” (RONDON, 1953, p. 3 apud TACCA, 2002, p. 189).
Em 1910, foi criado o Serviço de Proteção aos Índios e Localização do Trabalhador Nacional
(SPILTN). Originalmente uma seção do MAIC, o SPILTN “trazia a ideia de integração das
populações indígenas ao processo produtivo nacional” (TACCA, 2002, p. 189), coerente “com
o ideário positivista de modo mais geral, desde o papel da ciência e das possibilidades de progresso para o campo sob um governo racional, até as técnicas de manipulação imaginária
empregadas (LIMA, op. cit., p. 207-208).
Trata-se, portanto, de um projeto que tinha como objetivo o aumento da influência do
Estado sobre a população e as terras do interior do país, assim como a assimilação desses
povos como trabalhadores úteis. A ação indigenista teria como finalidades:
a) estabelecer a convivência pacífica com os índios; b) agir para garantir a sobrevivência física dos povos indígenas; c) fazer os índios adotarem gradualmente hábitos
“civilizados”; d) influir de forma “amistosa” sobre a vida indígena; e) fixar o índio à
terra; f) contribuir para o povoamento do interior do Brasil; g) poder acessar ou produzir bens econômicos nas terras dos índios; h) usar a força de trabalho indígena
para aumentar a produtividade agrícola; i) fortalecer o sentimento indígena de pertencer a uma nação. (LIMA, 1987 apud OLIVEIRA; FREIRE, 2006, p. 112-113)

Em outras palavras, o objetivo era, sobretudo, o controle e a produtividade econômica
da terra. O próprio nome original do órgão previa essa finalidade (“Localização de Trabalha-
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dores Nacionais”), o qual durou até 1918 apenas. Após essa data, uma reforma administrativa
acabou por reduzir as atribuições do Serviço, que se restringiu à proteção, atração e sedentarização dos índios e adotou o nome por que seria conhecido definitivamente como Serviço de
Proteção aos Índios (SPI). Permaneceu, porém, o posicionamento claro de trazer os povos
indígenas para a influência do Estado, fazendo frente a outros atores sociais que se relacionavam com essas populações, notadamente os padres missionários.
A noção de regime tutelar foi criada no contexto dessa disputa, de forma a demarcar a
vida indígena como área de influência exclusiva do Estado, e predominou até a Constituição
de 1988. A figura jurídica da tutela surgiu com o Código Civil de 1916, que estabeleceu a
incapacidade relativa dos índios, estabelecendo pela primeira vez um status jurídico para o
termo. Já o Decreto nº 5.484 de 1928 atribuiu ao Estado nacional brasileiro a responsabilidade
da tutela a esses indivíduos declarados índios e, portanto, relativamente incapazes (LIMA,
2011, p. 213). os indígenas passaram a partir de então a ter direitos especiais frente ao Estado,
o que implicava um aparelho administrativo exclusivo para mediar todas as relações entre os
índios, o Estado e a sociedade nacional (OLIVEIRA; FREIRE, 2006, p. 114).
A ação tutelar partia do pressuposto de uma inadequação de um conjunto de habitantes
do território nacional aos códigos de comportamento social esperados para o que se começava
a entender como nação brasileira. No caso da ação da Comissão Rondon e do SPI sob a gestão
dos preceitos positivistas, tratava-se de uma avaliação de que havia um quadro sociocultural
diverso, entendido como primitivo, que informava as ações dos povos indígenas. Essa “cultura primitiva” os impediria de adaptar-se à cultura da sociedade brasileira sem auxílio
externo. A partir dessa avaliação, a ação do poder tutelar se investia de uma missão “pedagógica” como forma de autojustificação.
Tal “constelação particular de ideias, atitudes e políticas voltadas para a integração dos
povos indígenas na sociedade nacional” (NOVAES; CUNHA; HENLEY, 2017, p. 119) do início do século XX não legitimava a violência aberta e explícita. Nesse contexto, os esforços de
publicização da trajetória da Comissão e dos postos do SPI foram fundamentais para modular
a percepção da opinião pública da ação do Estado no interior do território. Foi nesse contexto
que a fotografia e o cinema passaram a fazer parte desse agenciamento de captura e redução
da alteridade operada pelo Estado a partir das noções de civilização, modernidade e progresso.
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2.1.3 O indigenismo e seus cineastas

Desde a década de 1890, Rondon levava fotógrafos nas equipes de exploração e
Comissões (NOVAES; CUNHA; HENLEY, op. cit, p.119). Após tentativas fracassadas de
convênios com casas fotográficas comerciais do Rio de Janeiro, ele decidiu em 1912 criar a
Seção de Cinematografia e Fotografia da CLTEMGA, sob o comando do recém-recrutado
tenente Thomaz Luiz Reis (TACCA, 2012, p. 189-190). Esta seria a primeira de outras unidades voltadas para a documentação imagética das atividades indigenistas de Estado ao longo
das décadas seguintes.
Reis havia se juntado à Comissão em 1910 como fotógrafo de campo (NOVAES;
CUNHA; HENLEY, loc. cit.). Foi ele, também, que convenceu Rondon a incluir nas incumbências da Seção de Cinematografia a produção de filmes, ficando então encarregado da
compra de materiais e organização da unidade. A equipe coordenada por Reis, embora estivesse vinculada à CLTEMGA, produziria um conjunto de imagens que cobria também as
atividades do SPI. Isso aconteceu notadamente pela continuidade com que Rondon concebia
sua participação tanto nas comissões telegráficas como na concepção, formação e consolidação do SPI e da Inspetoria de Fronteiras (TACCA, op. cit., p. 188).
As atividades da Seção de Cinematografia foram intensas até o final da década de
1920, período em que produziu-se um rico conjunto de registros fotográficos. Foram nesses
anos que foram realizados os documentários de Reis Sertões do Matto-Grosso (1913) e Rituais e Festas Bororo (1917), sendo este último hoje considerado pioneiro no gênero do
documentário etnográfico (NOVAES; CUNHA; HENLEY, op.cit.)28.
Rituais e Festas Bororo foi realizado a partir de uma incumbência de Rondon a Reis,
para que este filmasse os bororos do Posto São Lourenço (Ibidem, p. 115), que foi uma das
primeiras aldeias a receber um Posto do SPI. Além disso, a região em que tais bororos viviam
era justamente a área de influência dos salesianos que receberam os xavantes fugitivos dos
conflitos com os colonos nos arredores do Rio Culuene. Tratava-se, portanto, de uma comuni28 Reis ficou conhecido na história do filme etnográfico como Major Thomas Reis, justamente pela realização
de Rituaes e Festas Bororo. Vários pesquisadores consideram esse filme o primeiro filme etnográfico, anterior, portanto, a Nanook of the North, de Robert Flaherty. Cf. Novaes, Cunha e Henley (2017).
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dade bastante significativa no projeto político do SPI, o que poderia ter justificado a demanda
de Rondon (ibidem, p. 118-119).

Figura 20: Índio bororo com traje tradicional, cerimônia funerária e cadáver sendo molhado
em cenas do filme Rituais e Festas Bororo.

O filme retrata um ritual funerário bororo, uma cerimônia de vários dias, composta por
várias performances, cantos e danças. Há, ainda, um aspecto particularmente espetacular, que
é o processo de aceleração da decomposição do corpo e lavagem dos ossos do morto. Tendo
nascido e crescido em uma pequena vila no interior do Mato Grosso, Rondon teve intenso
contato com a cultura bororo, tendo inclusive ascendência por parte de mãe nessa etnia (ibidem, p. 117). Sendo assim, é possível que ele conhecesse a cerimônia, seu potencial estético e
narrativo, sua relevância social e soubesse na probabilidade que fosse realizado no período de
10 semanas que destacou Reis para filmar a comunidade (ibidem, p. 122).
Além das características da performance, há uma dimensão política na escolha do
local e tema do filme, ligada à disputa com os salesianos. Os padres desestimulavam a realização de vários rituais que jugavam inapropriados aos valores católicos, e este funeral era um
deles, devido ao cuidado dedicado ao cadáver. A escolha por retratá-lo seria uma afronta aos
missionários. As roupas tradicionais com que alguns dos bororos aparecem no filme teria relação com essa intenção, pois já naquele momento os indígenas daquela comunidade haviam
adotado o hábito de cobrir o corpo sob a influência dos religiosos (ibidem, p. 125).
Nota-se, portanto, a consciência com que Rondon e Reis colocavam o cinema e a fotografia a serviço do projeto institucional das Comissões já nesses primeiros anos de prática.
Não por acaso, o trabalho de documentação imagética das atividades da Comissão Rondon
seria publicado em 1946 pelo SPI em uma grande coletânea fotográfica editada por Rondon e
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intitulada Índios do Brasil. A Seção de Cinematografia encerraria suas atividades em 1930,
com a chegada de Vargas ao poder. Isso porque Rondon, por ser legalista, rompeu com novo
governo e acabou ficando isolado politicamente durante quase uma década (MENEZES,
1983, p. 26).
Foi somente no início dos anos 1940 que seria retomada uma documentação imagética
mais sistemática dos povos indígenas em contato com o Estado (TACCA, 2002, p. 195). Foi
um momento de profunda reorganização do Serviço, que voltava ao Ministério da Agricultura
após passar quase uma década subordinado ao Ministério do Trabalho (MENDES, 2006, p.
58). A retomada dos investimentos no SPI por parte do governo Vargas coincidiu também com
uma mudança de perspectiva da parte de Rondon quanto às possibilidades de atuação do indigenismo no território brasileiro. O violento histórico da relação entre os moradores das
fronteiras da urbanização brasileira e os povos indígenas o fizeram “rever seus conceitos e
priorizar (…) os estudos etnológicos como uma forma de resgatar a vida indígena” (idem).
Assim, foi criada por meio do Decreto-Lei nº 10.652 de 16 de out. 1942 a Seção de
Estudos (SE) do SPI, que “tinha entre suas atribuições a documentação fotográfica e cinematográfica da vida indigenista e a investigação das origens, ritos e tradições do índio brasileiro”
(ibidem, p. 3). A sistematização do acervo e produção de registro documental, notadamente
fotográfico e cinematográfico, foram as principais tarefas da SE até 1947. Nesse período, a
principal divisão da Seção era o Setor de Documentação, cujo núcleo era a Equipe de Expedições, mais conhecida como Equipe Cine-Fotográfica, chefiada por Harald Schultz (ibidem, p.
61).
Schultz era fotógrafo do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) e foi para o
SPI a convite do próprio Vargas em 1942. Além dele, destacavam-se na Equipe Cine-Fotográfica o cinegrafista Nilo Veloso e o fotógrafo e cinegrafista Heinz Forthmann. Entre 1942 e
1944, Schultz e Veloso registraram em filmes curta-metragem índios Kadiwéu, Terena,
Kaoiwá, Umutina, Kaingang, Bororo, Calapalo e Kuikuro (Ibidem, p. 69-73). Schultz sairia
do SPI em 1945 devido a dificuldades em conciliar o trabalho na SE com suas funções no
DIP. Isso acarretou a extinção do Setor de Documentação e seus integrantes passaram a responder ao Serviço Etnográfico da SE.
A saída de Schultz, em 1945, coincidiu com o fim dos recursos obtidos anos antes por
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Rondon. Além disso, um corte de verbas destinadas à Equipe de Expedições comprometeu as
atividades de registro cinematográfico e fotográfico. Para não interromper os trabalhos, Rondon cedeu Veloso para a Fundação Brasil Central, que acabara de ser criada. Com isso,
Forthmann permaneceu no SPI, então dirigido por Donatini Dias da Cruz e se tornou, com a partida de Schultz, o principal profissional de cinematografia da antiga
Equipe Cine-Fotográfica: um diretor de fotografia e operador de câmera capaz de
dirigir, filmar e montar um documentário (MENDES, 2006, p. 25).

Para o escopo desta pesquisa, interessa especialmente a trajetória de Forthmann, autor
de alguns dos filmes que trataremos adiante. Descendente de família alemã e nascido em
Porto Alegre em 1915, Forthmann se naturalizou brasileiro em 1940 após passar a adolescência na Alemanha com a família, que voltou ao Brasil em 1932 fugindo do nazismo. Ele
trabalhou com design industrial e publicidade em Porto Alegre e no Rio de Janeiro, onde
conheceu Schultz, que o influenciou a fazer um curso técnico de fotografia e cinema e ingressar no SPI em 1942 como fotógrafo still (ibidem, p. 78).
Forthmann participou de duas grandes expedições como fotógrafo em 1944 e 1945. Na
primeira, a equipe chefiada por Nino Veloso partiu de Cuiabá em viagem pelos rios Batovi e
Curisevo. Forthmann foi fiel às diretrizes de Schultz na documentação dos povos indígenas
encontrados. As fotografias dos mehinaku, kamayurá e nahukuá enfatizavam aspectos como
habitação, alimentação vida social e rituais (ibidem, p. 76). A segunda expedição, em 1945,
subiu o rio Culuene rumo ao território dos kuikuro nas nascentes do rio Xingu. Esses registros
tiveram o mesmo tipo de recorte temático que da viagem anterior. A participação nessas viagens deram a Forthmann experiência não só no indigenismo, mas também nos processos de
produção cinematográfica.
Entre 1946 e 1947, Forthmann realizou seus primeiros trabalhos com cinema, os
curtas-metragem Guido Marlière – um Posto Indígena de Nacionalização (1946), Entre os
Índios do Sul (1947) e Os Carajás (1947). Esses filmes foram produzidos em expedições da
Seção de Estudos sob a direção de Herbert Serpa, que demandava de sua equipe ênfase nas
atividades econômicas dos postos indígenas, distanciando-se do método de trabalho de
Schultz (Ibidem, p. 79). Isso limitou as possibilidades de exploração etnográfica por meio do
cinema para Forthmann. Ele mesmo relatou em entrevista à antropóloga Cláudia Menezes que
os filmes dessa época, embora tivessem a proposta de “preservar as manifestações culturais
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indígenas, (…) tiveram caráter essencialmente promocional das atividades e dos diretores do
órgão” (MENEZES, 1983, p. 24).
Em 1944, Meireles havia assumido o comando da frente de atração dos xavantes na
região do baixo Rio das Mortes. Dois anos depois, aconteceria o histórico encontro com
Apowẽ, evento que, ao que tudo indica, a equipe de cinegrafistas da SE teria registrado.
Naquele ano, Forthmann era o principal cinegrafista do órgão, sendo, portanto, provável sua
participação. Em 1947, ele acompanharia uma expedição maior chefiada pelo próprio diretor
do SPI Modesto Donatini Dias da Cruz para inspecionar o PIA Pimentel Barbosa. Com as
imagens feitas nessa segunda viagem, Forthmann produziu Rio das Mortes (1947), que é basicamente um registro da viagem de Donatini e descrição das atividades do Posto.
Aquele primeiro encontro atiçou ainda mais o interesse da imprensa. Em 1946, o produtor Genil Vasconcelos obteve do então Ministro da Agricultura João Alberto Lins de Barros
a autorização para acompanhar a comitiva que levaria Donatini à frente de atração no Rio das
Mortes (VASCONCELOS, 1978, p. 37). Na primeira metade da década de 1940, Vasconcelos
(1978) havia produzido e fotografado alguns filmes para o Instituto Nacional do Cinema Educativo29, alguns deles dirigidos por Humberto Mauro, além de diversos filmes de atualidades e
pequenos documentários (O RADICAL, 20 de set. 1942). Ele tinha bom trânsito em jornais e
revistas cariocas e conseguiu colocar na comitiva os jornalistas Sílvio da Fonseca, Lincoln de
Souza e Antônio Buono Júnior e os cinegrafistas Pedro Neves e Lincoln Macedo Costa
(CASAS MENDOZA, 2005, p. 42). Forthmann participou da comitiva como cinegrafista do
SPI.
29 “O INCE foi fundado no Governo Getúlio Vargas, em 1936, sob coordenação do Ministério da Educação e
Saúde Pública. Sua criação foi resultado de um longo debate, emergido nas primeiras décadas do século pas sado sobre o bom e o mau uso de imagens na educação, destinadas às crianças e aos jovens. (….) O cinema
no ensino poderia ser a mola propulsora da modernidade (…). Com o cinema educativo, seria possível valorizar a natureza e a cultura brasileira e levar informação pelo país afora (…). O mentor do INCE, o antropólogo, médico e educador Roquette-Pinto, em uma de suas célebres frases, afirmava: ‘Nosso cinema tem que
informar, cada vez mais, o Brasil aos brasileiros’. O INCE funcionou de 1936 a 1966, produziu mais de 400
documentários de curtas e médias metragens voltados à educação popular, divulgação da ciência e tecnologia. Muitos filmes foram adquiridos pelo órgão, o que fez com que sua filmoteca chegasse a cerca de 1000
títulos sobre os mais diversos assuntos. A exibição era voltada às escolas, instituições culturais e salas de
cinema, antes da projeção do circuito comercial. Foram realizadas películas sobre medicina, biologia, botânica, física, química, artes, antropologia, história, geografia, literatura, música, folclore, astronomia, entre
outros. Roquette-Pinto foi o seu principal diretor, e nos 10 primeiros anos de funcionamento, o Instituto atingiu seu auge, produzindo mais de 200 documentários. Humberto Mauro, seu mais destacado cineasta, foi responsável pela produção da maioria dos filmes educativos e culturais” (CARVALHAL, 2008, p. 21-22).
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Meireles os recebeu a contragosto e apenas por ordem superior. Incomodava-lhe o fato
de levar para a frente de contato uma equipe tão numerosa e inexperiente nesse tipo de expedição (VASCONCELOS, 1978, p. 37). A viagem transcorreu sem maiores problemas. Além
das reportagens e livros escritos pelos jornalistas participantes, o conjunto de imagens produzido deu origem ao já mencionado documentário de Forthmann. Vasconcelos produziria ainda
dois filmes a partir dessa viagem: Frente a Frente com os Xavantes (1948) e Sertão: entre os
índios do Brasil Central (1949) (MENDES, 2006, p. 88).
Vasconcelos conheceu Meireles na referida reunião com o Ministro da Agricultura.
Tendo se aproximado durante a viagem de 1947, os dois se tornaram amigos. Além dos dois
filmes, Vasconcelos produziria outros trabalhos voltados para o mesmo tema: a exploração do
interior do Brasil e a vida dos indígenas. Meireles, que é creditado como roteirista de Sertão,
colaboraria ainda com outros filmes produzidos por Vasconcelos, como Minha vida no sertão
(1951), Nos sertões do Amazonas (1951), Tragado pela Amazônia (1955) e O Segredo da
Serra Dourada (1959) (SILVA NETO, 2002, p. 741). O produtor teria, inclusive, começado
um longa-metragem nunca finalizado sobre a vida do sertanista, chamado Capitão Caraíba
(MOREL, 06 fev. 1974).
Toda essa produção foi fundamental para as atividades do SPI ao longo da primeira
metade de século. Mais que uma proximidade incidental, tratou-se de um projeto intencional
que existiu desde os primeiros trabalhos das comissões de instalação de linhas telegráficas no
final do século XIX e que se complexificou nos anos seguintes. Mais que bons instrumentos,
porém, o cinema e a fotografia foram com o indigenismo parte de um mesmo dispositivo que
marcou a sociedade brasileira naqueles anos, um maquinismo que agenciou práticas, discursos
e instituições e que definiu o encontro entre os Xavante e o Estado.

2.1.4 Pacificação e política xavante

A publicação do ensaio de Manzon, em 1944, e os filmes de Forthmann e Vasconcelos
constituem parte do primeiro conjunto de produção audiovisual de grande circulação dedicado
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a populações indígenas no país. Isso tornou os Xavante o “primeiro grupo indígena brasileiro
a ser destaque nos meios de comunicação de massa” (GARFIELD, 2011, p. 94-95). O próprio
SPI estava consciente desse protagonismo no debate público e, por isso, investiu na produção
dessas imagens.
Por outro lado, toda a maquinação que garantiu um certo protagonismo às equipes de
registro na trajetória do SPI era antes causa e condição do que consequência de um projeto
institucional indigenista de Estado. Os filmes de Vasconcelos, de certa maneira, expressam
isso, já que ele não era funcionário do governo e se aproximou de Meireles para garantir presença nas expedições, talvez seguindo uma intuição quanto ao interesse da sociedade
brasileira urbana sobre o tipo de olhar que poderia ser dirigido aos indígenas e seu território
nos seus filmes. O ensaio de Manzon opera nesse mesmo registro. Nesse sentido, é interessante retomar seu ensaio a partir desse panorama que acabo de descrever, sobretudo para
observar como o uso da técnica fotográfica remete, engendra e é informado por todo esse dispositivo em operação.
Daquela foto principal analisada anteriormente, Manzon optou por destacar partes por
meio de ampliações de detalhes. Duas das imagens que compuseram o ensaio eram recortes
daquela imagem mais ampla. Trata-se de duas regiões que mostram os corpos dos xavantes no
solo (ver figura 21). Esse gesto diz muito sobre o dispositivo operando na produção dessas
imagens. A aproximação do olhar dá corpo à curiosidade do leitor urbano da revista, mas também ecoa um gesto pretensamente científico de análise que objetifica a alteridade, em uma
analogia evidente com o microscópio e o estudo de micro-organismos. Além disso, as ampliações funcionam como recurso dramático na composição da narrativa da reportagem na
medida em que tentam mostrar a tensão nos corpos e rostos. Isso confere uma camada de
sadismo nesse gesto de aproximação do olhar, pois permite ao leitor manter uma posição confortável enquanto observa aqueles corpos encurralados e sob ataque.
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Figura 21: Ampliações da imagem anterior, parte da reportagem fotográfica “Enfrentando os
Chavantes”, de Jean Manzon e David Nasser.

A oposição entre os corpos dos índios e a sombra geométrica do avião, somada à hierarquia implícita no jogo entre identificação dos olhares e os pontos de vista, repõem todas as
oposições simbólicas mobilizadas por Vargas e a Marcha para o Oeste: civilização e primitivismo, cidade e floresta, progresso e atraso, litoral e interior, cultura e natureza. Enunciavam a
ideia de que os índios eram crianças ingênuas e que mereciam o cuidado do Estado para que
pudessem superar o estágio atrasado em que se encontravam. Expressavam, finalmente, a iminência e a inevitabilidade da chegada da sociedade brasileira àquele território entendido como
virgem e mal aproveitado pro meio da tão falada pacificação.
É interessante notar a ênfase no termo “pacificação” tanto pelo SPI quanto pela
imprensa nesse momento. Embora a equipe de Meireles tenha efetivamente aberto relações
pacíficas com o grupo de Apowẽ, isso não podia ser generalizado para todos os xavantes.
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Segundo Aracy Lopes da Silva, “outras regiões do Mato Grosso estavam povoadas pelos
Auwẽ desde o início dos anos 30 e seu processo de estabelecimento de relações permanentes
com os brancos têm outros momentos relevantes” (1992, p. 369). O grupo que continuou a
caminhada até a região dos rios Culuene e Couto Magalhães só partiu para o contato voluntário com o waradzú em meados da década de 1950, por meio das missões salesianas. Esse
grupo especificamente chegou em Sangradouro e Merure após quase uma década de migrações sucessivas fugindo tanto de facções inimigas que ficaram na região da Serra do
Roncador como dos colonos que viviam nas terras onde chegaram. Eles buscaram inclusive
ajuda do governador de Goiás antes de recorrerem aos religiosos (idem). Lopes da Silva
(1992) conclui, a partir disso, que se em 1946
os Xavante mostravam-se arredios e resistentes ao contato – ao ponto de ser montada uma infraestrutura complexa e destacadas várias equipes especialmente para
vencê-los –, dez anos depois a situação se invertia: as pressões sobre seu território e
suas aldeias haviam aumentado tanto que, sentindo-se vencidos pelas consequências
do contato indireto que os dizimava, não viram alternativa a não ser a procura deli berada do convívio pacífico com os brancos.

Tal passagem joga luz ao fato de que os xavantes não eram um grupo unificado politicamente, de modo que o Estado pudesse reivindicar o estabelecimento definitivo de relações
pacíficas com o grupo. São conhecidas a belicosidade e o faccionalismo que marcam sua
organização política e espacial. Isso faz com que, por exemplo, as aldeias sejam arranjos sempre provisórios e passíveis de transformações repentinas. Outro aspecto importante é o
funcionamento da chefia, que Maybury-Lewis (1984) ressalta ser intrinsecamente instável,
sem prerrogativas especiais e depende de um equilíbrio delicado entre facções30.
30 Cito aqui um longo trecho em que Maybury-Lewis (1984) resume esse aspecto: “A facciosidade é um fato
básico da vida Xavante; faz parte do esquema geral em termos do qual as pessoas orientam seu comporta mento e ordenam suas categorias conceituais. As facções competem eternamente por poder e prestígio assim
como pelo prêmio maior: a chefia. É difícil dizer quais são os poderes de um chefe, assim como é difícil
determinar até mesmo quem é o chefe. Os chefes não são instaurados formalmente no cargo, nem há procedimento algum, já preestabelecido, para sua eleição, indicação ou sucessão. Eles não dispõem de nenhuma
insígnia e são poucas as prerrogativas que os distinguem de seus companheiros. Trata-se, de fato, de homens
que exercem liderança e, nessa medida, reivindicam o status de chefes. Nem todos os líderes, porém, tornamse chefes e acontece, às vezes, de um homem que reivindica tal condição ser reconhecido apenas por uma
parte dos membros da comunidade. Quando o poder está dividido de modo equilibrado entre as facções, pode
haver mais de uma pessoa a quem a chefia é imputada. Os Xavante encaram essa situação com muita natura lidade, já que a chefia é sancionada simplesmente pelo reconhecimento, na prática, da detenção do poder por
determinados indivíduos. Não há outra forma de legitimidade. Os Xavante reconhecem o fato de homens
influentes competirem constantemente pelo direito de sere vistos como chefes. Assim, quando um homem
tenta depor um outro que seja considerado, de modo geral, o chefe, sua atuação não é contrária às noções
Xavante relativas ao comportamento correto. Um chefe é reconhecido como tal enquanto é o cabeça de uma
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Esse equilíbrio frágil da organização política e espacial das comunidades sofreu
enorme impacto com a chegada das frentes de ocupação do Estado, causando, inclusive, desigualdades materiais entre as comunidades. O grupo de Apowẽ, primeiro a buscar contato,
acabou sendo privilegiado pelo acesso aos recursos do SPI que chegavam via Posto. Já os grupos que migraram para o norte e para o sul levaram uma década ou mais para consolidarem
uma via de acesso estável aos bens materiais vindos das cidades. Ou seja, tratou-se antes de
uma reorganização da geopolítica da ocupação do que efetivamente uma pacificação.
As diferentes necessidades e estratégias de aproximação de cada comunidade definiram as diversas formas como cada uma delas acabou encontrando sua “pacificação”. No
plano simbólico mais geral, essas diferenças foram camufladas pela força dos estereótipos.
Isso não significa, porém, que não havia um cálculo na forma como essa aproximação era
feita, o que definiu também a forma como eram vistos. No caso de Apowẽ, um líder estabelecido e com grande poder, ele expulsou as facções rivais e controlou da melhor forma que pode
a aproximação da equipe de Meireles. Isso provavelmente contribuiu para a percepção de
ausência de conflitos internos por parte dos funcionários do Estado. Essa situação evidentemente não podia durar muito mais, como, por exemplo, os conflitos que explodiram na região
de Xavantina em 1956 (GARFIELD, 2011, p.125) ou o assassinato do líder Urubuenã em
1958, apenas quatro anos após sua noticiada viagem ao Rio de Janeiro com Meireles
(FREIRE, 2005, p. 67).
A chegada dos brancos significou, para os Xavante, num primeiro momento, que seu
modo de fazer política deveria levar em conta aquele inimigo, agora convertido em invasor.
Era preciso transformá-lo em algo útil, senão um aliado. Durante os anos que separam as fotografias de Manzon, feitas em 1942, e as imagens de Forthmann e Vasconcelos, produzidas em
1946, uma mudança aconteceu na percepção desses estrangeiros por parte dos Xavante. Algo
os levou a se aproximar, e, para isso, foi necessário repensar a forma em como se apresentar
para esse inimigo, pois a agressividade guerreira já não estava surtindo mais efeitos para
mantê-los à distância.

facção forte, Segundo o pensamento Xavante, se sua facção deixa de ser suficientemente forte e poderosa
para mantê-lo naquela posição, ele perde o direito à chefia” (p. 250-251), Mais detalhes sobre o sistema
político xavante, nas páginas 49 a 51 do capítulo 1.
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2.2 Domesticação, captura, modulação

As políticas indigenistas, se por um lado impuseram confinamentos a territórios e missões, por outro serviram de modelo para a ampliação da noção indígena de política, que
passou a incorporar também o elemento não indígena. Foram os primeiros passos no sentido
de transformar “a representação de si a partir do modelo cultural do dominador” como “possibilidade destes sujeitos políticos atuarem no sentido de romperem a sujeição a que foram
submetidos” (NOVAES, 1993, p. 63-70).
Em que pese as limitações do momento histórico, as especificidades técnicas e a falta
de consciência por parte dos xavantes do dispositivo de produção simbólica em que eram capturados, pensaremos dois dos filmes de Forthmann e Vasconcelos a partir dessas premissas e
da seguinte hipótese: a performatividade guerreira que operava na luta contra os invasores se
converte em um meio de modular a aproximação da equipe do SPI; essa performatividade
transformada é capturada no dispositivo de apagamento de suas subjetividades e alteridade,
que os dois filmes que analisaremos a seguir operam cada um à sua maneira, mas não sem
contaminar as imagens e de certo modo preparar a entrada das próximas gerações nesse universo.

2.2.1 Rio das Mortes

Rio das Mortes é um documentário de 1947 produzido pelo SPI e assinado por Heinz
Forthmann. O filme é um relato de viagem do então diretor do Serviço, Modesto Donatini, em
uma expedição de inspeção dos Postos instalados na Ilha do Bananal e no Rio das Mortes. A
viagem foi motivada pelo recente contato bem-sucedido da Segunda Turma Volante, liderada
pelo sertanista Francisco Meireles, com os até então não contatados xavantes da região do
baixo Rio das Mortes.
O filme funciona basicamente como uma peça institucional, concebido para divulgar
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as atividades dos Postos e a imagem de Donatini. A orientação voltada para a estrutura produtiva dos Postos Indígenas e o detalhamento de seu funcionamento é uma mudança profunda
nas diretrizes de trabalho da equipe de registro do SPI, da qual Forthmann fazia parte e,
naquele momento, era o principal técnico. Isso era resultado da saída de Harald Schultz do
comando da Equipe de Expedições e sua subsequente extinção. Com a equipe de registro passando a responder diretamente para o diretor da Seção de Estudos Hebert Serpa, este
determinou essa nova orientação temática, em detrimento do enfoque preferencialmente etnográfico anterior.
Não obstante, o filme possui uma excelência técnica e qualidade narrativa acima da
média dos demais filmes produzidos no Serviço naquele período 31. A relação entre o texto narrado e as imagens é de equilíbrio. Ainda que a voz off conduza e estabeleça o significado do
movimento dos personagens, a montagem não se restringe a ilustrar com imagens a voz do
narrador. Na maioria dos casos o espectador pode desprender das imagens o sentido que o
narrador à vezes antecipa, às vezes complementa. O dispositivo fílmico não depende integralmente do texto pois os planos têm densidade para conferir movimento aos personagens.

Figura 22: Planos iniciais de Rio das Mortes

Rio das Mortes é composto por imagens feitas durante a viagem de Donatini em
194732. O protagonista do filme é o Serviço de Proteção aos Índios. Diferentes personagens
31 Marcos de Souza Mendes, por exemplo, faz a seguinte observação em relação aos filmes de Nilo Veloso,
cinegrafista da SE ao lado de Forthmann: “Distantes do espírito vigoroso dos documentários de Reis e da
preocupação etnográfica de Schultz, os filmes de Veloso se aproximam a curtas reportagens jornalísticas, de
planos cinematográficos estáticos, sem progressão temporal interna e sem sentido de montagem, o que os
aproxima de fotografias filmadas” (2006, p. 71)
32 Alguns pesquisadores propõem a hipótese de que imagens produzidas no encontro de 1946 tenham sido utilizadas. Relatos de Meireles, Forthmann, Vasconcelos e outros membros das duas expedições confirmam que o
primeiro encontro foi filmado (MENDES, 2006, p. 86-87). Como esse foi o único filme produzido pelo SPI
sobre esses encontros iniciais com o Xavante, não é implausível supor que as imagens tenham sido aproveita-
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incorporam esse protagonista maior, sendo na maior parte das vezes o Diretor, eventualmente
os sertanistas, por uma breve passagem os moradores dos Postos, além do Posto em si, com
sua estrutura física e atividades econômicas. Embora a narração fale inicialmente do Xavante,
eles são mencionados fundamentalmente como problema a ser resolvido pelo verdadeiro
agente do filme, o SPI. Há, também, ênfase no espaço em que vai se desenrolar a ação, o Rio
das Mortes e a região da Serra do Roncador, o que será explicado de maneira bastante didática
com o recurso de mapas e gráficos.
A sequência inicial é composta de planos estáticas do Rio das Mortes e tomadas aéreas
do cerrado. Vemos do alto uma aldeia xavante, o primeiro indício dos indígenas no filme.
Esse rápido plano indica o objetivo da viagem e o encadeamento lógico que se segue é claro
nesse sentido: há um lugar no interior do país em que vivem os Xavante; eles se refugiaram
ali após um conflito no século XIX com os “brancos”, como diz o narrador, evitando desde
então novos contatos; finalmente a “civilização” chegou à região e os conflitos voltaram a
acontecer. Essa é a justificativa que o filme fornece para a ação do SPI, a quem mais uma vez
é conferida a iniciativa da ação que movimenta os personagens: “Resultou daí a decisão do
Serviço de Proteção aos Índios de tentar pacificá-los”. O gráfico no mapa indica o quadro
geral desse movimento, e então o espectador é colocado dentro do barco da expedição que
sobe o Rio das Mortes.
Entramos no ritmo predominante do filme: o movimento seguro, constante e objetivo
da comitiva. Não há hesitação, nem surpresas, nem medo, nem tensão. Os personagens caminham seguros do destino que devem atingir, como devem proceder e o que esperar. O olhar do
filme, que é também o olhar do Serviço por meio de seu Diretor, esquadrinha o ambiente, seja
para buscar indícios dos xavantes, seja para fiscalizar o funcionamento do posto, onde a comidas.
No entanto, a partir da comparação entre os filmes de Forthmann e Vasconcelos, me parece improvável que
haja material significativo de 1946 em ambos os filmes. O filme de Forthmann se concentra sobretudo nas
inspeções dos Postos. As poucas imagens dos contatos com os xavantes utilizadas estão presentes também no
filme de Vasconcelos, conforme é possível constatar pela comparação de enquadramento, luminosidade e elementos em cena. Já as imagens utilizadas por Vasconcelos tem entre si uma continuidade técnica e estética,
permitindo supor com segurança que foram todas feitas na viagem de 1947.
Para os objetivos dessa análise, é suficiente constatar que o arco narrativo do filme é construído cronologica mente, acompanhando o avanço da expedição, tratando as imagens como contemporâneas. Por outro lado, é
importante notar que os filmes tratam de um tema que remete a um processo de vários anos. Nesse sentido,
seria natural supor que os realizadores pudessem utilizar imagens de um ano na narrativa de outra viagem
sem sentir necessidade de indicar ou problematizar a questão. Existe um único plano em Frente a Frente com
os Xavantes sobre o qual cabe uma dúvida, do qual tratarei na próxima seção.
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tiva chegará logo após uma primeira troca de presentes com os indígenas. A montagem
recorre a cortes seguros, os planos são sempre estáveis e claros.
Planos gerais e em movimento das margens do rio, colocando o espectador dentro do
barco, alternam-se com aproximações de detalhes da encosta, a vegetação, animais e indícios
de atividade dos xavantes. Em uma dessas aproximações, o olhar esquadrinhador do sujeito
fílmico localiza balsas, as quais atribui aos procurados xavantes. Um segundo indício de sua
presença. O narrador procura um tom sóbrio e pretensamente técnico para descrever esses
objetos. Com isso ele mantém o controle sobre o desenrolar dos acontecimentos.
Em seguida, flechas são encontradas, fincadas na areia. Elas são o terceiro e mais contundente sinal de presença xavante no filme. Não por acaso, elas provocam a primeira
interrupção no movimento dos personagens. Uma parte do grupo desce do barco, vai até a
praia e substitui as flechas por ferramentas. Os xavantes que deixaram aquelas flechas parecem em vias de interagir com os sertanistas que trocam os objetos. Por um momento, temos a
impressão de que um encontro acontecerá.
Imediatamente, porém, o filme repõe a hierarquia entre seus protagonistas: “Flechas
fincadas na praia indicam a presenta do Xavante. O diretor Donatini manda depositar grande
quantidade de machados, facas, facões e outros utensílios”. O Estado, na figura do diretor,
retoma a inciativa da ação. Quem se movimenta e corporifica a ação na imagem são os funcionários do Serviço, mas o fazem a mando de Donatini.

Figura 23: Primeiro encontro com os xavantes

Em seguida a câmera se distancia novamente e, do meio do rio, vemos os pequenos
corpos dos xavantes surgindo do mato e descendo para buscar os objetos na areia. Esses vultos são o quarto e último vestígio dos Xavante até a cena final. Daqui até lá é o SPI, em suas
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diferentes manifestações, que ocupará toda o filme. O olhar e a voz que procuraram organizar
a paisagem até aqui apresentarão o funcionamento dos dois Postos Indígenas dessa frente de
atração: Pimentel Barbosa e Pindaíba.
Durante cinco minutos, o que representa um terço do filme, imagens dos moradores
dos Postos saúdam a chegada da expedição, felicitam o diretor, se movimentam coreografadamente com a trilha sonora sob o olhar superior que os vistoria. Homens, animais, construções
e ferramentas entram e saem de cena harmoniosamente, descrevendo um quadro de disciplina,
trabalho e prosperidade. Há, ainda, um breve desvio que leva o espectador até uma equipe que
havia feito a viagem por terra, um trajeto que havia sido indicado no mapa. São planos que
relembram a dificuldade de acesso e ocupação da região, valorizando a organização em que se
encontram os Postos no momento da visita. Tudo funciona perfeitamente e o diretor parece
satisfeito com o que vê.
Por todo o longo momento que dura essa sequência, a impressão é de que os xavantes
deixaram de ser o tema do filme. Trata-se do momento de maior apagamento da presença
deles no território, que desaparecem sob a ação civilizatória do Estado. Tudo nos Postos funciona com ares de um destino manifesto que se concretiza com a chegada do progresso
modernizante, tornando finalmente produtiva a terra subaproveitada do Centro-Oeste. O dispositivo que achata a alteridade xavante sob a ideia da necessidade de pacificação também
opera sobre os moradores do posto e dos próprios funcionários do SPI. Todos ali são peças de
uma engrenagem maior que é a construção da nação brasileira.

Figura 24: Inspeção do PIA Pimentel Barbosa

Se no filme de Forthmann essa operação é relativamente sutil, em outros filmes da SE
ela é mais explícita, como em Guarita. Guarita é um Posto do SPI localizado às margens do
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rio de mesmo nome, em território kaingang no Rio Grande do Sul. Como em Rio das Mortes,
o objetivo é promover as atividades do órgão por meio do relato do funcionamento do Posto.
A função civilizatória é também um dispositivo central. Embora trate-se de um filme sobre os
Kaingang, o filme começa falando do caso xavante. A abertura do filme mostra imagens do
Rio das Mortes muito parecidas com o início do filme de Forthmann. Vemos um barco com
funcionários do SPI, Meireles entre eles, atravessando o rio, buscando alguns xavantes que os
esperavam na outra margem. Eles entram no barco e voltam todos para a margem oposta. O
arco narrativo constrói um sentido de domesticação e civilização dos índios selvagens, papel
que os xavantes são aqui convocados a incorporar. Como se as imagens não fossem bastante
explícitas, o narrador assegura a transmissão da mensagem:
O Brasil é um imenso país que a cada dia mais tem uma surpresa a apresentar, ou um
fato esquecido e que deve ser lembrado, como o lendário Rio das Mortes. As suas
águas turvas impediram muitas vezes as avançadas dos bandeirantes que pretendiam
aumentar o território brasileiro. Os índios foram outros obstáculos, como os xavantes, que hoje se confraternizam com o SPI, e que vão sendo aos poucos preparados
para serem úteis a si mesmos e à coletividade. A atitude pacífica e acolhedora do
SPI faz crescer a confiança dos xavantes à civilização dos brancos (grifo meu).

A operação é tanto mais violenta quanto explícita: os xavantes são igualados à fauna e
flora do cerrado, que representam empecilhos para o crescimento do território nacional, aqui
identificado à figura histórica dos bandeirantes. Além disso, o filme não reconhece nem o
direito dos xavantes de existirem além da chamada civilização, fora da qual eles seriam inúteis inclusive a si mesmos. Por mais que o discurso positivista que embasava as ações do SPI
pressupusesse esse tipo de perspectiva, são raros os momentos em que isso é formulado de
maneira tão explícita.

Figura 25: Planos do filme Guarita
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Em Guarita, os xavantes funcionam como um anti-exemplo e contraponto para os “já
bastante civilizados” kaingang, que “viviam antigamente como os xavantes”. A docilidade
destes os premiou com a paz do aldeamento, o acesso às técnicas mecanizadas de cultivo e o
privilégio de contribuir com a “luta pela independência econômica do Brasil”. Essa é uma
imagem que os xavantes carregarão por muito tempo ainda.
Retornando a Rio das Mortes, o filme parece oscilar entre polos: em um extremo, os
Xavante como objetivo de pacificação; no outro, o SPI com sua função civilizadora. O filme
começou no cerrado, vemos do alto uma aldeia xavante e somos informados sobre sua história
na região. A seguir, vemos os indígenas apenas como vestígios e vultos distantes. Então nos
distanciamos completamente. Seguindo essa lógica, o filme retornará, em seu terço final, ao
polo xavante e ao objetivo pacificador. Esse retorno, porém, não significará menos apagamento de alteridade e subjetividades.
O gancho para a mudança de rumo na narrativa é uma visita ao cemitério do PIA
Pimentel Barbosa. Ali foram depositados os restos dos corpos recuperados do ataque à expedição de 1941. O próprio nome do Posto é uma homenagem à equipe, como o narrador
enfatiza. Embora o filme procure sempre ressaltar os ataques que os xavantes já sofreram, fica
claro aqui quais mortes são mais sentidas e importantes. Nessa passagem, Meireles e Donatini
encenam uma vista enquanto o filme constrói um mártir para o SPI. Detalhes como as ossadas
dos mortos dão um tom macabro à sequência.
A memória desse episódio colocará os personagens novamente em movimento, que
partirão em expedição para um novo contato, dessa vez no interior do território. Se encadeiam
planos do grupo a cavalo abrindo picadas na mata, montando acampamentos, acendendo
fogueiras, fumando cigarros e distribuindo objetos em suportes de madeira, marcando a presença com bandeiras do SPI. Se na primeira parte a natureza, na figura do Rio das Mortes,
tinha algum protagonismo, agora o cerrado se torna pano de fundo para uma imagem laudatória Estado brasileiro, por meio da figura dos sertanistas.
Aqui, porém, o desenrolar dos acontecimentos não correspondem à segurança e ao
desejo de controle com que o narrador conduziu a narrativa até aqui. O contato é frustrado, os
índios não aparecem. Com isso, pela segunda vez eles interferem, do fora-de-campo, no movimento dos personagens. O clímax do filme é atingido no retorno do grupo, quando os
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xavantes finalmente passam a ocupar o quadro. Ao surpreender a comitiva já chegando ao rio,
eles interrompem pela terceira vez o movimento dos corpos e impõem o ritmo.
O narrador enuncia da seguinte maneira o inesperado encontro: “Mas, dias depois, o
xavante surge de surpresa nas margens do Rio das Mortes”. Segue-se uma troca afobada de
objetos por ambas as partes. Nesse ponto, imagem e som têm seu momento mais intenso de
distanciamento. Vemos os xavantes por trás da linha formada pelos sertanistas à frente da
câmera. Do outro lado os indígenas se aproximam e se afastam diversas vezes, pegando e deixando objetos. Todas as pessoas, dos dois lados, parecem ansiosas. Os objetos passam de mão
a mão rapidamente, como se houvesse um receio dos corpos se aproximarem demais ou se
tocarem.

Figura 26: Visita ao cemitério, os sertanistas distribuem presentes e o último encontro.

Pela primeira vez no filme, os planos são tremidos, a imagem é inquieta, as ações
começam no meio e não chegam ao fim. O local em que o encontro ocorre é encoberto pela
vegetação alta, e os corpos dos indígenas aparece sempre na penumbra, recortados pela luz ao
fundo. Os planos são curtos e os cortes rápidos. O ritmo do filme muda sensivelmente, como
que atravessado pelo imprevisto encontro, perturbado pela situação que, ainda que tenha sido
o objetivo desde o início, finalmente fugiu ao controle. Esse transbordamento contamina a
montagem e o que vemos é uma imagem que ganha uma qualidade completamente diferente.
Por outro lado, o texto narrado em off tenta recuperar o sentido da narrativa, imprimindo sobre a intensidade das imagens o discurso oficial do SPI. As ideias positivistas surgem
inconfundíveis na voz do narrador:
Ainda desconfiado, ele recebe os presentes das mãos dos intrépidos pacificadores.
Mas, antes de admirar a coragem do civilizado, devemos admirar a coragem do
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índio, que conhece o homem branco pela lenda como integrante de uma única tribo
grande e poderosa, forte e cruel, que saqueou suas casas, queimou suas aldeias e
matou seus antepassados. O SPI, que se orgulha de já ter conseguido quatro encontros pacíficos com o Xavante nunca se cansará em rebater a opinião daqueles que os
consideram traiçoeiros, sanguinários e refratários à civilização. Sua aparente ferocidade não é um simples prazer de matar, mas o reflexo de males sofrido. Nunca se
deve esquecer isso, pois sempre na diferença dessas opiniões está a extinção ou a
sobrevivência de uma grande nação indígena.

O filme acaba com um plano de um xavante se afastando correndo da câmera, desaparecendo no mato. Ao colocar os indígenas no último plano, em coerência com a introdução
que mostrava uma aldeia, o filme procura conferir algum protagonismo a eles. Isso reforça
ainda mais a disjunção de sentido entre imagem e som nessa sequência final. A perturbação
resultante é ainda mais forte se levarmos em conta o processo sutil de apagamento da alteridade que atravessa o filme.
O roteiro procura por um lado justificar sempre o comportamento agressivo dos indígenas, seja colocando-o como uma reação (como na sequência do mapa – “até que a
civilização foi penetrando sempre mais, aumentando-se os incidentes entre os civilizados e os
xavantes” e “após uma tentativa prematura de penetrar na aldeia”), seja silenciando (como na
sequência do cemitério). Ou seja, o filme reconhece tacitamente o direito à defesa e ao território. Por outro lado, é inevitável que ele não opere também como tutor e protetor (como na
introdução – “resultou daí a decisão do SPI de tentar pacificá-los” e “O SPI não retrucou
porém. Mas, em vez de estabelecer acampamentos tão avançados, empenhou-se primeiro na
consolidação de suas bases no Rio das Mortes”).
Esse jogo duplo concretiza um gesto de infantilização e diminuição da alteridade
representada pelos xavantes, sem contar a miopia intencional ao não problematizar a invasão
do território sob a forma de expansão territorial nacional. O apagamento da alteridade no
filme é sutil e se dá por meio da legitimação da necessidade da tutela e da não problematiza ção do conflito social implícito.
Resta, por fim, perguntar por que Forthmann manteve até o fim a opção por conservar
os xavantes sob uma aura de mistério. Em nenhum momento antes do final vemos plenamente
seus corpos. Ao apagamento efetuado pela narrativa dominada pelo discurso oficial, corresponde um apagamento dos corpos nas imagens. Parece haver um cruzamento de fatores que
levam a isso. Por um lado, é possível que a situação delicada e as limitações técnicas tenham
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impedido a tomada de imagens mais claras. Por outro lado, os próprios xavantes permanecem
sempre à margem do visível, deixando-se notar apenas pelos seus rastros e vestígios. A visibilidade era um risco que, naquele momento eles não podiam correr. A impressão é que o
dispositivo que Forthmann e seu filme integravam deixou marcas incontornáveis nas suas
escolhas estéticas. Essa conclusão é reforçada se compararmos essas escolhas com as de Genil
Vasconcelos, que chega a um efeito similar por caminhos completamente diferentes.

2.2.2 Frente a Frente com os Xavantes

Genil Vasconcelos foi o responsável por incluir fotógrafos, jornalistas e cinegrafistas
na expedição de inspeção dos Postos da frente de atração dos xavantes em 1947. Com as imagens dessa viagem ele produziu ao menos dois filmes: Frente a Frente com os Xavantes
(1948) e Sertão: entre os índios do Brasil Central (1949). Enquanto o segundo conta a história da busca por uma mina de diamantes perdida na Serra do Roncador, o primeiro se
concentra no relato da viagem em que Vasconcelos e Forthmann acompanharam o diretor do
SPI na inspeção dos Postos Indígenas. Por esse motivo, tomaremos o filme de 1948 como
objeto de análise33. Esse enfoque dos filmes na descrição da mesma viagem cria um diálogo
interessante entre eles, resultante notadamente das diferenças de abordagem de cada realizador. É desse paralelo, seus afastamentos e aproximações que tratarei a seguir.
O filme propõe um relato da expedição sob a forma de uma aventura vivida pelos
repórteres, fotógrafos e cinegrafistas. Tais personagens são o lugar de identificação para o
público urbano, seja nas dificuldades de adaptação ao cotidiano da viagem, seja nos momen33 A cópia utilizada nessa análise é a que está disponível para pesquisa na videoteca da Cinemateca Brasileira,
em DVD. Aparentemente, os rolos não foram digitalizados na ordem certa. Além disso, a seguinte observa ção na base de dados da Cinemateca permite supor que falta o primeiro rolo: “Não consta título na cópia
(cópia em U-matic VU06310N e VU06311N). Na mesma fita com mais 4 filmes sobre índios (vide o mesmo
no. de tombo). Tempo total da fita 1:51'20''.”
A partir da comparação com o filme de Forthmann e da análise do que parecem ser as pontas dos rolos, reor ganizei minhas notas de decupagem na ordem que julgo ser a correta. Decidi manter esse material na pesquisa pela sua relevância para o problema que tenho em vista. O diálogo que ele estabelece com o filme de
Forthmann é muito importante para ser negligenciado. Além disso, os trechos que mais interessam, em que a
expedição percorre o Rio das Mortes, visita os Postos Pimentel Barbosa e Pindaíba, sobrevoa as aldeias e
estabelece os três contatos, estão todos presentes no filme.
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tos de perigo, estranhamento e excitação no contato com os grupos indígenas que aparecem
do filme. O tom é de diário de viagem, alguém que retorna e relata aos amigos um período
distante de casa, em um ambiente estranho.
Sendo assim, Vasconcelos e seus colegas são os verdadeiros protagonistas. Eles são
mostrados diversas vezes em diferentes contextos, sempre tomando a iniciativa dos acontecimentos. Nos longos planos da paisagem, eles são mostrados operando o equipamento e
registrando o que veem; nas caminhadas a pé, são vistos enfrentando o duro dia a dia da expedição nos acampamentos; demonstram coragem, iniciativa e criatividade para trazer imagens
dos índios selvagens.
Algumas passagens são emblemáticas nesse sentido, como no primeiro encontro com
os xavantes. Após duas rodadas de trocas de presentes à distância, planos de membros da
comitiva dentro do rio são descritos nos seguintes termos pelo narrador:
Calculando que fosse o ruído do motor que os espantava, cinegrafistas, fotógrafos e
jornalistas atiram-se à água para, a pé, vencendo a correnteza violenta, alcançar a
margem e tentar contato pessoal com os índios. O operador Lincoln Macedo Costa
arma seu tripé em pleno rio, enquanto Genil faz fotografias (grifo meu).

Figura 27: Os jornalistas são os personagens principais de Frente a Frente com os Xavantes

Essa sequência, a primeira em que os xavantes aparecem, mostra os jornalistas como
líderes da expedição. Em nenhum momento os funcionários do SPI são mencionados, e o narrador sempre utiliza a primeira pessoa do plural, generalizando as ações quando Vasconcelos
e seus companheiros não estão no centro dos acontecimentos. Os personagens são apenas
nomeados quando se trata de um dos jornalistas, como na passagem citada. A sequência termina com o quadro preenchido por fotógrafos e cinegrafistas retornando ao barco.

136
Esse ponto marca uma primeira e decisiva distância com o filme de Forthmann. Os
protagonistas são pessoas de verdade, com rosto e nome, com os quais qualquer um poderia se
identificar. Eles são constantemente nomeados, e suas dificuldades, medos e hesitações são
constitutivos da narrativa. De maneira oposta, Rio das Mortes conta a história de um personagem abstrato que toma formas variadas ao longo do filme.
Isso tem implicação no ritmo da montagem, na escolha dos enquadramentos e duração
dos planos. Enquanto em Rio das Mortes o movimento dos personagens era contínuo e
seguro, aqui a comitiva descreve uma trajetória repleta de desvios e pausas. No entanto, esses
soluços são momentos previstos e esperados pelos membros da viagem, e não perturbações
como no filme de Forthmann. Essas escolhas são marcadas pela fotografia: Forthmann é mais
sintético nos planos, criando imagens que definem blocos e reúnem diferentes significados;
Vasconcelos opera como um cronista, os planos são mais redundantes e descritivos. Da
mesma forma, o narrador de Forthmann faz um monólogo, quase um discurso, enquanto o de
Vasconcelos conversa com o espectador, quer sua simpatia e intimidade.
O roteiro de Frente a Frente com os Xavantes é tateante e procura valorizar os silêncios e as incertezas, valendo-se de recursos fáceis para criação de expectativa no público. Para
que isso funcione, o texto é fundamental. Nesse filme, a voz do narrador é um elemento muito
mais importante para a criação de sentido que no filme anterior. Ela conduz a narrativa e
determina os sentidos, enquanto as imagens são meramente ilustrativas. Em alguns momentos, como na passagem da carcaça do animal de carga encontrado morto, ou na cena da índia
carajá que amamenta seu filho que se distrai com a câmera, a relação entre o que se vê nas
imagens e o que o narrador descreve é tão frágil que o filme demanda do espectador crença
absoluta no texto.
Frente a Frente com os Xavantes recorre a lugares comuns da época. Dois deles são os
estereótipos do bom e mau selvagem e todos elementos de alteridade são organizados entre
esses polos. Assim, temos a descrição do Rio Araguaia como um rio de paisagens bonitas e
longínquas, no qual o sol vem se deitar como uma mulher vaidosa que sai de trás das vegetações que os cercam; por outro lado, o Rio das Mortes é lendário, imponente, misterioso, palco
de massacres, cujas margens são “um convite permanente à emboscada” e “repleto de armadilhas ao viajante desavisado”.
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Figura 28: Inspeção do Posto Getúlio Vargas

Ainda neste sentido, o filme mostra os carajás como o exemplo do bom índio que
aceita os cuidados da civilização, em oposição aos xavantes que os rejeitam. Assim, a recepção da comitiva ao Posto Getúlio Vergas34, onde vivem carajás aldeados, é repleta de
cordialidade. Ao passo que aceitam de bom grado os presentes, “como cavalheiros que são,
tratam de retribuir a gentileza”. Mais que isso, esses bons índios “terminam por convidar-nos
a visitar seu aldeamento, a poucos metros da sede do Posto do SPI”. Segundo o filme, os
carajá já dominam regras básicas de sociabilidade e hospitalidade, testemunhando assim os
benefícios da escolha pela civilização.
Em uma escala de humanidade que classificará todos os indígenas do filme, os carajás
estão evidentemente mais próximos dos civilizados urbanos. Neste sentido, o filme ressalta
Ataú, carajá descrito como um antigo interventor na comunidade, nomeado pessoalmente por
Vargas durante o Estado Novo. Além disso, eles demonstram se interessar pelas coisas da
cidade, como as roupas e lampiões que recebem de Donatini. Assim, os benefícios da docilidade dos carajá são enumerados pelo narrador.
A visita da comitiva ao aldeamento fornecem mais elementos para a humanização
ambígua que o filme faz dos carajás. Vemos uma “perfeita dona de casa carajá” que descasca
mandiocas; dois homens que se previnem “contra a arteriosclerose” com técnicas tradicionais;
crianças que praticam uma luta ritual e provam que “têm muito mais espírito esportivo que
nossas torcidas de futebol”; duas mulheres que não permitem o narrador “dizer que os índios
não sejam limpos”, pois “passam boa parte do dia debaixo d’água”.
Por outro lado, os rituais são descritos superficialmente e tem constantemente a racio34 O narrador refere-se ao posto como Santa Izabel.
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nalidade das performances questionadas e tratadas comicamente. Há um tom de infantilização, como se fossem performances feitas por crianças, que merecem um sorriso, mas não
podem ser levadas a sério. Essa hierarquização é reforçada com cenas dos funcionários do
Posto colocando remédio para piolho nos cabelos de todos, inclusive do antigo interventor. A
mensagem é clara: mesmo o líder da comunidade deve passar pelos cuidados da funcionária
do SPI que, como uma mãe bondosa e rígida, protege os filhos da displicência com o próprio
corpo. O cuidado com os cabelos é mostrado em uma outra passagem com um tom jocoso e o
narrador chama a atenção para o fato das mulheres matarem os piolhos com uma mordida.
Aqui é evidente o gesto de animalização. Mas, nesse caso, trata-se de uma animalidade
domesticada, diferente da animalidade selvagem dos xavantes.
Ocupando o polo oposto da escala de humanidade com que o filme descreve os personagens, os xavantes são definidos de antemão pela sua recusa ao contato com a civilização,
uma escolha agressiva. Como prova, o filme oferece dois casos de moradores dos Postos
Getúlio Vargas e Pimentel Barbosa que teriam sido atacados por xavantes: no primeiro um trabalhador que foi encontrado desmaiado ao lado de uma borduna e a cabeça ensanguentada; no
segundo, uma mãe e uma filha que foram atacadas dentro de casa, sendo agredidas igualmente
com bordunadas na cabeça, enquanto o pai teria sido flechado na defesa a família. As bordunas são apresentadas como o primeiro índice concreto dos xavantes no filme, enquanto o
núcleo familiar opera como medida de humanidade: se por um lado os carajás do PI Getúlio
Vargas estão aprendendo a viver como famílias, os xavantes atacam pais, mães e filhos dentro
do próprio lar.
É eloquente a ausência da borduna no filme de Forthmann, fato que está relacionado à
diferença de apresentação do Posto Indígena nos dois filmes. Vasconcelos destaca o posto
onde há um aldeamento, onde vivem vários indígenas. Pouca coisa é mostrada da infraestrutura dos Postos visitados, em detrimento da aldeia carajá, dos equipamentos da expedição e
sua tripulação. Em Pimentel Barbosa, vemos algumas casas, mas apenas a pretexto de mostrar
a antena de rádio que enviará notícias da comitiva à cidade. O encontro no PI Getúlio Vargas
se dá primeiro entre o diretor do SPI e o líder carajá, e depois entre a equipe do filme e a
comunidade da aldeia. Nos dois postos, os moradores e funcionários têm pouca ou nenhuma
relevância, com exceção dos trabalhadores agredidos.
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Já em Rio das Mortes, o posto escolhido é Pimentel Barbosa, e, em menor medida, o
Pindaíba. O primeiro posto só é mencionado indiretamente pelo narrador, que comenta de
passagem o trajeto de Donatini antes de chegar ao Rio das Mortes. Em Pimentel Barbosa e no
Pindaíba, o filme se preocupa em descrever as atividades econômicas do posto: pecuária, agricultura, oficinas, comunicação. A presença dos funcionários está sempre subordinada à
descrição de tais atividades.

Figura 29: Vítimas de ataques dos xavantes

Tais escolhas refletem a estrutura de cada roteiro. Enquanto Rio das Mortes quer transmitir uma mensagem clara, Frente a Frente com os Xavantes quer oferecer uma experiência
exótica. Ironicamente, isso faz com que o respeito que o filme do SPI procura demonstrar aos
indígenas os invisibiliza quase que completamente, enquanto o recurso explícito a estereótipos exotizantes de Vasconcelos acaba permitindo um olhar mais direto e próximo da diferença
que eles carregam.
Mais que isso, Frente a Frente com os Xavantes acaba sendo um documento mais confiável daquele momento do que o filme de Forthmann. As cenas das aplicações do tratamento
para piolhos, por exemplo, permitem olhar muito mais diretamente para as contradições e problemas da política tutelar que norteavam as ações do SPI, enquanto o tom laudatório de Rio
das Mortes passa distante dessas questões. A avidez por mostrar para o público da cidade os
índios isolados também acaba documentando com mais crueza os encontros entre eles e a
equipe do SPI, assim como explicita melhor o lugar que eles ocupavam no imaginário urbano
naquela época.
Exemplo disso é a sequência da segunda troca de presentes com os xavantes, também
em uma praia no Rio das Mortes. Descendo o rio, voltando de Xavantina de onde saíram os
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voos de reconhecimento aéreo, um grupo de índios é visto na margem. A dinâmica é parecida
com a primeira, com acenos distantes de ambos os lados, seguidos da descrição de uma tentativa de aproximação. O roteiro constrói uma aproximação gradual e um ganho de confiança
por parte dos indígenas em relação à comitiva. Isso é feito, porém, enfatizando uma hierarquia
entre as partes, baseada naquela escala de humanidade.
Tal ênfase acontece por meio da articulação entre a narração e os planos da praia. Frases como “se aproxima e bebe água do rio” sobre a imagem de um xavante ajoelhado perto da
água tem a função de traçar um paralelo claro entre os indígenas e os animais. A postura
afoita e desajeitada deles tentando agarrar os objetos lançados do barco para a praia consolida
o gesto de animalização de seus corpos. Mais próximo, o narrador adota um tom para descrever os homens na praia que se aproxima ao de um documentário sobre uma espécie animal:
“De estatura longa mediana, esses índios medem de um metro e oitenta pra cima. Têm o rosto
largo e a boca rasgada onde se plantam dentes esplêndidos”.

Figura 30: Gestos de animalização e o estereótipo do caçador

Em seguida, há uma referência à câmera cinematográfica e ao medo e irritação que ela
inspira nos xavantes. Este é um tema que retorna nos três encontros entre eles e a expedição.
O narrador menciona, também, a curiosidade do bebê carajá em relação à câmera, na cena da
amamentação comentada anteriormente. Essa dupla disposição de curiosidade e desconfiança
diante da câmera de cinema funciona como mais um índice de humanidade e também opera
na lógica do filme de organizar os gestos e corpos entre os polos de bom e mau selvagem.
Essa distribuição é bem marcada pelo roteiro, mais precisamente na sequência que faz
a passagem entre os blocos dos carajás e dos xavantes. Trata-se do momento de passagem do
Rio Araguaia ao Rio das Mortes, que o narrador descreve nos seguintes termos, logo após os
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planos do primeiro trabalhador agredido:
Não havia tempo a perder. Preparamo-nos rapidamente para largar e seguir rumo aos
perigosos silvícolas que acabavam de nos mandar seu sangrento cartão de visita. A
viagem, realizada até aqui com características de um quase amável turismo, começava daí por diante a apresentar o que de realmente arriscado tinha nossa aventura.

Figura 31: O diretor do SPI Modesto Donatini (esq.) e o sertanista Francisco Meireles.

Aqui, como em Rio das Mortes, os xavantes se dão a ver pelos seus rastros: primeiro a
borduna, agora as jangadas e as flechas. A diferença é que, com Vasconcelos, não tardaremos
a vê-los. Seu objetivo é fazer de seus corpos um espetáculo. Para isso, ele recorre a imagens
exóticas que inspiram perigo e temor do desconhecido, como quando relembra o caso dos
missionários salesianos mortos no final da década de 1930. Em momentos como esse, é notável a distância do tom frio e objetivo do narrador de Forthmann. O olhar que reduz a
alteridade em animalidade e natureza, ao lado do tom geral de exploração e aventura que conduz a narrativa, acabe tendo como desdobramento quase lógico a aproximação dos
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personagens centrais, fotógrafos, cinegrafistas e jornalistas, de um estereótipo clássico do
gênero de filmes de exploração: o caçador/explorador.
Um plano eloquente nesse sentido vem logo depois do final do segundo encontro no
rio. A imagem é de dois homens sentados na parte coberta do barco, aparentemente Donatini à
esquerda e Meireles à direita. Os dois conversam entre si. Vestindo chapéus de exploradores,
um deles segura um feixe de flechas, o outro uma câmera fotográfica. Num paralelo com
expedições de caça, a câmera ocupa o lugar do rifle enquanto as flechas ocupam o lugar da
carcaça do animal morto. Os dois exploradores, homens brancos em primeiro plano sobre
empregados brancos, negros e índios ao fundo, detêm o controle da situação. O narrador
enuncia os objetivos imediatos da expedição: “regressaríamos a São Domingos [PIA Pimentel
Barbosa], onde prepararíamos a penetração, se não até seus aldeamentos, ao local onde
Pimentel Barbosa e seus companheiros foram massacrados: a Serra do Roncador lá no fundo
[do quadro] seria nosso próximo objetivo”. Ao fazer isso, ele recorre mais uma vez ao imaginário popular em que a Serra do Roncador é uma espécie de Eldorado protegido pelos
selvagens xavantes. O papel dos protagonistas será vencer todos esses perigosos obstáculos
com a ajuda de suas ferramentas.
Uma outra sequência importante nesse sentido está no fim do primeiro encontro no
Rio das Mortes. Após as primeiras tentativas de contato direto com os índios que se escondem
na encosta, o narrador anuncia a decida dos cinegrafistas do barco na busca por imagens. Essa
sequência é toda construída com planos e contraplanos, descrevendo o espaço que se estende
entre os cinegrafistas na água e os xavantes na praia e a dificuldade que isso implica para a
tomada de boas imagens (ver figura 31). Fica a impressão de tratar-se de uma presa que se
mantém à distância, fora do alcance do rifle do caçador.
Então um breve silêncio do narrador prepara o clímax desse momento. O plano mais
próximo do cinegrafista Lincoln da Costa olhando o visor da câmera chama a atenção para a
lente, aparente uma teleobjetiva. O narrador confirma: “Lincoln recorre à lente de aproximação a fim de colher detalhes na barranca, e eis os Xavantes!”. Segue-se o plano mais próximo,
até então, dos índios que se mantém à distância. A instabilidade do quadro sugere que se trata
efetivamente de um plano feito por Lincoln naquele momento. Grandes e no centro do qua-
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dro, os indígenas parecem acenar em direção à câmera ou a alguém próximo a ela35.
O efeito de aproximação do olhar por meio da lente remete aos recortes e às ampliações do ensaio de Manzon publicados na revista O Cruzeiro anos antes. Ao superar a distância
que os sertanistas não conseguiam cobrir, a câmera e a lente ganham protagonismo e agência
no filme. Elas resolvem, naquele momento, o problema do contato com os índios isolados. Se
não era possível fazer contato físico e direto com os xavantes, a câmera pode resolver o problema trazendo-os para a análise do olhar.
Trata-se, mais uma vez, de um olhar pretensamente científico que objetiva a alteridade, a submete à observação curiosa do espectador urbano e abre caminho para a
supostamente benéfica chegada do progresso e da modernidade. Os termos escolhidos pelo
roteiro são eloquentes quanto a isso: o cinegrafista quer “colher detalhes na barranca” e assim
encontra os xavantes. Embora esse não seja o eixo central da narrativa do filme, ele não poderia escapar dessa maneira de abordar o assunto, uma vez que se tratava não só das bases do
discurso oficial, mas também fazia para do senso comum da época. Não por acaso, outras tecnologias também desempenham papel importante para o avanço da expedição e sucesso da
aventura: o avião que permite uma visão ampla do território e o planejamento da caminhada,
além de fazer as notícias circularem entre a cidade e o cerrado; e o rádio que reduz as distâncias e tranquiliza as famílias dos exploradores.
Voltando ao plano de Lincoln operando a lente teleobjetiva, o efeito é de um tiro certeiro e bem-sucedido, que o narrador confirma: “o primeiro objetivo da nossa expedição fora
atingido”. Enquanto isso, vemos imagens de Genil Vasconcelos e seus colegas voltando ao
barco e carregando suas câmeras. O resto do espólio é então distribuído: “As flechas que conseguimos dos xavantes foram entregues ao diretor do SPI, para figurar no museu desta
repartição”.
35 Cabe, no entanto, uma dúvida se realmente esse plano foi feito nesse momento. De todo o material utilizado
nos dois filmes, me parece que somente esse plano destoa significativamente, a ponto de sugerir a hipótese de
tratar-se de uma imagem feita no ano anterior. Isso porque apenas um trecho muito curto é utilizado. Consi derando as condições em que ela teria sido feita, com a câmera no tripé dentro do rio, não seria exagerado
imaginar que havia mais segundos aproveitáveis do mesmo momento. O destaque dado ao plano pela montagem também permite supor que, se houvessem mais planos parecidos, ele seriam utilizados. No entanto, apenas poucos segundos entraram no filme. Hipoteticamente poderíamos supor que seria um pedaço de filme
cedido por Forthmann, que estava na expedição e seria o provável autor de uma imagem feita em 1946, nos
primeiros encontros. Não é possível ter certeza, por isso deixo apenas indicada a possibilidade, diante da
atenção dada a esse ponto em outros textos.

144
O final do filme confirma o sucesso dessa organização dos lugares e divisão dos
papéis. A última sequência é a mesma troca de presentes que encerra Rio das Mortes. No
entanto, em vez de acabar o filme com um plano de um xavante indo embora, como faz Forthmann, Vasconcelos retorna aos expedicionários, que se afastam a cavalo rumo ao horizonte
ao fundo. Enquanto isso, o narrador anuncia o fim da viagem e o objetivo cumprido. Com
isso, fecha-se o ciclo, não restando mais dúvidas quanto ao lugar reservado a cada um dos
personagens na distribuição dos corpos e funções que o filme propõe.

2.2.3 Lentes e flechas: o olhar e as fronteiras da comunidade

Entre a invisibilização operada por um discurso paternalista e o apagamento efetivado
pela animalização e ridicularização, a alteridade que os xavantes tornam presente nas imagens
desaparece nos dois filmes. Entre estes, porém, o achatamento da visibilidade indígena ocorre
com eficiência desigual: o discurso oficial do SPI que baseia o roteiro de Rio das Mortes, apesar de professar um pretenso respeito à condição dos Xavante, opera um apagamento indireto
mais poderoso; já Frente a Frente com os Xavantes é explícito ao ridicularizar e animalizar os
corpos e gestos dos indígenas, o que também torna a operação mais frágil.
A troca de presentes que encerra os dois filmes é exemplar quanto a isso. Forthmann
dedica menos de um minuto a esse encontro, e, mesmo assim, apenas como suporte para a fala
do narrador, que enuncia os princípios positivistas que orientam as técnicas de atração das
equipes do Serviço. O mesmo encontro no filme de Vasconcelos é descrito com o dobro do
tempo. Além disso, a relação entre texto e imagens é mais direta. O narrador descreve detalhes do momento, como a estratégia em deixar as mulheres presentes no grupo tomarem a
frente da negociação. Os planos, mais longos e preocupados em descrever as trocas, permitem
notar os olhares e sorrisos nos rostos das pessoas. Com isso, a montagem, ainda que inadvertidamente, humaniza os xavantes filmados, gesto solitário nos filmes. O filme de Forthmann
fica longe disso; o peso do SPI não abre brechas para que os xavantes participem da cena. Se
algum encontro genuíno é mostrado nesses filmes, isso acontece apenas nessa cena final de
Frente a Frente com os Xavantes.
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Tal empatia do filme de Vasconcelos é, até certo ponto, imprevista, dada a forma com
que os xavantes aparecem, ou não aparecem, no resto do filme. Dois planos analisados anteriormente, em que as flechas são passadas ao diretor do SPI ou quando Donatini e Meireles
conversam com outras flechas e uma câmera nas mãos, sintetizam o estado de coisas que dão
forma aos filmes: cercados pela fronteira urbana e agropecuária que se aproxima, resta aos
Xavante abrir mão de seu modo de vida e sobreviver como espetáculo, no museu ou no
cinema, para os moradores da cidade. A flecha e a câmera são os signos que corporificam suas
possibilidades de escolha.

Figura 32: Terceiro encontro com os xavantes em Frente a Frente com os Xavantes

Isso, entretanto, não acontece sem que surjam brechas, o que acontece por meio de
uma sutil oscilação no modo como as flechas, centrais nesse processo, produzem sentido nos
filmes. Em Frente a Frente com os Xavantes, elas aparecem pela primeira vez como “o início
da troca que deveríamos manter com eles”. Em oposição à borduna, primeira metonímia para
os xavantes no filme, as flechas aqui são veículo para um diálogo. No filme de Forthmann
isso opera de maneira mais intensa. No primeiro plano em que são mostradas, as flechas fincadas na areia não são armas, mas elementos de uma conversa. “Flechas fincadas na praia
indicam a presença do xavante. (…) Os índios escondidos no alto do barranco não demonstram intenções hostis, mas só aparecem para buscar os presentes quando os civilizados se
afastam”.
Há uma imprevista ironia aqui. Até esse primeiro encontro nos dois filmes, os xavantes haviam sido apresentados como um problema, em um para ser gerenciado pelo Estado, em
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outro para ser superado pelos aventureiros. Porém, agora eles parecem querer estabelecer uma
conversa. Se por um lado o roteiro de Forthmann procura, da sua parte, confirmar a tese do
SPI de que os indígenas só atacam em defesa própria, há, por outro lado, uma quebra de
expectativa na construção geral da narrativa. O plano das flechas, notadamente em Rio das
Mortes, mas também em menor medida no filme de Vasconcelos, desconstrói a distribuição da
fala na organização dos papéis. Nos termos de Rancière, as flechas produzem uma capacidade
de enunciação que não era identificável no campo de possibilidades dado nos filmes.
Trata-se, porém, de um movimento frágil e instável. Em Frente a Frente com os
Xavantes, quando a equipe se encontra com a família agredida no Posto Pimentel Barbosa, a
flecha volta a funcionar como metonímia para a condição selvagem dos indígenas. Se na praia
elas foram um meio de troca por facões, agora elas são uma arma para o roubo dessas ferramentas da casa dos funcionários do Posto. Na caminhada final do mesmo filme, mais uma vez
as flechas aparecem como signo de violência. “Uma flecha atirada não se sabe de onde cai à
nossa retaguarda. Possivelmente os índios mostravam o que tinham para nos oferecer”. Apesar da expectativa que o filme cria a partir disso, não há nenhum ataque. Não há também
nenhum encontro e o grupo retorna ao rio.
A flecha aqui provocou uma pausa prolongada, que por sua vez levou ao retorno do
grupo. Finalmente, ela posicionou a comitiva no ponto desejado pelos xavantes, que ditam
nesse final o ritmo dos acontecimentos de forma que o encontro acontecesse novamente na
margem do rio. O filme de Vasconcelos é todo estruturado em torno de um dispositivo simples: a busca pelos Xavante motiva a viagem; estes interferem no movimento dos personagens
de tempos em tempos, provocando interrupções que levarão à retomada do deslocamento.
Nessa estrutura entre causa e efeito de movimento, as flechas funcionam como dispositivo
modulador do deslocamento. Oscilando entre arma e presente, elas afastam ou aproximam a
expedição, impõem pausas e mudanças de rumo.
A flecha é, portanto, um signo bastante eloquente sobre o cálculo político desses
xavantes. Elas modulam a aproximação do invasor, ainda que tal aproximação seja eventualmente inevitável. Fundamentalmente uma arma de guerra, as flechas acabam transformando
os gestos de quem as lança: não mais algo violento que deve ser domado, mas algo inteligível
que deve ser compreendido. Novamente com Rancière, o que acontece aqui é a passagem da
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alogia – “a animalidade da criatura condenada apenas ao ruído do prazer e da dor” – ao logos
– “a palavra e a contagem da palavra, (…) lugar de uma divisão, de uma comunidade e de
uma separação” (1996, p. 55). Há uma sutil desorganização do dispositivo que opera nas imagens “a agregação e o consentimento das coletividades, a organização dos poderes, a
distribuição dos lugares e funções e os sistemas de legitimação dessa distribuição” (Ibidem, p.
41).

Figura 33: As flechas em Rio das Mortes e Frente a Frente com os Xavantes

Tal operação, que Rancière (1996) chama de polícia, é o que mantém um determinado
estado de coisas que define os limites de uma comunidade. As imagens com que trabalhamos
neste capítulo funcionam nesse estado de coisas, de modo a reafirmá-lo. Entre tais imagens,
há em comum as câmeras, as que aparecem em cena, mas também as que atuam do fora de
campo. Tais câmeras são os agentes desse olhar que organiza os corpos de forma a mantê-los
separados. O maior exemplo é a sequência em que, enquanto espectadores, integramos o olhar
da câmera operada pelo cinegrafista com seu tripé dentro do rio. A teleobjetiva delimita uma
fronteira de pertencimento à comunidade de que o filme, os jornalistas, os sertanistas e os
espectadores fazem parte. Para além dela, há os xavantes, corpos que não podemos ouvir, apenas ver enquanto objetos de satisfação de uma curiosidade sádica.
É esse dispositivo que as flechas perturbam ao longo dos filmes. Por breves e frágeis
momentos, elas neutralizam a função organizadora da objetiva. Ao deparar-se com as flechas
na praia, a câmera de Forthmann deixa de funcionar na chave da objetividade do documentário positivista para aproximar-se do objetivo documentário de Pierre Perrault – a objetividade
não-objetivante da lente que produz imagens sem imaginação, a essência da capacidade de
mediação pura do cinema (GARNEAU, 2012, p. 78-79). Em outros termos, a imagem cine-
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matográfica deixa de funcionar como símbolo e passa a ser índice de alteridade, que por isso
deve ser levada em consideração. Por um momento, o filme deve levar em conta os Xavante
como interlocutores efetivos, e aí há uma comunidade, um espaço comum para a comunicação.

Figura 34: O cinegrafista Lincoln da Costa e a teleobjetiva.

Não é demais lembrar que essa oscilação do dispositivo predominante nos filmes é
instável e que, ao final, não se concretiza. Trata-se de uma operação extremamente frágil, o
que fica claro em outros filmes do SPI feitos na mesma época. No já mencionado Guarita, por
exemplo, as imagens produzidas nessas expedições são utilizadas para mostrar os xavantes
como contraponto selvagem dos kaingang já civilizados. Mesmo assim, os gestos estão presentes e contaminam as imagens e os filmes, à revelia da narrativa que os ignora.

3 OLHARES PARA O PASSADO: EM BUSCA DE UMA MEMÓRIA

3.1 História e memória

A relação dos Xavante com a sociedade brasileira passa por um projeto que articula a
memória com uma estratégia de futuro. Trata-se, antes de tudo, de uma importante questão
política e pragmática. “Os índios (…) têm futuro: e portanto têm passado”, nos diz Manuela
Carneiro da Cunha (2009, p. 126). Seja para a participação nas instâncias formais do Estado,
seja para a defesa jurídica de seus direitos, a história indígena tem importância política central
na sociedade contemporânea. E os Xavante sabem disso.
Falar de história em um contexto altamente marcado por macronarrativas consagradas
por agentes e projetos de poder hegemônicos exige a reflexão sobre a natureza desse conceito
e as formas de lidar com ele. As imagens feitas por Forthmann e Vasconcelos analisadas anteriormente colocam de maneira explícita essa questão. Há nelas uma pretensa natureza indicial
que testemunha o poder de uma ideia de modernidade, capaz de transformar o território por
meio de uma narrativa de conquista e transformação. Jeanne Marie Gagnebin, criticando uma
ideia de história universal a partir de Walter Benjamin, define esse gesto totalitário nos
seguintes termos: “Sob a aparência da exatidão científica (…), delineia-se uma história, uma
narração que obedece a interesses precisos” (2006, p. 40). Se o discurso científico não é invocado diretamente pelos filmes, ele está implícito na fascinação com que o narrador de
Vasconcelos comenta os gestos dos fotógrafos e suas câmeras, ou no orgulho com que o
roteiro de Forthmann exalta o método positivista do indigenismo de Estado.
Nesse contexto, a noção de história remete a narrativas hegemônicas que invisibilizam
a diferença e as singularidades. Podemos, então, falar da história do contato entre o Estado e
os Xavante, conforme ela é contada nos filmes de Forthmann e Vasconcelos, como a narrativa
de um ponto de vista específico no processo em questão. Mais que isso, trata-se de uma narrativa que quer mobilizar as imagens dos corpos xavantes em um projeto de poder definido.
História, aqui, define, portanto, uma forma de relação muito específica entre os Xavante e o
modo como sua trajetória é contada nesses filmes. Descreve, também, um gesto que será
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incompatível com as imagens trabalhadas aqui.
Sendo assim, é preciso recolocar essa discussão para que se possa dirigir um olhar
justo para os próximos filmes. Seguindo com a crítica ao objetivismo historiográfico que faz
Paul Ricoeur (2003), recorro à noção de memória para desenvolver a questão. O autor propõe
pensar a memória “já não como simples matriz da história”, remetendo ao cânone historiográfico que toma a memória como matéria-prima inerte da ciência, “mas como reapropriação
do passado histórico por uma memória que a história instruiu e muitas vezes feriu”.
Partindo desse argumento, proponho pensar neste capítulo como os filmes tomados
para análise dirigem o olhar para o passado enquanto um gesto que reapropria uma certa narrativa histórica oficial e a transforma em memória associada a um projeto comunitário de
futuro. Como no raciocínio de Ricoeur (2003), esses filmes descrevem um movimento de deslocamento da percepção histórica. Eles são índice de um movimento mais geral de
afastamento e reflexão por parte dos Auwẽ em relação ao próprio passado, possível após décadas de relação com o Estado e a sociedade brasileira, e a partir da compreensão das dinâmicas
políticas na maneira de narrar esse passado.
Não por acaso, os filmes que tomo para análise neste capítulo foram feitos em alianças
com pessoas e instituições waradzú. Trata-se da configuração de um agenciamento que articula olhar interno e externo por meio do dispositivo do cinema que refigura36 o passado a
partir de seus rastros. O reemprego das imagens das frentes de contato é um desses rastros que
constituirão uma memória xavante nesses filmes. Mas, esse olhar que se associa ao waradzú
terá que lidar também com restos materiais como fotografias e documentos, além de vestígios
de ordem mais subjetiva, como lembranças e afetos. Todos esses elementos, rastros do passado, serão revisitados pelo dispositivo que vincula diferentes olhares, com rendimentos
distintos em cada filme.
É neste sentido que, em Estratégia Xavante, temos a articulação de uma outra narrativa sobre o contato com o SPI no Rio das Mortes, que procura desconstruir a história oficial.
O roteiro mobiliza diferentes elementos para constituir uma memória daquele momento e seus
desdobramentos a partir das experiências dos que viveram o processo. As relações pessoais e
36 Penso, aqui, no conceito de refiguração de Ricoeur (2003), que o sugere em substituição da ideia de
referência, como recuperado por Gagnebin (2006, p. 43). A historiadora propõe revisitar o conceito por sua
ênfase no rastro como mobilizador da memória.

151
seus vestígios são a matéria-prima do filme e, na maior parte das vezes, aparecem como relato
de lembranças. Por tratar-se de vínculos estabelecidos entre e dentro de núcleos familiares,
essas memórias e seus rastros dão ao filme uma primeira forma de investigação sobre o passado familiar. Isso faz com que o filme constitua um registro de memória predominantemente
familiar. Com isso, o filme falha em agenciar as vozes mobilizadas em torno da refiguração
do passado e se fecha para a história que quer revisitar. O resultado é um filme desequilibrado, já que durante boa parte ele opera ainda dentro de um registro histórico hegemônico,
ainda instruído por essa história.
O outro filme trabalhado neste capítulo, O Mestre e o Divino, também dirige o olhar
para o passado, mas tendo uma intenção clara de fazê-lo com o objetivo de desvelar relações
no presente. Tal intenção define o eixo com que o filme revisitará os mesmos planos aéreos
que abrem Estratégia Xavante, mas com desdobramentos bastante diferentes. Se este filme
articula as imagens de arquivo com encenações que procuram projetar o passado no presente,
O Mestre e o Divino justapõe tais planos com depoimentos que reconfiguram as relações com
esse passado.
Esse ponto remete ao uso da entrevista nos dois filmes. Belisário Franca, diretor de
Estratégia Xavante, se ausenta intencionalmente do dispositivo narrativo. Esse gesto se alinha
com a intenção marcada pelas encenações mencionadas, que é apagar a própria historicidade
do presente que revisita o passado. Ao retirar-se do lugar de agenciador das vozes mobilizadas, Franca abre mão da função refigurativa que caracteriza o próprio gesto de rememoração.
Com isso, ele, de fato, tem relativo sucesso na tentativa de projetar o passado no presente. No
entanto, aceita toda a camada da história hegemônica com ele, e repõe no presente as próprias
feridas que a história infligiu na memória que tenta se construir.
Já Tiago Campos, diretor de O Mestre e o Divino, coloca desde o início seu lugar no
dispositivo do qual nasce o filme. Suas entrevistas são, antes de tudo, conversas que ele estabelece com seus personagens. Com isso, ele mobiliza investigações sobre o passado dos
protagonistas a partir das provocações que faz e sofre, mobilizando o processo de refiguração
das suas histórias. As imagens de arquivo, que aqui são constituídas predominantemente por
filmes produzidos pelos personagens principais, são comentadas pelo diretor e seus interlocu-
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tores no filme, que acabam operando efetivamente como seus intercessores37. A dinâmica que
se cria entre diretor e personagens acaba acessando um passando, não para transportá-lo ao
presente tal qual foi, mas justamente para transformar passado e presente nessa passagem de
um a outro.
O diferente rendimento de cada um dos filmes, nessa proposta de recriar uma memória
xavante, passa por muitos outros aspectos particulares a cada filme e nos quais me deterei adiante em cada caso. Mas, há, ainda, um ponto em comum entre eles que merece destaque, que
é a noção de intimidade e como ela opera em cada filme. Em Estratégia Xavante, a intenção
de fazer do olhar para o passado através de uma tela transparente é também resultado do
pouco, ou talvez excessivo, cuidado com que o diretor se deixa entrar nas redes de intimidade
dos personagens. Sua entrada nesse universo parece se basear em uma vontade de agradar e
ser aceito. O filme faz falar os personagens mas não os questiona. Os pontos problemáticos,
tensos e possivelmente conflitantes são amenizados ou tornados cômicos. Intimidade, aqui,
opera como a rigidez com que se experimenta um jantar em família onde todos evitam tocar
nos assuntos delicados para preservar a tranquilidade aparente da refeição.
Já em O Mestre e o Divino, a intimidade é justamente o vetor que explicita os conflitos. A relação do diretor com o cineasta Divino Tserewahú, um dos personagens principais,
cria uma aliança no filme que prepara o terreno para que Tiago provoque e faça falar o outro
protagonista, o missionário Adalberto Heide. Este fazer falar é, ao mesmo tempo, a deflagração do conflito e seu amortecimento, justamente por meio da intimidade que existe entre
Divino e Heide. Isso faz com que os temas problemáticos sejam tratados ao mesmo tempo
com franqueza e afetividade. Assim, o filme movimenta a relação dos dois para revisitar 38 a
história da comunidade. Nesse gesto, o filme e seus personagens refiguram essa história, e
uma memória da aldeia Sangradouro é restituída.
37 Remeto, aqui, ao elogio que Gilles Deleuze faz do cinema de Pierre Perrault e seu modo de se relacionar com
os personagens de seus documentários: “O que o cinema deve apreender não é a identidade de uma persona gem, real ou fictícia, através de seus aspectos objetivos e subjetivos. É o devir da personagem real quando ela
própria se põe a ‘ficcionar’, quando entra ‘em flagrante delito de criar lendas’, e assim contribui para a invenção de seu povo. A personagem não é separável de um antes e de um depois, mas que ela reúne na passagem
de um estado a outro. Ela própria se torna um outro, quando se põe a fabular sem nunca ser fictícia. E, por
seu lado, o cineasta torna-se outro quando assim ‘se intercede’ personagens reais que substituem em bloco
suas próprias ficções pelas fabulações próprias deles” (DELEUZE, 2005, p. 183).
38 Trata-se, aliás, de uma revisão também no cinema, já que Campos, Divino e Amandine Goisbault, montadora
de O Mestre o Divino, haviam feito em 2009, pelo Vídeo nas Aldeias, um filme investigando o passado da
aldeia, chamado Tsõ’rehipãri, Sangradouro.
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O objetivo neste capítulo é investigar como os filmes operam uma articulação do passado com o objetivo de ressignificá-lo. Nesse processo, procura-se, também, entender os
limites de tal empreitada, sem a intenção, no entanto, de decretar o sucesso ou fracasso absoluto de cada filme nesse projeto. Trata-se, antes, de colocar em perspectiva as linhas de poder
e fuga, as vozes de opressão e emancipação, todas igualmente constituintes de cada empreitada e que modulam a distância que eles conseguem superar para reconciliar passado e
presente nos termos de uma memória comunitária.
São filmes que procuram ouvir a lição que, nas palavras de Ricoeur, a memória pode
ensinar à história: “lembrar-se que os homens de outrora tinham um futuro aberto e que eles
deixaram para trás sonhos não realizados, projetos inacabados 39” (1998, p. 28, tradução
minha). Trata-se de imagens dotadas da convicção que Benjamin entende ser o requisito para
que o historiador cumpra seu compromisso com o passado, a cujas palavras recorro antes de
passar às imagens.
Articular historicamente o passado não significa conhecê-lo “como ele de fato foi”.
Significa apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela relampeja no momento de um
perigo. (…) O perigo ameaça tanto a existência da tradição como os que a recebem. (…) Em
cada época, é preciso arrancar a tradição ao conformismo, que quer apoderar-se dela. (…) O
dom de despertar no passado as centelhas da esperança é privilégio exclusivo do historiador
convencido de que também os mortos não estarão em segurança se o inimigo vencer. E esse
inimigo não tem cessado de vencer (1987, p. 224-225).

3.2 A estratégia xavante e os limites da voz

O filme Estratégia Xavante (2006), de Belisário Franca, se propõe fazer corpo com
um projeto de afirmação política da comunidade xavante de Pimentel Barbosa. Para isso, o
documentário realiza dois gestos. Primeiro, narra a estratégia que dá nome ao filme, o plano
do líder Apowẽ, que liderou a pacificação do contato com o SPI na década de 1940, de enviar
39 Em francês no original: “Se souvenir que les hommes d’autrefois avaient un futur ouvert et qu’ils ont laissé
après eux des rêves inaccomplis, des projets inachevés.”
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oito crianças xavantes para viver com famílias não-indígenas na cidade de Ribeirão Preto.
Depois, o filme escolhe dois personagens, Cipassé e Jurandir, e aprofunda suas histórias de
vida de forma a conectar origem indígena e mundo globalizado. O objetivo é conciliar tradição e modernidade a partir da mediação da atualidade do projeto político da comunidade, que
o filme quer descrever. Para isso, as trajetórias de vida dos oito meninos são mobilizadas
como exemplos vivos da visão política privilegiada do antepassado.
É um movimento que pode ser descrito nos termos da filosofia de Rancière: um grupo
que, durante muito tempo, não foi considerado parte da comunidade nacional por não ser
sujeito reconhecido de logos, sujeito de fala (os xavantes selvagens do Planalto Central, fronteira urbana do país); instaura-se, então, uma cena política na medida em que eles se colocam
como limite de expansão agroindustrial e desequilibram a divisão das partes da comunidade (a
resistência à colonização e à Marcha para o Oeste); o prolongamento do litígio por décadas,
em que a participação desses novos sujeitos políticos na comunidade é continuamente conquistada e questionada (o regime tutelar, a política dos Postos Indígenas, a habilidade dos
Auwẽ em lidar com o Estado e ocupar espaço na Funai); o reconhecimento da parcela por
meio da partilha assimétrica do logos (constituição de 1988 e a garantia de direitos, como a
possibilidade de organização civil indígena e o regime especial educação escolar)40.
O filme procura colocar-se como um elemento a mais nessa cadeia: a afirmação definitiva do acesso dos Xavante ao logos e do pertencimento à comunidade de falantes,
equilibrando a partilha do sensível. O personagem de Jurandir seria o exemplo máximo disso:
o indígena que tem a missão de aprender “a língua”, “a cultura” e “as ciências” do waradzú, e
que depois deve retornar e proteger a comunidade das ameaças dessa mesma sociedade que
conheceu. O perfil desse personagem, que constitui o bloco final do filme, é uma construção
quase literal desse projeto: um agente mediador entre culturas que vive na cidade e desenvolve um projeto voltado para a valorização da sua cultura tradicional.
40 Nessa linha de raciocínio, é interessante pensar a proposta de 1978, feita pelo então Ministro do Interior Rangel Reis do governo Geisel, de emancipação dos índios brasileiros da tutela do Estado. A proposta era acabar
com o status jurídico de “índio”, vigente desde o Código Civil de 1916. Com isso, o Estado se eximiria da
obrigação de fornecer proteção especial a eles, como a obrigação de reservar territórios tradicionais para uso
exclusivo. Nos termos de Rancière, o que temos é a tentativa de aumentar a assimetria entre as partes justamente pelo reconhecimento de uma comunidade radical do logos. O conflito permanece, pois trata-se de uma
comunidade que pressupõe uma universalidade que apaga as diferenças relativas entre as partes em litígio, as
quais determinam a própria possibilidade de acesso ao logos. Não por acaso, esse episódio desencadeou o
que Alcida Ramos (1995, p. 5) chamou de “a fase heroica do ativismo indigenista civil”.
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Trata-se de um gesto que pensa a ação política como performance em uma esfera de
debate público. Daí a adequação de Rancière para pensar o projeto político expresso por
Estratégia Xavante. Ao fazer corpo com um modo de ação política que marcou a relação dos
Xavante com o Estado brasileiro ao longo do século XX, sobretudo por meio da presença nos
meios de comunicação de massa, o filme subscreve a uma forma de pensar a política que,
ainda com Rancière, se desenrola em um espaço sensível, discursivo e logocêntrico, no qual
os Xavante precisam engajar-se por meio da fala e da razão para reivindicar o reconhecimento
político e o domínio da palavra.
Tal abordagem é pertinente não só porque permite uma leitura das escolhas do filme,
mas também porque ajuda a encontrar seus limites. Ao pressupor uma igualdade discursiva
entre os agentes, o filme perde de vista a assimetria e a desigualdade fundante do espaço narrativo. Com isso, perde também a capacidade de comentar tais assimetrias, e leva a montagem
a ficar prisioneira dos circuitos de exercício de poder inerentes às relações que filma.
Como que em uma reação, o filme oscila para o extremo oposto. A ausência de um
gesto reflexivo na enunciação do problema desemboca na elaboração de uma resposta que
parece ter saído de uma cartilha de criação de campanhas eleitorais. A apresentação de um dos
personagens como um agente político intercultural parece querer compensar a facilidade com
que o filme aceita os lugares comuns e as microopressões.
Trata-se de uma expressão dos limites do modelo político de que o filme parte, que,
conforme a crítica de Maurizio Lazzarato a Rancière, “é um verdadeiro obstáculo para o surgimento de novos objetos e novos sujeitos da política, pois é constitucionalmente incapaz de
incluir os outros sujeitos políticos que não o Estado, os sindicados patronais e de trabalhadores” (2014, p. 203). Esses “macrosujeitos” políticos formam o espaço político em que os
Xavante circularam com destreza ao longo do século XX, se afirmando, porém, justamente a
partir de um devir menor, que circula entre e sob esses agentes totalizantes e hegemônicos.
É precisamente esse gesto que o filme deixa escapar. Com isso, fica excessivamente
próximo de um projeto político marcado por esses agentes macroestruturais, devido, sobretudo, a uma omissão da montagem. Tal omissão se concretiza principalmente na relação com
os personagens, ou melhor, na recusa de relação com eles, na falha em estabelecer uma conversa, de fazê-los seus intercessores. Disso resulta que, em vez de potencializar tal projeto ao
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fazer corpo com ele, o filme acaba reduzindo-o a um estereótipo inerte e facilmente capturável.

3.2.1 O bom selvagem, ainda

A montagem é organizada em seis blocos: primeiro a apresentação dos “lados” envolvidos na história, os auwẽ e os waradzú, e a aliança estabelecida entre eles; o segundo
movimento é a apresentação dos protagonistas, os meninos enviados para a cidade, e o processo de chegada nas novas famílias; o terceiro bloco trata dos desencontros e dificuldades
colocadas pelo contexto intercultural em que eles cresceram; em quarto lugar, temos a chegada da vida adulta e a volta de seis deles às suas aldeias; no quinto bloco, o filme apresenta a
vida dos dois rapazes que não voltaram imediatamente, Jurandir e Cipassé; o último bloco
retoma o pioneirismo de Apowẽ, aponta os efeitos positivos do seu projeto para a comunidade
e mostra a situação atual dos protagonistas.
Apesar do projeto político anunciado no início e confirmado no final, Estratégia
Xavante não entrega, de fato, o que promete. A montagem oscila constantemente entre a afirmação dessa linha narrativa ideal e a reposição de estereótipos e clichês sobre a relação entre
os xavantes e a sociedade brasileira. Sintomático é o fato de que, já nos primeiros planos, a
montagem utiliza imagens dos corpos pintados, recurso recorrente em outros trabalhos dos e
com xavantes, mas de forma extremamente redutora. O filme começa com fusões suaves de
planos de corpos sendo pintados, seguidos do título. Porém, diferentemente de outros filmes
citados na tese, essas imagens não têm um motivo forte para estarem aqui de modo que as
conecte com o assunto ou contribua para a construção da narrativa. Ao que parece, a única
operação é remeter a uma ideia genérica de cultura indígena, recorrendo a um dos signos mais
esvaziados e gastos para isso (presente, aliás, em uma das mais eloquentes compilações desses
estereótipos, como a música “Vamos brincar de índio” (1988), da apresentadora de programas
infantis de auditório Xuxa Meneghel – “vem pintar a pele para a dança começar”41).
41 A letra completa da música é a seguinte: “Vamos brincar de índio / Mas sem mocinho pra me pegar… /
Venha pra minha tribo / Eu sou cacique, você é meu par… / Índio fazer barulho / Índio ter seu orgulho / Vem
pintar a pele para a dança começar / Pego meu arco e flecha / Minha canoa e vou pescar / Vamos fazer
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Figura 35: Planos introdutórios

A seguir, a montagem faz escolhas muito parecidas com as de Frente a Frente com os
Xavantes e de Rio das Mortes para apresentar o contexto. A operação, porém, tem sinal invertido: em vez de indicar o território dominado pelos selvagens que mantêm a civilização à
distância, o mapa do antigo território do Estado do Mato Grosso descreve o espaço que serviu
de lar para uma sociedade pura e intocada, que, por “milhares de anos”, transmitiu “de geração a geração sua rica e complexa cultura, até a chegada das frentes de ocupação na década de
1940”. A sequência de abertura ganha, enfim, razão de ser: o filme escolhe falar dos Xavante
a partir da ideia do bom selvagem.
Isso terá consequências ao longo do filme. Mais especificamente, duas linhas narrativas serão construídas, paralelas à linha principal, sob essa premissa. Uma delas é formada
pela reconstituição das cerimônias da iniciação dos meninos. Trata-se de uma proposta de traçar um paralelo entre o processo de passagem pela adolescência na aldeia e na cidade, tendo
como referência os meninos xavantes42. São cenas com um tom mais objetivo e descritivo que
o resto do filme, em que vemos imagens e ouvimos explicações do processo ritual de iniciação. Embora seja uma escolha interessante, visto que, de fato, o sistema ritual é um
dispositivo central na formação social da pessoa xavante, as escolhas estéticas nessas cenas
acabam recorrendo a uma imagem idealizada e estereotipada das cerimônias, que, de resto,
está de acordo com uma concepção geral do filme de olhar para a alteridade.
Assim, as cerimônias (as lutas do oi’ó, a entrada no Hö, as corridas de tora, a luta wa’i
fogueira / Comer do fruto que a terra dá / Índio fazer barulho / Índio ter seu orgulho / Índio quer apito
Mas também sabe gritar / Índio não faz mais lutas / Índio não faz guerra / Índio já foi um dia / O dono dessa
terra / Índio ficou sozinho / Índio querer carinho / Índio querer de volta a sua paz”. Disponível em <https://
www.letras.mus.br/xuxa/91250/>. Último acesso: 22 de março de 2018.
42 No final, é mostrada uma cerimônia do ciclo etário “espiritual”, termo proposto por James Welch para descrever o sistema de classes etárias associadas aos rituais wai’a (2010). Trata-se de uma referência à entrada
definitiva na vida adulta, que coincide com o final do filme e a constatação da maturidade dos personagens e
do projeto de Apowẽ.
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com os padrinhos e a furação das orelhas) são reconstituídas na aldeia com uma orientação de
“limpar” a cena de todos elementos que não façam parte de uma imagem ideal das performances. Deve-se dizer que é muito provável que tais escolhas contassem com o apoio dos anciãos
da aldeia, dada a preocupação estética explícita com essas cerimônias. “Parecer bonito” 43 é
um imperativo básico na organização e execução das cerimônias, e o cinema fornece as condições ideais para concretizar isso. Porém, da forma como aparece no filme, essa apuro estético
acaba sendo mais um elemento na construção de uma identidade étnica abstrata, genérica e
politicamente impotente.

Figura 36: Reconstituições dos rituais.

Essas reconstituições dos rituais fazem parte de um esforço constante para homogeneizar as diferentes camadas que compõem o filme: a história narrada, as histórias pessoais que a
compõem, a temporalidade da memória trazida pelos relatos e pelas imagens de arquivo, o
contexto social e histórico mais amplo que fornece contexto a tudo isso. Nesse sentido, há um
outro recurso mobilizado para concretizar tal objetivo: as encenações com atores.
Da mesma forma como acontecerá com as imagens de arquivo, essas reconstituições
têm uma função basicamente ilustrativa. Nesse plano narrativo, o filme escolhe uma criança
xavante para encarnar todos os oito meninos escolhidos para ir viver na cidade. Ela encarna
um ou outro personagem conforme necessário, refazendo seus caminhos da aldeia para a
cidade e dando corpo aos sentimentos que os depoimentos recuperam. Além disso, há cenas
entre os adultos na aldeia que conversam sobre o projeto de enviar as crianças à cidade, as
mulheres que fazem tarefas cotidianas, as crianças que brincam o rio. Uma encenação especialmente marcante, e que abre o filme, é a dramatização por meio da reação dos homens em
43 Essa preocupação com a dimensão visual dos rituais foi ressaltada por Maybury-Lewis (1984), enfatizando a
dificuldade de fazer com que seus interlocutores xavantes ofereçam maiores elaborações ao explicarem as
performances (p. 305). Para mais detalhes sobre esse aspecto das cerimônias rituais, ver a página 36 do capítulo 1.
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terra, dos sobrevoos rasantes sobre as aldeias dos aviões da Fundação Brasil Central, como
aquele que levou Manzon e Nasser. Algumas imagens de arquivo são incorporadas nesse
registro de descrição do cotidiano e reconstituição histórica montadas para criar um efeito de
continuidade com as encenações.

Figura 37: Encenações com atores

É interessante notar que, apesar de ter uma função dramática, as reconstituições têm
como objeto somente os personagens xavantes. O espaço da aldeia é sempre um lugar
genérico, em que elementos são eleitos para criar o espaço ideal. Já os lugares na cidade são
sempre reais e nomeados, assim como os personagens waradzú são sempre eles mesmo, seja
em imagens de arquivo, no caso dos mortos, seja nos depoimentos dos que ainda estão vivos.
É como se o filme quisesse sair de uma cultura xavante ideal, como expressa nas falas dos
anciões, para chegar à sua concretização por meio do cinema, tendo a história narrada como
simples suporte.

3.2.2 Arquivo e tautologia

Contudo, a chegada das frentes de ocupação acabam com o paraíso xavante. O filme
anuncia tal chegada com as imagens do documentário de 1948 de Genil Vasconcelos, Frente a
Frente com os Xavantes. Curiosamente, essas imagens não são creditadas nem nesse
momento, nem no final. Em vez disso, um letreiro mostra “1º Contato com os Xavantes –
1947” sobre a sequência do primeiro encontro no Rio das Mortes, logo após a saída do P.I.
Getúlio Vargas. Um outro elemento importante é a inserção de um grito parecido com o que é
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feito na cerimônia de encerramento das corridas Noni44.
A ausência de referência à fonte e a inserção do elemento sonoro parece querer operar
uma espécie de ressignificação das imagens reaproveitadas. Talvez uma forma de marcar a
resistência dos xavantes ao avanço do Estado, mais um gesto de inversão da narrativa histórica oficial, como confirma a entrevista com dois anciãos xavantes que falam logo depois:
“Por isso nosso pai Apoena buscou a aproximação. Fez cerimônias para a aproximação e o
resultado foi o contato”. Essa forma de lidar com o arquivo, articulando-o a uma rede de significados mais ampla no filme, não irá se repetir.
As próximas imagens de arquivo repõem a oscilação e a fragilidade política da narrativa com um plano que não poderia ser mais eloquente: trata-se do plano feito com a “lente de
aproximação” da câmera de Lincoln da Costa, em Frente a Frente com os Xavantes. É justamente a frase do narrador de Vasconcelos que abre a sequência: “E eis os xavantes!”. Os
planos seguintes mostram os indígenas desajeitados tentando agarrar os presentes arremessados na praia, durante o segundo encontro do filme de Vasconcelos no Rio das Mortes. A
edição escolhe remontar o som dessa sequência, sobrepondo a esses planos a seguinte fala do
narrador do filme original: “De estatura longa mediana, esses índios medem de um metro e
oitenta para cima, tem o rosto largo e boca rasgada onde se plantam dentes esplêndidos”.

Figura 38: Planos de “Frente a Frente com os Xavantes” reaproveitados em “Estratégia
Xavante”.

O gesto evidente de animalização da sequência original não é confrontado na nova
montagem. Para ser justo com o filme, podemos supor que há uma aposta de que a justaposição do filme de 1948 com as imagens atuais em uma montagem retomada nos anos 2000 seja
suficiente para que a crítica seja feita por contraste. No entanto, para que isso se verificasse
44 Sobre esse grito, chamado canto da seriema, ver o trecho sobre as corridas Noni nas páginas 70 e 71 do capítulo 1.
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seria necessário um maior investimento na relação entre esses conjuntos, o que não acontece.
Uma primeira razão para isso é a falta de contextualização do material de arquivo.
Nem os documentários da década de 1940, nem as fotografias e filmes de uma aldeia xavante
que aparecem recorrentemente são creditadas. Ao que tudo indica, essas imagens da aldeia
teriam sido feitas pelo fazendeiro que articulou, junto com Apowẽ, a ida dos meninos para a
cidade. Trata-se de Paulo Barbosa, personagem que não é entrevistado no filme, mas a quem é
atribuída a iniciativa de trazer os meninos e selecionar as famílias hospedeiras. Segundo os
relatos, ele tinha uma fazenda que fazia fronteira com a T.I. Pimentel Barbosa, e construiu
uma relação amigável com os xavantes da área.
Essas imagens parecem ser do arquivo pessoal de Barbosa e têm um uso sobretudo
ilustrativo, assim como o resto de material de arquivo no filme. Ainda, a montagem mobiliza
as imagens reutilizadas de modo que as rupturas temporais sejam minimizadas. Ou seja, há
um esforço em remeter os eventos passados sempre ao tempo presente, e mais especificamente aos personagens diretamente vinculados a eles. Com isso, o filme abre mão da
possibilidade de multiplicar as leituras e significados do arquivo, reivindicando uma suposta
objetividade das imagens, legitimada pela memória dos personagens que contam a história. A
relação entre arquivo e entrevistas é de uma complementaridade literal. Com uma lógica tautológica, o depoimento busca legitimidade na fotografia, que confere autenticidade ao relato45.

Figura 39: Imagens de arquivo e atuais sugerindo continuidade temporal
45 Nesse sentido, Estratégia Xavante realiza um movimento inverso ao que Michèle Garneau descreve em Le
retour à la terre (1976), de Pierre Perrault. Nesse filme, Perrault se interessa pelas histórias das primeiras
famílias a chegaram em Abitibi, uma região do Quebec. Além dos depoimentos, o filme se apoia de modo
importante em filmes documentários produzidos na região, na década de 1930, pelo abade Maurice Proulx.
Segundo Garneau, “o arquivo Proulx não é, portanto, apresentado nem como o passado de Abitibi, nem como
as lembranças dos que falam”. Ela prossegue dizendo que “o conteúdo ideológico, até mesmo propagandista
dos filmes do abade Proulx é de tal modo explícito que ele denuncia a si mesmo. Já em 1976, os espectadores
podiam apenas sorrir ao escutar os comentários empáticos do abade” (2009, p. 131-132, tradução minha).
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3.2.3 As armadilhas da intimidade

Esse forma de lidar com as imagens de arquivo decorre da opção por eliminar o conflito. Os depoimentos se complementam em harmonia, as vozes se somam como um coral
bem afinado. Dada a natureza conflitiva do contexto em que a história se desenrola (relação
entre fazendeiros e indígenas, crianças que mudam de família, diferença cultural radical, etc.),
é de se estranhar a ausência de atritos, discordâncias ou mesmo pontos de vista divergentes
sobre a história contada. É como se o diretor tivesse caído em uma armadilha montada a partir
do dispositivo narrativo que ele propõe.
A proposta de montagem é contar uma história a várias vozes. Trata-se, porém, de uma
história com uma dimensão familiar muito forte. O filme incorpora essa característica na tentativa de criar uma conversa entre os meninos, agora adultos vivendo em suas aldeias, e os
membros ainda vivos de suas famílias adotivas, um encontro promovido pelo cinema. O tom
nostálgico e saudoso das lembranças familiares marca todo o corpo principal do filme, que
separa o primeiro e último blocos mencionados no início. Isso confere uma intimidade à narrativa que substitui o aspecto formal e rígido, a impressão de discurso pronto e ensaiado do
início e que retornará no final.
É precisamente essa intimidade que acaba aprisionando o filme em uma rede de relações da qual não consegue mais se distanciar. Isso começa com a construção de uma empatia
irrestrita entre os dois articuladores do encontro descrito, Apowẽ e Paulo Barbosa. Os dois são
descritos como pessoas abertas à diferença e dispostos ao diálogo. Essa conversa entre auwẽ e
waradzú, dois quais eles são os porta-vozes, se desenrola nesse espaço “teatral” que o filme
constrói, no qual uma cena política de “razão e fala” é interpretada e dramatizada (LAZZARATO, 2014, p. 204-205), um espaço em que divisão e igualdade são colocadas em questão
por agentes políticos que debatem em condição de igualdade.
Essa empatia e presunção de igualdade é desdobrada para os outros personagens: os
meninos que saem da aldeia e as famílias que os recebem. Isso, de certo modo, contradiz o
vocabulário de guerra que atravessa a descrição do projeto xavante – a “missão” dos meninos
de entender o mundo waradzú, “armas” para “proteger” os auwẽ e fazer prevalecer a “paz”.
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Essa ameaça que o mundo de fora oferece parece vir de um lugar abstrato que o filme não
consegue definir. Todos os envolvidos estão colaborando para um projeto comum contra um
adversário que parece não existir, ou que o filme convenientemente se esquece de nomear.
Essa escolha de montagem impede que haja um espaço reflexivo no filme, que acaba
aceitando e dando movimento às relações de poder implícitas na dinâmica da história que é
contada. É assim que, por exemplo, uma certa hierarquia entre os meninos xavantes e os
demais personagens será reproduzida sem nenhuma problematização. Tal hierarquia se traduz
na existência do menino indígena como capital social para o menino branco. É neste sentido
que Sérgio Fofanoff, patriarca de uma das famílias adotivas, fala de um colega de seu filho
que pediu ao pai um “índio de verdade” de natal, como o do amigo; ou quando um antigo
colega de escola diz que levava o amigo xavante Jurandir Siridiwe para festas onde, por ser
“diferente”, atraía a atenção das meninas.

Figura 40: Estereótipo e exotização

Ou ainda nas falas de Serguei Fofanoff, irmão adotivo de Tsetetó, que, após ostentar as
frases que consegue falar em xavante, as traduz como “vamos, índio, vamos nadar, vamos
nadar”. A forma de usar o termo índio aqui remete a uma generalização estereotipante, que o
mesmo personagem reforça outras vezes (“Então eu voltava de lá que nem um índio mesmo”),
e que é radicalizada quando ele arrisca uma reflexão antropológica: “Eu acho que é a mesma
coisa de a gente ir conhecer a cultura dos marcianos. Porque é diferente, é tudo diferente”.
Não se trata de exigir um discurso politicamente correto dos personagens, que são estimulados a falar em um registro de intimidade familiar. A questão é que o filme, ao ignorar as
desigualdades constitutivas desse espaço político-discursivo, impede que as singularidades
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dos personagens emerjam, achatando a conversa sob clichês e frases de senso comum, quando
não recai em um racismo que é expresso com naturalidade e suavidade pelos personagens.
Mais que isso, essa omissão acaba criando certos mecanismos de apaziguamento do
conflito implícito. Um exemplo disso é o modo como a fala infantil aparece. Muitos dos personagens tomam falas e comportamentos das crianças da época em relação aos meninos
xavantes de forma a não se implicar com o conteúdo dos comentários, como quando uma irmã
adotiva de Cipassé diz que “as crianças da vizinhança esperavam que os meninos fosses briguentos, porque vê na TV que índio é violento”. Uma outra forma com que isso aparece é na
resignação dos personagens xavantes em relação a tais experiências, como quando Tsuptó
relata seu constrangimento com a atenção excessiva dos colegas na escola (“não é por mal,
eles nunca tinham visto um índio”). Esses enunciados não são questionados pela montagem,
que poderia problematizar a diferença cultural a partir da espontaneidade das crianças.
É como se o filme, ao acionar um dispositivo de memória familiar, ficasse preso a um
gesto que quer retraçar as relações pessoais sugeridas pelas imagens a partir das próprias pessoas retratadas. A narrativa que nasce desse gesto encontra sentido somente a partir dessas
experiências pessoais e a montagem fica presa na ideia de um consenso familiar sobre as imagens e a história narrada. Tudo funciona como se os personagens estivessem em torno de uma
mesa e comentassem fotos antigas. A busca é pelo conforto e pelo consenso 46, uma narrativa
voltada para dentro em que as relações de significado se limitam a recriar o universo familiar.
Com isso, o filme se fecha para o mundo e perde a capacidade de tecer comentários ao abrir
mão do poder da montagem de quebrar com a lógica consensual do acordo familiar47.

46 Novamente com Rancière, é interessante pensar como há uma dimensão de esvaziamento da política na busca
pelo consenso: “Antes de ser a preferência dada à paz sobre a guerra, o consenso é um certo regime do sensível. É o regime em que as partes já estão pressupostamente dadas, sua comunidade constituída e o cálculo de
sua palavra idêntica à sua performance linguística. O que o consenso pressupõe, portanto, é o desaparecimento de toda distância entre a parte de um litígio e a parte da sociedade. É o desaparecimento do dispositivo
da aparência, do erro de cálculo e do litígio abertos pelo nome do povo e pelo vazio de sua liberdade. É, em
suma, o desaparecimento da política” (RANCIÈRE, 1996, p. 105).
47 Penso aqui nas reflexões de Roger Odin sobre as possibilidades de montagem com arquivos familiares. “Para
Odin, montar um filme de família é exercer poder sobre a narrativa familiar e bloquear a possibilidade de
uma construção coletiva consensual. (…) a projeção de um material familiar montado pode causar verdadeiro
‘mal-estar’ na família, pois, depois de editadas, as imagens passam a se desenrolar sob um único ponto de
vista, o do narrador, que não corresponde necessariamente à visão que outros envolvidos tiveram do evento”
(apud LINS; BLANK, 2012, p. 63).
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3.2.4 Nostalgia e exotismo

A forma mais comum em Estratégia Xavante de mitigação do conflito é a conversão
da tensão em outros afetos. Os mais recorrentes são o exotismo e a nostalgia. Assim, o filme
elabora as dificuldades de conciliar os interesses amorosos na cidade e os compromissos de
casamento na aldeia com duas sequências em que Paulo Supretapã e Tsuptó apresentam a
família numerosa e suas várias esposas. No primeiro caso, Supretapã nomeia todos os filhos
da primeira esposa, que, até então, parece ser a única, e só então a segunda esposa e os demais
filhos surgem de dentro da casa. O filme busca com essa aparição inusitada da segunda esposa
e seus filhos um efeito cômico para falar da poligamia característica do sistema de parentesco
xavante. Com Tsuptó, isso é feito quando ele fala que teve que aceitar casar-se com as duas
cunhadas para não ofender o sogro. Embora isso faça pleno sentido nas dinâmicas do parentesco xavante, dada a dinâmica de filiação patrilinear (o pai transmite descendência),
residência uxorilocal (na casa do sogro) e a organização política por linhagens, sua fala no
filme conversa mais com as expectativas do espectador branco e a família monogâmica.

Figura 41: Poligamia em registro exotizante e cômico

Esse registro cômico e exotizante da diferença se multiplica em diversos exemplos no
filme. Assim, Jurandir estranha os desenhos animados que falam; Roberto usa o arco e flecha
para ameaçar a irmã adotiva; José Paulo arranca os cílios das bonecas das irmãs; crianças
xavantes aparecem comendo formigas na aldeia logo após um dos irmãos adotivos falar em
comida no supermercado; Tsetetó com 16 anos diz ao pai adotivo que quer ser astronauta,
enquanto seu irmão de criação quer trabalhar na fazenda; e Jurandir diz que quer organizar um

166
time de futebol na aldeia, logo após cenas dos jogadores replicando o momento do hino nos
jogos televisionados com performances de canto e dança tradicionais, em um campo de terra e
linhas escavadas no chão.
A outra forma de lidar com os conflitos dos personagens acerca da diferença cultural é
a nostalgia. Esse recurso diz respeito a uma certa dramaticidade que o filme tenta ressaltar nas
histórias de vida. O tom varia do arrependimento, com José Paulo que queria “ter continuado
a estudar” para “ser advogado”, à resignação, com Tsetetó que reconhece que “eu nunca vou
ser como eles”. Com esses personagens, o filme localiza a identidade étnica no corpo, algo
“que está no sangue” e que “não tem como tirar”. Eles descrevem a condição indígena como
uma essência imutável, inatingível, sempre igual a si mesma.
Trata-se de um argumento que remete a uma condição abstrata e idealizada de identidade indígena, além de ser coerente com o recurso constante a estereótipos fáceis como da
sequência de abertura. O tom melodramático nesses depoimentos é a contraparte daquele exotismo pitoresco. A ênfase aqui é nos limites do trânsito entre culturas e na irresistibilidade da
determinação da sociedade sobre o indivíduo. O filme parece aceitar esses limites, e, como
resposta, se resigna a rir do desajuste que remete a um encontro cultural travado e desajustado, ou a sentir pena e compaixão desses personagens vencidos pela impossibilidade de
acesso ao Outro. A conclusão, por um momento, parece ser de um abismo insuperável, definido no limite por uma questão biológica48.

3.2.5 Os limites da cessão da palavra

Ao constatar essa distância insuperável entre os mundos em questão, o filme encaminha sua conclusão, que se apoiará em dois contraexemplos, os casos de Cipassé e Jurandir, os
48 Trata-se de um gesto bastante diferente de um filme como Serras da Desordem (2006), que também trata da
questão da incomunicabilidade. No filme de Andrea Tonacci, Carapiru é um personagem marcado por um
não pertencimento radical. Tal condição é fruto de um processo social, histórico e político que faz com que
sua história seja contada como uma tragédia inevitável e irreversível, em que seu “sangue” não é mais condição suficiente para restaurar uma comunidade. Fazendo da trajetória de Carapiru uma das histórias da forma ção social do Brasil, Tonacci reconhece que o acontecimento que é a vida do personagem ultrapassa tanto a
dimensão individual quanto identitária, e assim não deixa espaço para redenção possível.
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dois meninos que não voltaram para aldeia após sair das casas das famílias adotivas. Eles
ganharam bolsas de estudos em Goiânia e foram para a universidade. A saída do círculo familiar leva o filme também para fora do círculo vicioso que marca o corpo principal da narrativa.
A ida para Goiânia marca a superação dos limites que levaram os colegas a retornarem à
aldeia. No entanto, as duas histórias concretizam gestos muito distintos na política das imagens. Se por um lado o tratamento dado ao personagem de Cipassé traz a expressão de alguma
singularidade para o filme, quebrando o regime discursivo e logocêntrico ao propor a possibilidade de um espaço outro de existência entre culturas, a forma com que o personagem de
Jurandir é trabalhado traz de volta essa rigidez que acaba sabotando a potência do filme.
O projeto político que mobiliza Estratégia Xavante pode ser resumido nos seguintes
termos: inversão do ponto de vista da história oficial e afirmação dos Xavante como protagonistas da sua história. Isso será feito pela construção do mito de Apowẽ e sua habilidade em
persuadir os waradzú, seus antigos inimigos, a colaborarem com o projeto de futuro da comunidade. É esta a estratégia xavante que dá nome ao filme.
Para fazer isso, o filme utiliza as imagens das frentes de contato que vimos no capítulo
anterior, e que aqui são creditadas apenas como “Cine Jornal – 1946”, para apresentar o imaginário da época em relação aos xavantes. Isso prepara o gesto de inversão da narrativa da
pacificação que montagem propõe. Logo após as imagens de arquivo, vem uma sequência em
preto e branco onde homens xavantes encenam uma reação ao avião que sobrevoava a aldeia
de seus ancestrais nos planos anteriores. Em off, o narrador Jurandir consolida a inversão do
ponto de vista: “O branco chegou pressionando o povo Xavante. Era barulho, aquele medo.
(…) Até que os velhos começaram a pensar para que houvesse um encontro, que é o encontro
pacífico. Essa é a estratégia do meu avô Apoena”.
Esse manifesto político encontrará sua realização com o próprio Jurandir no final do
filme, em que este é apresentado como o exemplo mais bem-acabado da estratégia do avô: o
xavante que saiu da sua aldeia, venceu o desafio de aprender as ciências do não-indígena e
procura viabilizar uma relação com os brancos de dentro e fora do Brasil. Esse movimento
culturalmente centrífugo de Jurandir é sempre remetido à sua origem indígena, de forma que
ele seja visto como um mediador, ou um “diplomata”, como o filme faz questão de ressaltar
na fala do então Ministro da Cultura Juca Ferreira.
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Figura 42: Construção da imagem de Jurandir

Jurandir Siridiwe é uma das quatro pessoas que assina a produção-executiva do filme e
foi o principal articulador entre as comunidades da T.I. Pimentel Barbosa, a ONG Instituto das
Tradições Indígenas (IDETI) que captou recursos para o filme49 e o diretor Belisário Franca.
Trata-se de um projeto que tem uma estrutura comum: uma parceria entre a comunidade e
uma instituição externa, que deverá ter como resultado algum retorno, material ou simbólico,
para a comunidade. No caso desse filme, trata-se daquele “reconhecimento existencial” de
que fala Laura Graham (2005).
Além disso, essas alianças têm como agente central uma liderança local, que mediará
o projeto. Trata-se de uma forma de acúmulo de prestígio para essa pessoa que assume a posição de articulação, uma maneira de garantir liderança na comunidade. O final do filme é
muito provavelmente resultado direto desse papel de Jurandir e da influência que ele conseguiu exercer sobre o processo de produção do filme como um todo. Essa forma de articular
alianças e ocupar espaço simbólico é uma característica por excelência do modo xavante de
fazer política50.
Voltando ao filme, é notável que a força política de Jurandir nas negociações de produção tenham afetado de maneira profunda o próprio roteiro. Não por acaso, a passagem que
mostra seu trabalho no IDETI acaba ganhando ares de vídeo institucional. Jurandir atua aqui
como um político profissional. Isso, porém, não confere potência política ao filme – pelo con49 Jurandir trabalhava no IDETI com a produtora Ângela Pappiani, que é ex-mulher de Aílton Krenak, outra
importante liderança indígena. Pappiani também assina a produção-executiva do filme.
50 Meu envolvimento com os xavantes da T.I. Pimentel Barbosa se deu no contexto de uma dessas alianças. A
liderança que me convidou para trabalhar com as oficinas de vídeo no Ponto de Cultura Apowẽ foi o outro
personagem que ganha destaque no filme, Paulo Cipassé. O ritual que ajudamos a filmar em 2011, e que deu
origem à minha dissertação de mestrado, não aconteceu em Wederã, aldeia de Cipassé, mas em Etenhiritipá,
onde Jurandir é cacique. Isso colocou os pesquisadores envolvidos em uma posição de disputa entre lideranças locais, já que fazíamos parte do “capital político” de uma liderança de outra aldeia. Foram necessários
alguns meses e muitas negociações para que fôssemos finalmente aceitos em Etenhiritipá. Esse processo será
detalhado no capítulo 5.
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trário. No conjunto, essa construção do personagem de Jurandir, embora bem-intencionada,
acaba restringindo a eficácia do filme. Trata-se da tipificação de um personagem político que
opera nessa esfera macropolítica institucional que tem no Estado sua maior expressão.
O filme, ao servir de suporte para esse “perfil profissional” de Jurandir, despotencializa suas singularidades, operando como um “armadilha semiótica significante e
representativa” que produz um “sujeito individuado”, organizando uma subjetividade e atribuindo-a um lugar que, nesse caso, se aproxima muito do que Lazzarato entende ser a forma
paradigmática do capitalismo neoliberal, o “empresário de si” (2014, p. 27). Em que pese o
cálculo pragmático desse gesto, esvazia-se com isso toda o vigor do personagem enquanto
indígena e xavante, via pela qual poderia se concretizar uma forma mais potente de subjetivação política.

3.2.6 Subjetivação política e singularidade

A história do outro personagem central nesse bloco final, Cipassé, acaba funcionando
como um espaço de exceção, pois escapa tanto do circuito familiar acrítico e autolegitimador,
quanto da rigidez e dos estereótipos articulados na imagem final de Jurandir. Trata-se do
momento de maior fôlego do filme, que esboça a emergência de possibilidades de subjetivações políticas outras que são sugeridas pelo título e pelo tema.
A história de Cipassé tem como foco seu casamento com Severiá, mulher karajá e
javaé que ele conhece no contexto do movimento indígena e com quem se casa e tem uma
filha. Essa escolha implica um corte radical com o projeto do avô em múltiplas dimensões.
Primeiro porque, ao se casar com uma pessoa de fora da aldeia, ele acaba quebrando os compromissos de casamento já firmados. Em um contexto onde alianças familiares definem
alianças e influência política, o impacto da escolha de Cipassé foi enorme.
Em segundo lugar, o casamento com uma mulher karajá e javaé remete a uma ruptura
com décadas de estratégia política dos Xavante, que sempre atuaram de forma etnicamente
coesa e competitiva em relação a outras etnias por recursos e a influência nos órgãos estatais.
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Além disso, embora Severiá tenha sido adotada por uma família não-indígena ainda criança,
esquecido seus idiomas maternos e sido criada na cidade, trata-se de um gesto altamente simbólico dada a rivalidade histórica entre os Xavante e os Karajá, povos inimigos pelo menos
desde a grande migração para a região do Rio das Mortes no século XVII.
A própria Severiá relaciona a união dos dois nos termos de uma reorganização de alianças políticas no contexto do movimento indígena naquele momento: “Tudo de bom que um
casamento pode trazer, acrescido de uma riqueza maior que é o casamento entre uma índia
karajá e javaé, e um índio xavante. (…) Porque a luta dos povos indígenas no Brasil tem que
ficar cada vez mais fortalecida”. Severiá é fruto de um processo de subjetivação política bastante distinto daquele para o qual Cipassé havia sido preparado desde o nascimento. Ela se
formou militante já em um contexto internético, muito mais alinhada com os novos rumos
tomados pelo movimento indígena no Brasil na década de 1980, cada vez mais próximo do
projeto pan-indigenista que ganhava força naquele momento (RAMOS, 1995, p. 6). Neste
sentido, o casamento de Severiá e Cipassé pode ser lido tanto em um contexto de reorganização do movimento indígena quanto como a expressão de um novo estado de coisa que se
colocava.

Figura 43: Imagens de arquivo do casamento de Cipassé e Severiá.

Isso remete a uma terceira dimensão de ruptura, que se desdobra em transformações
estruturais na própria vida dos dois. A consequência mais explícita, e que ambos comentam no
filme, é que a nova família fugiria dos moldes do núcleo familiar xavante. A questão mais
básica, a residência uxorilocal, se torna um elemento disruptivo pelo fato de o pai adotivo da
noiva ser um não-indígena. Além disso, é muito pouco provável que o casal desejasse observar esse costume fora da aldeia. A poligamia, uma prática específica xavante, dificilmente
seria aceita no contexto de valores católicos em que Severiá foi criada, o que compromete a
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dinâmica tradicional do estabelecimento de alianças faccionais. Finalmente, a perspectiva de
uma vida dividida entre cidade e aldeia acabava também dificultando o planejamento de uma
família com muitos filhos.
Todas essas transformações na própria forma de vida podem ser traduzidas na constituição de novos sujeitos ético-políticos na trajetória dos Xavante, além de uma consequência
ao mesmo tempo inesperada e previsível da estratégia de Apowẽ. A aproximação entre diferenciação ética e subjetivação política, discussão que remete à crítica de Lazzarato ao trabalho
de Rancière, é bastante pertinente. Implica em um deslocamento do espaço de atuação política
no filme, que sai do lugar discursivo e performático que marca o personagem de Jurandir,
para remeter a uma dimensão maquínica do processo descrito, afirmando “um ethos e uma
política” que “ajuda a construir territórios existenciais” (2014, p. 206).
Os comentários de Cipassé sobre as possibilidades de um indivíduo existir entre duas
culturas são bastante eloquentes quanto a isso. Trata-se de uma preocupação recorrente do
personagem e que retorna diversas vezes: a reivindicação da possibilidade de uma existência
que esteja ao mesmo tempo próxima do projeto comunitário e aberta para novas subjetivações
éticas e políticas. Trata-se de um gesto do qual, entretanto, o filme não tira consequências.
O casamento constitui um gesto tímido de exploração dos efeitos políticos mais radicais do projeto de Apowẽ. Essa timidez se deve mais uma vez às limitações das escolhas da
montagem, que ainda aqui continua sofrendo as consequências da imersão em um registro
narrativo familiar que compromete sua capacidade de abrir um espaço reflexivo no filme. O
esforço por fazer desaparecer o próprio dispositivo cinematográfico em benefício da ilusão de
acesso não mediado do espectador à história e aos personagens compromete a abertura às subjetivações políticas acenadas pela história de Cipassé e lança o filme de volta ao jogo entre
exotismo e nostalgia.
Em Estratégia Xavante, o entrevistador se esconde. Ao abrir mão de uma intervenção
reflexiva por meio da montagem, o realizador aquiesce com as dinâmicas de poder intrínsecas
às relações que dão corpo à história. O uso do material de arquivo e o recurso às reconstituições com atores aponta para a tentativa de construção de uma temporalidade homogênea, em
que o passado dialoga com presente e futuro sem conflitos. Não há, no filme, descontinuidade
entre o projeto comunitário e seus resultados. No máximo, há pequenos ajustes de trajeto que,
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no limite, estariam previstos desde o princípio.
Os personagens, as entrevistas, o arquivo e as reconstituições estão sempre presos no
jogo entre as histórias pessoais e uma ideia abstrata de cultura xavante, o que dá corpo a um
olhar de curiosidade superficial que se contenta com uma alteridade engraçada e exótica. O
gesto político que o filme espera realizar, algo parecido com a ideia de “dar voz” aos personagens, resulta (talvez necessariamente) em um gesto constrangedor, que se sobrepõe e apaga os
poucos momentos no filme em que emergem as singularidades mais potentes. O filme decide
não correr riscos, e ao fazer isso, abre mão de fazer corpo com a potência da história narrada.

3.3 O Mestre, o Divino e o cinema como mediador de mundos

O Mestre e o Divino (2013) é uma reflexão sobre relações mediadas pelo cinema.
Aqui, o cinema é o idioma comum entre três vozes distintas que se encontram nas imagens.
Por isso, é também um filme que promove o encontro entre três modos de pensar e fazer
cinema. Para cada um desses cinemas há uma visão de mundo, o que faz com que os encontros no filme também sejam um cruzamento de mundos. Nesse encontro, o filme propõe olhar
para os pares de relações que mobiliza a partir de um eixo específico: o cinema como vetor de
autonomia. Partindo do comentário que o filme faz acerca dos cinemas que mobiliza, proponho pensar como o cinema pode dar corpo a modos bastante distintos de engajamento com a
diferença cultural.
O filme tem como personagens principais o missionário salesiano Adalberto Heide, o
realizador xavante Divino Tserewahú e o próprio diretor do filme, Tiago Campos. Divino
começou a trabalhar com a câmera a partir do envolvimento de sua aldeia com a ONG Vídeo
nas Aldeias (VnA), instituição que forneceu os primeiros equipamentos para a comunidade
(CARELLI, 1998). Ele começou a participar das oficinas do projeto e seus vídeos foram os
que ganharam mais visibilidade entre a produção xavante do acervo. Isso faz com que, atualmente, Divino seja o nome mais associado a uma ideia de cinema xavante 51. Foi nesse
51 Entrarei em mais detalhes da trajetória de formação de Divino no VnA no próximo capítulo.
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contexto que Divino e Campos se conheceram. Conforme Campos conta no filme, em 2008,
durante a pesquisa de imagens de um ritual que não era mais feito na aldeia, eles entraram em
contato com Heide, que havia documentado a cerimônia. Assim eles conheceram o rico
arquivo cinematográfico do missionário.
O filme nasce justamente do encontro que essas imagens desencadeiam. A partir delas,
o filme mergulha no mundo que Heide constrói para si mesmo por meio de seus filmes. Ao
mesmo tempo, tal mundo é confrontando com outros mundos levados ao filme pelas imagens
de Divino e pelo próprio diretor do documentário, este também um produtor de imagens.
Nesse mergulho repleto de cruzamentos, revela-se um pouco do universo da missão e da
prática da catequese indígena em Sangradouro, onde Heide e Divino existem, por vezes,
enquanto indivíduos, por outras vezes, como metonímias para a Igreja e os Xavante, termos
da relação que o filme investiga.

3.3.1 O missionário etnógrafo

Adalberto Heide é um religioso alemão que, em 1952, veio para o Mato Grosso para
viver nas missões salesianas e trabalhar na catequização dos indígenas de recente contato na
região, notadamente bororos e xavantes que viviam nas missões de São Marcos, Merure e
Sangradouro. O que podemos deduzir a partir de seus depoimentos no filme e de sua obra em
texto e imagem é que os povos indígenas despertavam grande fascínio sobre o jovem religioso.
Com os anos, essa admiração se tornou interesse etnográfico, que o missionário pode
desenvolver a partir da tradução dos dogmas e textos católicos para os idiomas nativos. Ao
longo do tempo, essa atenção ao idioma também foi direcionada ao modo de vida xavante.
Assim, com o colega salesiano Bartolomeu Giaccaria, Heide publicou alguns livros de cunho
etnográfico. O primeiro deles, Xavante, Povo Autêntico, de 1972, é um conjunto de descrições
da organização social e hábitos culturais, além de propor algumas interpretações dos dados
etnográficos. Em 1975, foram publicadas duas coletâneas de mitos e contos xavantes sob os
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títulos Jerônimo Xavante Conta: Mitos e Lendas e Jerônimo Xavante Sonha: Contos e Histórias. Nesse mesmo ano foi publicado o livro Xavante: reserva de brasilidade.
O livro de 1972 é bastante utilizado em trabalhos de antropologia como referência
para dados históricos, etnográficos e, sobretudo, linguísticos, visto que a etnografia de Giaccaria e Heide é uma das principais referências sobre o idioma xavante. Por outro lado, o livro
é criticado por mobilizar sem muita precisão alguns conceitos antropológicos, além de propor
interpretações que, segundo Lopes da Silva, “não são sempre satisfatórias ou satisfatoriamente
argumentadas” (1986, p.20).
Esse interesse etnográfico o levaria a produzir uma série de filmes sobre a cultura
xavante. Trata-se de um vasto acervo que ele filmou e editou ao longo dos anos na missão, filmes que hoje estão organizados no seu quarto e que serão objeto de atenção em O Mestre e o
Divino. Há, nesses filmes, uma certa preocupação em mostrar a autenticidade do povo
xavante, como o próprio Heide dá indícios. Trata-se de uma ideia de autenticidade que Campos coloca em questão logo no início, ao apresentar os filmes de Heide: “Sob a nostalgia de
melodias andinas, os filmes de Adalberto apresentam um mundo que ele considera autêntico:
um grupo de índios guerreiros do cerrado que, nos anos 60, encontraram Deus”.
Essa ideia de autenticidade é central nos filmes de Heide, e diz respeito àquele interesse, que se pode considerar sincero, pela cultura indígena. A singularidade do personagem
de Heide em relação ao contexto missionário em que ele vive vem justamente do modo como
ele entende essa autenticidade que valoriza. Num certo sentido, podemos dizer que se trata de
uma ideia abstrata e essencializada da cultura indígena, baseada sobretudo em elementos
estéticos. É o mesmo tipo de operação que caracteriza as reconstituições das performances
rituais em Estratégia Xavante: há uma pureza originária onde repousa uma organização
estática da cultura xavante e que pode ser acessada pelo cinema. Esse é o projeto da obra cinematográfica de Heide: preservar nos filmes e livros seu paraíso xavante particular.
Porém, a noção de autenticidade de Heide é construída no cruzamento entre religião,
cultura e cinema, o que complexifica a forma com que ele entende e expressa o conceito. Um
exemplo eloquente é a sequência em que ele apresenta como “a coisa mais importante” de sua
vida um filme seu que retrata uma “missa autêntica xavante”. A aproximação dos dogmas
católicos de valores da cultura nativa, como a narração de Campos lembra, é uma prática
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comum da atividade missionária e uma recomendação oficial do Vaticano desde 1961. Partindo dessa premissa, Heide faz seus filmes com uma curiosa concepção de autenticidade.
Todo elemento cultural que foi incorporado ou que tenha sobrevivido ao processo de
catequização é lido como autêntico e, portanto, digno de aparecer nos filmes, por mais descaracterizado que esteja em relação à forma que tinha antes do contato com os missionários. É o
caso dos adornos, pinturas corporais e cantos incorporados nas liturgias católicas. Já as transformações que não estão relacionadas com a catequese e nem ligados a uma ideia de cultura
indígena pura, não são consideradas autênticas, e, assim, devem ser excluídas do filme. É
neste sentido que ele comenta que, anos antes, pediu para que limpassem o lixo da aldeia em
São Marcos quando foi fazer uma filmagem no local. Ou então no caso do registro de uma
iniciação dos adolescentes em Sangradouro, quando decidiu fazer dois filmes e excluir qualquer referência à briga que separou a comunidade e levou à realização de duas iniciações
paralelas. Esse aspecto se manifesta também nas suas imagens, como veremos adiante.
É interessante notar que há uma atenção propriamente etnográfica no cinema de
Heide, no sentido em que ele está sinceramente preocupado em registrar do modo o mais fiel
possível o real como ele o concebe. A questão em O Mestre e o Divino é justamente explorar
essa noção de real de Heide e confrontá-la com o real do filme. Uma fala do missionário na
última cena explicita esse conflito. Ao ser questionado por Divino sobre o que ele acha do
material filmado pela equipe de Campos, Heide responde: “Não, tem que guardar na mala e
esconder. Não colocar no filme. Por que se não o filme fica… A coisa real fica tão curtinha
assim”. Esse pequeno diálogo dá a entender que nada do que vimos é considerado real pelo
missionário cineasta. A disputa aqui, travada não só entre Heide e Campos, mas também, e
sobretudo, entre Heide e Divino, é como falar desse real.
Para pensar essa questão, é interessante se perguntar porque Heide não vê realidade
nas imagens de O Mestre e o Divino, filme do qual participa intensamente. A relação entre
religiosos e povos nativos no mundo todo deu fruto a inúmeros trabalhos de documentação
sobre as culturas indígenas. A própria etnografia nasceu, em parte, como oposição a essa
prática missionária. Ao analisar o início da sistematização do método etnográfico, James Clifford comenta o trabalho The melanesians, feito em 1891 pelo missionário R. H. Codrington:
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… é uma detalhada compilação de folclore e costumes, elaborada a partir de um
período relativamente longo de pesquisa como missionário e baseada em colaboração intensiva de tradutores e informantes nativos. O livro não está organizado em
torno de uma “experiência” de trabalho de campo, nem propõe uma hipótese interpretativa unificada, funcional, histórica ou quaisquer outras. Ele se limita a generalizações de pequeno alcance e à compilação de um eclético conjunto de informações.
Codrington está agudamente consciente da incompletude de seu conhecimento, acreditando que a verdadeira compreensão da vida nativa começa apenas depois de uma
década, ou algo assim, de experiência e estudo (2002, p. 23-24).

Clifford traz esse exemplo para falar dessas figuras de diferentes domínios, como os
missionários, mas também os administradores coloniais, comerciantes e viajantes em geral,
quem ele chama de “men on the spot”. Trata-se de trabalhos que contam com poucos recursos
conceituais para sistematizar os dados reunidos, o que lhes conferia pouco poder analítico. A
primeira geração de pesquisadores profissionais se diferenciou desses outros atores justamente por propor o uso sistemático de conceitos para coleta e interpretação “desinteressada”
de material etnográfico. O maior trunfo desse grupo era a noção de “relativismo cultural”, o
que garantia que as descrições não estariam baseadas em juízos de valor condicionados por
outros interesses e sistemas explicativos – como o colonialismo e o catolicismo.
Ao longo do filme, diversas falas de Heide remetem a essa discussão. O tempo todo
ele parece reivindicar uma “autoridade etnográfica” do seu cinema face aos filmes de Divino
e Campos. Sua autoridade se baseia no tempo de convivência em Sangradouro e São Marcos
(“Eu estou assistindo isso aí desde 1957. É um bocado de ano, né?”); nas atividades que
desenvolveu com eles (“Aqui está escrito que o Tsã’amri estava juntamente deles na aula, no
serviço, na igreja, em toda parte. Isso é muito importante dizer.”); no seu domínio da língua
(“Fiz muitas novas palavras na língua deles, coisas que não existiam antigamente”). Trata-se
de um modo de reivindicar autoridade que remete àqueles que Clifford chamou de “amadores
no campo” (2002, p. 25), cuja prática era caracterizada por uma investigação empírica detalhada mas pouco sistematizável, tendo em vista a falta de articulação com preocupações
metodológicas e sistemas teóricos, além da falta de imersão na cultura estudada por razões
ideológicas (o catolicismo) e práticas (o local de residência fora da aldeia) (ibidem, p. 28).
O uso que Clifford faz da noção de amadorismo tem uma função basicamente depreciativa, com o objetivo de delimitar um campo para uma prática, que ele chama de etnografia
profissional. No entanto, é interessante pensar, para o caso de Heide, uma outra acepção do
termo, não no sentido de falta de competência, mas em termos de paixão pela prática. Em que
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pese todos os limites da empreitada missionária e seu projeto colonizador, os indivíduos que
escolhem viver nas missões são pessoas com um interesse sincero no contato com a alteridade, um requisito mínimo para suportar um estilo de vida tão singular. Isso confere uma
disciplina e disponibilidade que, no caso de Heide, deu resultado a uma enorme documentação sobre a cultura xavante. Não por acaso, suas descrições e coletâneas etnográficas são
usadas como fontes por antropólogos até hoje.
Isso vale também para sua prática cinematográfica, já que amadorismo diz respeito ao
modo de inserção de Heide tanto na antropologia como no cinema, dois campos a partir dos
quais ele se define, ao lado da atividade missionária. O próprio personagem que ele faz de si é
atravessado por essas figuras do missionário e do cineasta com preocupações etnográficas, e
sua performance oscila entre esses polos. Sendo assim, será interessante pensar seus filmes,
da forma como ele os apresenta em O Mestre e o Divino, a partir dessa perspectiva.

3.3.2 O missionário cineasta

Quando invoca seus anos de vida nas missões, Heide acima de tudo desafia a equipe
do documentário. Trata-se de uma forma de colocar-se acima deles no que se refere à relação
com os xavantes, reivindicando sua autoridade no assunto a partir de sua experiência com
eles. Essa é uma forma como esse eixo de conflito é expresso no filme. Há, porém, uma outra
dimensão, que se refere à prática cinematográfica.
Neste sentido, Heide confronta tanto Divino quanto Campos, como naquele diálogo
final já mencionado, ou quando ele chama a atenção do diretor do filme durante uma das
entrevistas (“Tá ouvindo, Tiago? Você não tá ouvindo nada.”) e depois faz exigências sobre a
montagem (“Esses 10 minutos você tem que colocar no filme. É obrigação, é a única coisa
que peço. (…) O resto façam como quiserem.”).
Já com Divino as questões remetem a um relacionamento mais longo, conflito que
constitui a linha narrativa central do documentário. Não por acaso, a primeira conversa da primeira cena é um diálogo tenso, ainda que sutil, que remete a essa rivalidade: “Bom dia,
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Tsã’Amri! Tudo bem? Você veio mesmo, né? Você vai filmar?”, pergunta Divino. “Porque
esta pergunta? Não quer que eu filme?” Responde Heide com novas perguntas. “Não é isso.
Gostei de ver você aqui”, responde Divino com uma risada nervosa. A seguir, ambos vão filmar uma cerimônia Oi’ó que aconteceria naquela manhã.
Esse incômodo constante por parte de Heide em relação a Divino e Campos remete à
maneira com que ele concebe sua própria prática cinematográfica, cujas características centrais têm um paralelo notável com o que Roger Odin descreveu como um “espaço amador” no
cinema (1999). Sem perder de vista os contextos muito diferentes em que Odin se fundamentou e este que analiso aqui, as características identificadas por ele no cineasta amador
encontram uma ressonância muito forte nos filmes de Heide. É justamente por meio da afirmação desse “espaço amador” que o missionário procura (sem nomeá-lo explicitamente,
claro) se diferenciar de Divino enquanto realizador.
Suas escolhas temáticas e formais estão muito próximas do tipo de trabalho que Odin
analisa como cinema amador. Há, em ambos os casos, a valorização de uma gramática cinematográfica clássica entendida como padrão de excelência. Essas palavras de Odin se aplicam
bem aos filmes de Heide: “o amador integra assim as regras de uma estética específica, uma
estética do ‘bem-feito’” (1999, p. 61). As imagens do missionário privilegiam paisagens, plantas, animais, sempre compondo belas composições.
A estética dos seus filmes se aproxima, assim como o faz o cineasta amador para Odin
(ibidem), de uma “estética de cartão-postal” que não poupa esforços para eliminar elementos
que perturbem uma imagem de natureza idealizada, mítica, edênica. Há, aqui, mais um eco da
análise de Odin (ibidem) sobre uma proximidade do cinema amador com os filmes de viagem:
“Os filmes de viagem se atém às belas paisagens, ao pitoresco, ao exotismo e não abordam
praticamente nunca a situação política e as questões sociais dos países visitados” (ibidem, p.
62). Não por acaso, Heide preserva, na sua remontagem de um documentário do alemão Eike
Schmitz, o plano em que ele próprio navega em uma canoa, na companhia de um xavante, por
um rio de águas cristalinas e vegetação exuberante. Vem daí, também, aquela preocupação em
limpar o lixo da aldeia antes de filmar uma cerimônia. Trata-se, para ele, de uma realidade que
não deveria existir, e, que neste sentido, não merece estar nos filmes.
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Figura 44: Estética “cartão-postal”"

Ele mesmo diz: “Eu tentava filmar sempre o mais limpo, o mais bonito. Você pode ver
que nos filmes não tem essas coisas, de jeito nenhum. Já que faço parte deste povo, mostrar
essas sujeiras…”. Esse comentário diz muito sobre o olhar cinematográfico e etnográfico de
Heide e sua inserção na comunidade. Lembro novamente a decisão dele fazer dois filmes da
iniciação e excluir a briga entre as facções que dividiram a aldeia. Se por um lado procura
excluir da imagem o conflito e o desvio de um estado de natureza originário e do mito do bom
selvagem, por outro trata-se de um gesto diplomático, evitando, com isso, tomar posição de
um ou outro grupo político. É um sinal de que Heide tem plena consciência da dinâmica
política da aldeia, além de um posicionamento claro nessa questão. O cinema aqui funciona
como ferramente política na relação entre missão e aldeia.
Por outro lado, ou melhor, justamente por causa dessa consciência das questões e conflitos da comunidade, sua decisão de manter seus filmes longe das questões “da vida real” é
tanto mais significativa. Sem dúvida, há uma ligação com a necessidade de criar uma ideia de
bom funcionamento da missão, sobretudo quando os padres eram diretamente encarregados
da gestão do trabalho e da educação. Neste sentido, é inevitável notar os paralelos com os filmes de Forthmann no SPI. Em ambos os casos, os imperativos institucionais operam junto
com a “tentação de um cinema da beleza (formal mas também do mundo) que se recusa a
falar da sociedade como ela é” (ODIN, 1999, p. 62). Os filmes de Forthmann e Heide são prisioneiros do quadro moral e institucional que os circunscreve.
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Figura 45: Os diferentes critérios de autenticidade para Heide (esq.) e Divino (dir.).

Essas escolhas influenciam de maneira direta a forma com que Heide retrata as performances rituais. Assim como as reconstituições de Estratégia Xavante, ele procura eliminar os
desvios do que considera-se uma performance ideal. Mais uma vez, é necessário conhecimento etnográfico para fazer tal julgamento. Não obstante, ele critica os filmes de Divino pelo
alto número de entrevistas (“Ele filma muita fala”). Heide tem um entendimento estético da
autenticidade xavante, a cultura que lhe interessa nos filmes é a do artesanato, das pinturas
corporais e das performances, os elementos que fazem a excelência estética do ritual. Os
mitos e a vida contemporânea, assim como suas transformações, lhe interessam menos como
cinema.
A relação com os equipamentos e seu uso é um outro eixo mobilizado para a autoafirmação do missionário cineasta. A forma com que Heide faz notar que Divino filma em SD
mesmo tendo uma câmera capaz de filmar HD remete a uma das características centrais apontadas por Odin no cineasta amador, que é a preocupação do domínio de um saber-fazer
indiscutível, complementado pela necessidade de um “saber falar técnico” (1999, p. 57).
Trata-se da valorização do conhecimento técnico em si como forma de distinção, “uma função
social de legitimação das diferenças sociais” (BOURDIEU, 2008, p. 14), que o distancia de
Divino e o aproxima de um cinema que ele considera ideal. Se Odin fala do cinema industrial
e da televisão como horizontes do cineasta amador, Heide parece ter como referência cinematográfica algo próximo da excelência técnica de Hollywood, tendo em vista suas escolhas nas
sessões feitas na missão (faroeste, artes marciais).
Além disso, há algo nesse interesse pelo equipamento do que Odin chama de “prazer
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de apertar todos os botões” (loc.cit.), em referência a um tipo de apropriação da técnica pelo
amador que remete à forma com que uma criança se relaciona com seus brinquedos, enquanto
um fim em si antes do que um meio de expressão artística. Embora o próprio Odin proponha
pensar a câmera como um brinquedo nas mãos de um outro tipo de cineasta, o familiar (2008,
p. 197), que a utiliza para movimentar as relações entre as pessoas filmadas e quem filma,
penso antes esse gesto com Vilém Flusser (2005). Este propõe o termo o jogar/brincar 52
enquanto a prática de um operador que toma o aparelho como um fim em si, e nesse sentido o
simplifica excessivamente, reduzindo-o a um brinquedo ao dispensar sua função definidora,
que é de “simular o pensamento”53.

Figura 46: O fetiche do dispositivo

Trata-se, portanto, de um uso fetichizante do equipamento, com o objetivo de transferir para seu operador ou proprietário qualidades percebidas nele. É exatamente isso que Heide
faz ao mobilizar suas quinhentas fitas para se comparar com Divino (“Qui-nhen-tas. Cinco
vezes cem. É pouco? Você tem mais?”). Esse acervo opera simultaneamente nos dois campos
que trazemos para a análise: as fitas como acúmulo de conhecimento etnográfico sobre os
Xavante e como expressão do saber e habilidade técnica do cineasta. Neste sentido, ele se
dirige ao mesmo tempo a Divino, que não saberia ou não conseguiria produzir quinhentas
fitas de imagens em alta definição, e a Campos, que precisaria passar uma vida inteira em
Sangradouro para produzir essa quantidade de filmes.
A necessidade constante de se afirmar contra seus interlocutores no filme remete a um
posicionamento, característico do cineasta amador, de uma impossibilidade constituinte de
52 Como no inglês play ou no francês jouer.
53 O aparelho paradigmático para Flusser (2005) é a máquina fotográfica, dispositivo que simula o pensamento
humano por meio do processamento do mundo na forma das imagens técnicas.
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realizar um objetivo estabelecido em sua prática. Odin chama isso de uma dupla infelicidade:
a de não querer fazer cinema profissional, mas, ao mesmo tempo, nunca poder realmente fazêlo (1999, p. 65). Em outros termos, trata-se do mal-estar existente em recusar os limites
impostos pelo meio profissional em favor da liberdade do amador, gesto acompanhado da
consciência de que, no limite, não se trata de uma escolha, pois não seria possível fazê-lo de
outro modo. Essa posição incômoda define também a prática etnográfica de Heide. Nesse
caso, as limitações impostas pelo meio profissional e recusadas pelo missionário são os imperativos metodológicos e teóricos da disciplina, enquanto a impossibilidade incontornável é a
incompatibilidade radical entre a instituição missionária e a prática da etnografia científica.

Figura 47: A marca do autor e seu personagem.

Odin aponta que a organização de um circuito fechado de produção, circulação e distribuição, constituído por suas próprias regras de legitimação que simulam o campo
profissional é o subterfúgio do cinema amador para lidar com essas impossibilidades fundantes do campo (ibidem, p. 67). O isolamento do trabalho de Heide tem algo dessa reação,
replicada no universo local da missão: seu circuito de produção e legitimação é a própria
reserva. Ele, porém, dá uma volta a mais nessa espiral de autonomia pelo isolamento na
medida em que se nega ao diálogo e à troca com outros praticantes. Daí sua recusa em colaborar com Divino nos registros e na montagem, a reserva em ceder suas imagens para que outros
trabalhem com elas e o incômodo com o filme de Schmitz, ao ponto de remontá-lo.
A contraparte desse fechamento para o mundo é a exacerbação de seu lugar como
autor de seus filmes. Seu próprio nome xavante, Tsã’Amri, é apresentado nos filmes como um
selo por meio do qual ele quer imprimir sua marca de autor. A escolha do nome é coerente
com o tom de exotismo de boa parte dos filmes, e faz parte também da construção do seu per sonagem aventureiro. Não faltam planos nos filmes em que Heide aparece conduzindo a
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narrativa. O filme sobre a caçada é emblemático quanto a isso: o missionário alemão completa
sua passagem para a cultura xavante ao tomar parte em uma das atividades mais importantes
na vida da comunidade, uma grande caçada com fogo. A pintura e a peruca são as testemunhas no corpo do missionário que atestam essa transformação.
Esse personagem faz parte da abertura de um espaço em que Heide reinventa o único
campo em que existe como profissional: a atividade missionária. É a partir desse espaço que
ele se protege das fragilidades daquela dupla posição intermediária, além do leigo e aquém do
profissional, que ele ocupa no cinema e na etnografia. Neste sentido, sua relação com o
cinema é também uma reinvenção do gesto missionário, o que constitui sua singularidade.

3.3.3 O missionário profissional

Um trecho do filme de Schmitz sobre Heide mostra o missionário com o microfone na
mão fazendo a tradução simultânea de Winnetou 3, terceiro filme de uma trilogia de faroeste
alemã sobre a amizade de um caubói alemão chamado Carlos e um índio apache, cujo nome
batiza o filme. Após sobreviver a vários desafios e perseguições, a dupla chega ao final encurralada pelos vilões. Em um gesto de sacrifício, Winnetou se coloca na linha de tiro e entrega
sua vida para salvar Carlos, que é o líder do grupo.

Figura 48: Cinema e Catequese

“O índio morreu salvando o amigo. Ninguém conseguiu matar ele porque era muito
ligeiro”, diz Heide descrevendo o filme para Campos. A predileção de Heide pelo personagem
de Winnetou opera em uma lógica parecida com a da “missa autêntica xavante”: do mesmo
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modo com que o uso da cabaça no lugar do cálice traz para a liturgia católica a autenticidade
das práticas tradicionais, tornando a cerimônia mais atraente para os indígenas, o sacrifício de
Winnetou pode facilitar a compreensão e a aceitação dos valores cristãos. Trata-se, na visão
de Heide, da realização plena do projeto missionário de criar pontes entre a cultura nativa e a
religião. Neste sentido, há uma relação entre a história do filme e uma ideia de altruísmo e
sacrifício pelo próximo, uma referência indireta ao sacrifício de Cristo pela humanidade.
Além disso, Winnetou é também a imagem bem-acabada do bom selvagem, que se alia
ao civilizado pelo bem comum. Ele é justo, puro, leal, além de forte e rápido. Essas características, atribuídas à sua vida na natureza e nas tradições, atestam a presença de uma alma e a
possibilidade de conversão. O mito do bom selvagem funciona aqui como o requisito e justificativa para a atividade missionária.
O plano em que Heide traduz o filme do alemão para o xavante é de uma composição
cuidadosa, em que seu rosto aparece na metade de baixo e no centro do quadro. Os dois lados
da sua face estão iluminados, assim como áreas da parede ao fundo. Esses focos de iluminação destacam da escuridão da sala duas figuras pintadas em um mural atrás de Heide: à
esquerda, um menino com adornos tradicionais e segurando uma flecha na mão e um cocar de
baixo do braço; à direita, um homem vestido como para a cerimônia Pahöri’wa, em uma postura característica dessa performance54. Esse plano sugere de modo eloquente como o
personagem do missionário cineasta utiliza o cinema para a catequese. É essa a imagem que
Heide quer de si nos seus filmes ou nos de outras pessoas como Schmitz e Campos.

Figura 49: Jogo de projeções

54 Para uma descrição detalhada dessa cerimônia, ver as páginas 71 a 74 no capítulo 1.
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Da mesma forma com que traduz a Bíblia para o idioma xavante, ele usa os filmes
para fins civilizatórios e religiosos. No filme remontado de Schmitz, Winnetou é a imagem do
indígena altruísta, com quem os xavantes devem se identificar e, com isso, incorporar esse
ensinamento cristão, enquanto Heide é o padre obstinado que trouxe o cinema para o seio da
cultura nativa para salvar-lhes a alma. As pinturas no mural atestam essa salvação, como veremos em uma sequência posterior, agora já de volta para a narrativa de Campos: o Pahöri’wa
não olha para o sol, como faria na performance original, mas para Jesus Cristo “a luz do
mundo”, nas palavras do missionário.
Há, porém, um outro jogo de identificação operando aqui, que é entre o próprio Heide
e o caubói alemão Carlos. Ou melhor, entre uma certa forma com que Heide elabora sua relação com os Xavante e como ele enxerga a relação entre Carlos e Winnetou. Uma relação entre
relações que remete aos romances nos quais o faroeste alemão foi inspirado. Winnetou é originalmente um personagem criado pelo escritor alemão Karl May em um conto de 1875. O
personagem tornou-se popular e, em 1893, seria publicado o primeiro volume da trilogia Winnetou, trabalho que consolidou a fama do autor e seu personagem (KING, 2016, p. 28-29).

Figura 50: Caçada autêntica.

No romance, o caubói Carlos é um explorador alemão que vai se aventurar no Oeste
americano. Sendo um cristão fervoroso, Carlos lamenta o massacre das populações indígenas,
postura que o leva a se aproximar dos nativos e conhecer Winnetou, de quem se torna irmão
de sangue em uma cerimônia sagrada (idem). É importante notar o gesto de projeção de May
no seu personagem alemão, que compartilham o mesmo nome (Carlos é uma tradução para a
versão brasileira do nome original do personagem, Karl). O sentimento de lamento pelo extermínio inevitável dos “bons selvagens” expresso pelo caubói é precedido pelo prefácio do
autor ao primeiro volume da trilogia: “Sim, o índio é um homem doente e moribundo, e nós
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agora estamos ao lado de seu leito lamentando, sem nada poder fazer além de fechar seus
olhos” (MAY, 1992, p. xiii).
Entre Heide, May e Carlos, o jogo de projeções se multiplica, atravessado pelo sentimento de admiração e lamento pelas culturas indígenas, irremediavelmente condenadas ao
desaparecimento. As imagens de Heide no filme da caçada são o ponto de maior densidade
desses cruzamentos e sobreposição de camadas: as cenas dele liderando a caçada ao lado de
um parceiro xavante, a sequência dos dois encurralando a caça, o plano frontal em que
Tsã’Amri ordena que seu companheiro acabe definitivamente com a vida do animal, tudo
remete diretamente à dinâmica entre Carlos e Winnetou combatendo os vilões do western.
Porém, se os xavantes reais na imagem resistem à “colorida mistura” de culturas nativas de
todo o continente norte-americano que May faz em seus livros (KING, 2016, p. 29), Heide
repõe tal mistura em seu próprio corpo, com sua peruca e pintura “com as cores de ‘guerra’
para parecer índio ‘autêntico’”, como diz o letreiro do filme. Enquanto a simpatia pelos povos
indígenas levou May (idem) a fazer de seus romances um “memorial à raça vermelha”, a
homenagem de Heide vai mais longe que seus filmes: toda sua vida dedicada à causa missionária é expressão desse sentimento.

3.3.4 Autonomia e intimidade

O eixo central de O Mestre e o Divino é construído justamente a partir da crise da
representação que Heide tem para si mesmo do seu trabalho na missão, na qual sua relação
com Divino é fundamental. A conversa tensa entre Divino e Heide por meio do cinema nasce
justamente nas sessões no salão da missão. Divino, provavelmente a partir de seu cargo de
coroinha, começou a ajudar o padre nessas projeções. Enquanto auxiliar na igreja e no
cinema, Divino se tornou o duplo de Winnetou na relação com Heide e seus duplos May e
Carlos. O próprio Heide enfatiza essa correlação, ao chamar Divino de Winnetou diversas
vezes na sequência da visita ao Museu Salesiano de Campo Grande. A conversão de Divino
ao cinema fratura toda essa teia de projeções que Heide constrói para si mesmo. O que surge é
uma competição tácita por meio do cinema.
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É interessante notar que a desestabilização do “monopólio da imagem” exercido por
Heide em Sangradouro tem relação direta com a pressão da comunidade internacional na
década de 1980 sobre as missões religiosas para fechar os internatos em favor da autonomia
dos indígenas aldeados. Em certo momento, o salesiano faz o seguinte comentário sobre o fim
da subordinação dos indígenas ao trabalho na missão comandado pelos padres: “Acabou tudo.
Não dependia mais de mim, mas de outros que diziam: ‘Ah, não pode levar eles como se fossem crianças, eles tem que ficar na aldeia, fazer tudo por própria conta. Autônomos, tem que
ficar autônomos.’”. O tom com que Heide pronuncia a palavra “autônomos” é algo entre o
desprezo e o deboche, uma referência às atuais escolhas dos xavantes de Sangradouro para
empregar o tempo e o esforço para o trabalho. Segundo Heide, hoje eles não fazem nada.

Figura 51: Conflito de/no cinema

O fechamento dos internatos nos anos 80 coincidiu com um movimento mais amplo na
relação da comunidade nacional e internacional com os povos indígenas no Brasil, momento
de reorganização da sociedade civil, do movimento indígena e das associações representativas
de várias comunidades. A questão da autonomia era de fato central 55. Em Sangradouro, a
mudança na forma da gestão do território e da relação com os religiosos coincidiu com o interesse pelo uso do vídeo para registrar seus rituais mais importantes. Isso aconteceu em 1988
com o convite de uma equipe do Vídeo nas Aldeias, na época ainda ligado ao Centro de Trabalho Indigenista (CTI), para filmarem um ritual. O resultado dessa visita foi o filme Wai’á –
O segredo dos homens de Virgínia Valadão (CARELLI, 1998).
Esse projeto chamou a atenção da comunidade para as vantagens de se apropriar dessa
técnica, e o equipamento de projeção doado pelo projeto só confirmou essa percepção (idem).
A relação entre a comunidade de Sangradouro e o VnA se intensificou nos anos seguintes, e a
55 Para mais detalhes sobre o fortalecimento dos movimentos civis pelos direitos indígenas a partir do final da
década de 1970, ver a seção 1.2.2 do capítulo 1.
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prática de Divino enquanto cineasta é resultado direto desse processo. Como é dito no diálogo
final do filme, isso causou ciúme e inveja em Heide, que nunca havia trabalhado com um
computador para montar seus filmes. A chegada dos equipamentos de produção de vídeo não
só tirou do missionário o monopólio da prática, como o tornou, de certo modo, obsoleto.
O filme traça um mapa de relações em torno do uso do cinema em Sangradouro, olhar
que organiza a história recente da aldeia entre polos de dependência e autonomia. Assim,
temos o regime tutelar da missão, os filmes de Heide e a subordinação aos missionários de um
lado, e o fim do internato, a chegada do VnA e o domínio da prática audiovisual do outro.
Nessa rede, Campos acaba ocupando uma posição oposta à de Heide. Isso faz com que a
noção de intimidade se torne um operador decisivo.
No desenho das relações em jogo, a intimidade entre Campos e Divino é o que viabiliza a narrativa, como o próprio diretor anuncia na introdução. Essa relação é espelhada pelo
conflito tácito entre Divino e Adalberto. Aos poucos descobrimos que esse conflito é resultado
também de uma intimidade fruto de uma relação de anos. No limite, é a intimidade entre
Heide e Divino que dá corpo e é o tema central do filme. Não por acaso, é dela que vem o
nome do documentário.

Figura 52: Solidão e comunidade cinematográficas.

O conflito entre os dois se constrói no jogo sutil e cotidiano dessa relação. A partir do
momento em que se torna praticante do cinema, Divino entende e começa a jogar o jogo de
Heide. Ele modula de forma calculada sua distância ou proximidade do missionário. Diante da
reação de Heide ao que ele enxerga como uma conquista de autonomia de Divino por meio do
cinema, este responde sempre evitando o conflito aberto. É assim que ele devolve com humor
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as provocações do padre quanto à qualidade de suas imagens e seu equipamento, ou o tamanho do seu acervo.
Há uma correlação entre os dois na experiência de cada um com as imagens. Heide
não compartilha seu processo criativo. Ele trabalha sempre sozinho, nunca mostra um filme
não finalizado, distribui com pudor seu acervo. O cinema de Heide é individual e fechado em
si mesmo. Essa postura é contrastada à generosidade de Divino, que se tornou professor de
cinema na aldeia. Neste sentido, seu cinema é comunitário, coletivo e multiplicador. Esse isolamento de Heide parece ser uma reação rancorosa à abertura causada pela entrada do cinema
na comunidade a partir da relação com o VnA.
É esse rancor que Campos tenta fazer ver nas entrevistas. Há um certo jogo de gato e
rato aqui, em que Campos dirige sua câmera para Heide, que a desloca para as imagens de
seus filmes, na tentativa que o olhar que se dirige a ele se identifique com o olhar que ele
dirige a si mesmo nos filmes. Campos aceita essas imagens como um segundo deslocamento,
fazendo com que, ao olhar para o personagem que Heide vive em seus filmes, possamos olhar
para o próprio Heide. Com isso, o filme se aproxima um pouco mais do missionário fora dos
filmes, o missionário-cineasta que atua para Campos.
Neste sentido, os filmes antigos de Heide operam na montagem de Campos como uma
extensão da sua personalidade. O uso do material de arquivo funciona como modulação do
olhar, por meio da qual o diretor está mais interessado no antecampo do que nas imagens em
si. O mesmo acontece com os filmes de Divino. Nesse caso, porém, a narrativa é de emancipação, do menino xavante que se aproximou ao padre cineasta, aprendeu a gostar dos filmes e
depois entendeu que poderia fazer cinema por si mesmo. Por meio dessas imagens de arquivo,
o filme constrói uma oposição entre os dois a partir da própria natureza dessas imagens. Mais
que isso, a relação de cada um com o cinema funciona como uma metonímia para a relação
com a vida em Sangradouro em geral, e uma expressão atual do momento político, social e
histórico em que essas imagens foram e continuam sendo feitas e vistas.
Divino parece entender essas posições relativas que cada um ocupa na relação da
comunidade com o cinema, e o diálogo no final do filme marca essa consciência. Ele se vale
da posição vantajosa que a equipe do documentário lhe dá para lançar a provocação definitiva
a Heide, acusando-o de inveja. Com isso, ele explicita finalmente o conflito, descrevendo a

190
disputa, ano a ano, que os dois travam por meio do cinema. Heide então se esquiva pela primeira vez, talvez entendendo que, naquela situação, não teria como ganhar a discussão. Ao
atribuir a suposta inveja de que fala Divino à necessidade de ter que aprender a usar o computador, Heide concede: “E a culpa é de quem? Do Tserewahú Winnetou. Ou então o seu
merecimento, talvez seja mais justo”. Entre mea culpa e reconhecimento, Heide é novamente
pego na armadilha de Divino, que diz: “Esse filme é uma chance pra mim. (…) Se algum dia
ganhar um festival, eu ganho um dinheiro, um pouco, e [posso] comprar outro computador. Aí
vou passar você”.
Apesar das provocações e da rivalidade aberta, a sequência fica longe de causar um
mal-estar. Ao contrário, inspira uma sensação confortável de testemunhar o estranho companheirismo que vincula missionário e indígena pelo cinema. Aqui, cada personagem pode ser
lido como uma metonímia para os lados envolvidos no processo de catequização de populações indígenas. É importante lembrar a fala de Divino sobre a relação da comunidade com os
religiosos: “Quando meus pais chegaram aqui, eles foram aceitos pelos padres salesianos. Não
tem como negar isso. (…) Se meu pai não tivesse chegado aqui, o que seria eu nesse mundo,
se tivesse nascido nesse mundo lá fora?”. A intimidade que se impõe nessa caminhada final
tem a própria dinâmica de Sangradouro: o paternalismo missionário desafiado pela autonomia
gradual dos xavantes encontra conciliação na intimidade criada pelo processo social e histórico.
Há, portanto, duas operações distintas acontecendo no filme sob o signo da intimidade.
Por um lado, a intimidade é o dispositivo que pacifica as relações entre indígenas aldeados e
missionários. Toda a relação tutelar e paternalista ganha forma na metáfora divina do pai protetor e da comunhão católica, símbolos poderosos que ainda operam no imaginário da
comunidade e os reconecta a esse passado recente de subordinação intensa ao regime da catequese, como atesta o depoimento de Divino sobre a chegada de seus antepassados na missão.
Por outro lado, ao traduzir o conflito nos temos da provocação bem-humorada, Divino
encontra meios não disruptivos para desafiar a hierarquia que sempre existiu na missão. O
fato de ele ter vivido no internato e ter sido coroinha torna esse gesto ainda mais significativo
e poderoso. Com isso, ele não desrespeita a memória da comunidade, que reconhece a acolhida pelos padres quando precisavam desesperadamente de ajuda, mas reafirma o
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distanciamento atual e gradual na relação entre religiosos e indígenas.
Essa estratégia de Divino é, de certo modo, uma imagem espelhada e invertida da
forma com que Glauber Rocha, segundo Stella Senra, utilizava o recurso da pergunta no programa de entrevistas Abertura, que dirigiu e apresentou na TV Tupi entre 1979 e 1980.
Segundo a autora, a mise-en-scène que Rocha punha em prática no programa era uma vocalização satírica “de uma ‘sinfonia de mando’ sempre temperada, como convém numa sociedade
paternalista, pelo tom ‘simpático’, pela ‘intimidade’ que transpõe distâncias quando se exerce
em terrenos ‘comuns’” (SENRA, 2010, p. 110, grifo meu).
Ao contrário do acirramento da tensão que as entrevistas de Glauber provocam pela
explicitação indireta de um conflito, a conversa final de Divino com Heide assinala o conflito
justamente para distender o mal-estar do não-dito ao longo do filme. Por saber de antemão o
que sua pergunta pressupõe e qual a resposta possível a ela, o gesto de Divino se aproxima do
dispositivo dos filmes de Eduardo Coutinho, onde o diálogo por meio da entrevista é a peça
central. Segundo Senra (ibidem, p. 116-117), as entrevistas de Coutinho remetem a uma igualdade utópica e provisória, que operam antes um encontro que um conflito.
Intimidade tem, portanto, outro rendimento em relação ao disfarce das hierarquias,
denúncia de Glauber. As perguntas de Divino para Heide são uma forma de contornar o isolamento voluntário que o missionário se impõe, seja para escapar das investidas do Campos,
seja para lidar com as perturbações que o cinema em Sangradouro causaram no seu sistema de
representações. Ao trazer o padre para perto de si, valendo-se da intimidade entre eles, Divino
o desarma. Com isso, as próprias transformações na estrutura hierárquica em Sangradouro são
explicitadas, transformações que Heide se esforça por ignorar. O diálogo final entre o Mestre
e o Divino se configura num gesto híbrido entre a igualdade utópica promovida pelo encontro,
como em Coutinho, e a denúncia crítica causada pelo enfrentamento, como em Rocha. Com
isso, algum grau de autonomia é conquistado não por meio do enfrentamento e da ênfase da
“‘distância’ fundadora do político” (ibidem, p. 117), mas pelo encontro promovido pela intimidade que, talvez paradoxalmente, potencializa por outras vias os efeitos desse político.
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3.4 Das alianças e seus rendimentos

O Mestre e o Divino relido a partir do diálogo final ganha ares bastante críticos. A descrição tensa da relação entre os dois personagens acaba traçando um paralelo sutil com a
relação entre a Igreja Católica e os Xavante. Temos, assim, o missionário cineasta que,
enquanto parte de uma instituição que mobilizava o trabalho indígena de acordo dos os próprios interesses religiosos, políticos e econômicos, ressignificava essa mesma experiência por
meio de uma narrativa heroica, enobrecedora e exotizante concretizada nos seus filmes.
Por mais que soem cômicos, os filmes de Heide são bastante eloquentes, pois sintetizam seu projeto cinematográfico, etnográfico e religioso. Enquanto missionário, ele se devota
sinceramente a conhecer da maneira mais profunda possível a cultura das pessoas que quer
converter. Há um paradoxo da atividade missionária que Heide encarna bem: a empreitada da
catequese a partir da escolha de elementos da cultura local que auxiliem nessa passagem, ao
lado do incentivo de que tais “aspectos compatíveis” da tradição sejam preservados para que
funcionem como um índice da pureza da alma indígena.
A singularidade de Heide é se deixar contaminar por esses aspectos a serem preservados. O cinema é o vetor dessa contaminação. Trata-se, de certo modo, de um movimento
simétrico e invertido de um aspecto do cinema indígena em geral em que a câmera é vetor de
assimilação e domesticação da alteridade. Invertidas, também, são as posições relativas de
poder, o que faz com que o gesto de Heide guarde boa parte do teor colonialista e perverso da
atividade missionária.
Essa abertura estranha para a alteridade por parte de Heide é, também, a causa para
seu isolamento na velhice. A desestruturação da organização da missão em torno da exploração do trabalho indígena desorganiza seus esquemas de representação e afeta diretamente sua
relação com o cinema. A sentida “autonomia” concedida aos xavantes teve sua expressão
máxima, para Heide, no envolvimento de Divino com o cinema. Isso fez com que aquela postura ativa para viver seu personagem nos filmes fosse convertida em uma reclusão nostálgica,
em que o padre revisita constantemente o passado, buscando consertá-lo a partir da remontagem constante das imagens.
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Ao mergulhar na intimidade dos personagens, o filme acaba contando, igualmente, a
história da comunidade. Isso é feito, no entanto, sem perder um distanciamento crítico e reflexivo, um gesto que se opõe ponto a ponto ao feito por Belisário Franca em Estratégia
Xavante. Primeiro com a explicitação do lugar do diretor no dispositivo do documentário. De
modo oposto, Estratégia Xavante apaga o lugar do realizador, aderindo à forma fácil das
entrevistas enfileiradas alternadas com imagens ilustrativas. Sendo justo com o filme, há, sim,
a explicitação de uma voz, a de Jurandir, que parece estar no lugar do diretor. No entanto, essa
cessão do lugar, que parece ter a intenção de “dar a voz” ao xavante, tem o efeito contrário.
Em O Mestre e o Divino, acontece o movimento oposto. A partir do posicionamento
claro de Tiago Campos, desenha-se também o posicionamento relativo dos personagens, que
estrutura a própria narrativa. Isso faz com que o conflito potencialize as vozes no filme,
garantido autonomia para elas. O modo com que os vetores de opressão e emancipação circulam no filme acaba ficando muito ligado à performance dos personagens. A interferência do
diretor acontece de dentro da imagem, nas entrevistas, e por meio da montagem. Essa forma
de estabelecer uma aliança entre diretor e personagem acaba sendo mais eficiente e potente do
que acontece em Estratégia Xavante. Ao tornar claro o lugar de sua voz no filme, Campos faz
coro com Divino para construir o argumento crítico do filme. Já a omissão de Franca acaba
deixando Jurandir à própria sorte, e, com isso, o personagem acaba capturado na rede mais
complexa e sutil das microopressões operadas nas falas dos familiares não-indígenas. A omissão do diretor acaba potencializando essas opressões com uma montagem complacente.
Os resultados em cada caso não poderiam ser mais diferentes. Estratégia Xavante
desenha um belo quadro em que a força de uma cultura sobrevive às transformações do tempo
por meio da engenhosidade política. Fica, no entanto, uma sensação de falsidade do retrato,
que peca pelo excesso. Ao aceitar sem reservas a coerência interna do projeto cultural xavante
por reconhecimento, o filme enfraquece a própria força desse projeto.
Já O Mestre e o Divino dirige um olhar mais franco para a realidade cultural xavante.
Os planos das danças que os jovens fazem em Sangradouro, que em nada se parecem às performances tradicionais, conversam com a constatação da sujeira espalhada pela aldeia, que
Heide intencionalmente deixa de fora de seus filmes. O filme demonstra um certo pessimismo
sobre as consequências do contato com os salesianos, descrevendo um quadro cultural desa-
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justado. Ao final, a crítica à ação missionária parece se confundir com a crítica às trocas culturais. Mais que isso, ao mirar no processo da catequese, o filme atinge a própria capacidade da
cultura xavante de se reinventar. Ao misturar causa e consequência, a crítica acaba enfraquecida.
Ironicamente, o filme acaba sendo salvo pelo próprio personagem, na articulação e
racionalização que Divino faz sobre as consequências do contato. Segundo ele, não é possível
pensar os Xavante sem levar a sério o processo do contato, e não apenas para apontar o que se
perdeu. Aqui ele dá sua trajetória como maior exemplo. É o mesmo argumento de Jurandir ao
se colocar como diplomata entre culturas que usa as armas do waradzú para o bem do seu
povo. No entanto, a multiplicidade de vozes em O Mestre e o Divino faz o filme operar de
modo mais próximo da tese de Sahlins (1997, p. 126), para quem a tradição é caracterizada
pela especificidade com que um grupo experimenta as próprias transformações. De modo contrário, a fuga do conflito em Estratégia Xavante faz com que as vozes de Jurandir e Cipassé
soem como um diálogo solitário no meio dos vários estereótipos e preconceitos que o filme
reforça.
Assim, cada filme concretiza nas imagens alianças políticas que acabam tendo efeitos
muito diferentes. A razão disso está no modo como elas são levadas para os filmes, onde a
decisão ou não de explicitar o conflito constituinte do encontro intercultural é determinante
para o rendimento político que tais alianças buscam explorar.

PARTE II
ESTÉTICA E COMUNIDADE
OU
A IMAGEM DE SI

4 ESTÉTICA E RITUAL

É notável na produção audiovisual xavante uma certa ênfase na explicação de suas tradições e modo de vida. Tal preocupação reflete em grande medida sua organização social,
uma característica que define tanto o modo de se relacionar com o conhecimento tradicional,
bem como a maneira de atualizar as relações sociais internas e de fazer política com o nãoindígena. Em relação ao processo mais geral de articulação entre cultura e cinema, esse modo
de mobilizar a vida social se concretiza em um regime pedagógico das imagens na medida em
que remete a uma sistematização de técnicas narrativas e performáticas cujo objetivo é elaborar e transmitir um conhecimento.
Nesse regime imagético, é notável a importância dada à dimensão estética das performances. O domínio desses detalhes, que determinam desde as formas dos ornamentos até a
sequência geral das cerimônias, é um pré-requisito, por exemplo, para a escolha do mestre do
ritual, cargo de grande importância política. A observação a tais detalhes é, também, fundamental para a eficácia do ritual, na medida em que a cerimônia mobiliza os sistemas de
organização e relação social. A própria noção de cultura xavante é definida em grande parte
por esse conjunto de práticas materiais e simbólicas.
Para o problema que interessa aqui, porém, o aspecto mais significativo dessa meticulosidade na organização dos elementos visuais e materiais dos ritos é seu impacto na forma de
fazer política para fora da comunidade. Desde que os Xavante passaram a dominar a produção
audiovisual, fazer filmes tornou-se uma das modalidades mais importantes de política intercultural. Nesses filmes, os rituais são o tema por excelência. Isso não acontece por acaso, dada
a importância que os ciclos rituais ocupam na cultura xavante como lugar de atualização das
relações sociais e das estruturas de parentesco. Disso resulta a grande quantidade de filmes
sobre os mesmos rituais produzidos em diferentes aldeias, assim como a semelhança formal
entre eles.
Quando se trata de relação política por meio de imagens, os aspectos estéticos que
caracterizam esses rituais ganham centralidade. E quando falamos de peças audiovisuais que
procuram afirmar a importância política da identidade xavante num contexto intercultural,
aquela meticulosidade mencionada anteriormente acaba conferindo tal regime pedagógico que
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podem ser identificados nos filmes xavantes. É a partir desse contexto, de grande controle do
processo de transposição da cultura em imagem, que tratarei neste capítulo de questões que
atravessam as práticas políticas e rituais.
Ambos os filmes analisados neste capítulo trabalham com um circuito ritual que faz
parte do sistema etário xavante. Oió – a luta dos meninos, de Caimi Waiassé, o faz na escala
de uma cerimônia específica. O oi’ó, evento ritual que dá corpo ao filme, é constituído por
lutas entre meninos, que duram uma manhã. Trata-se de uma cerimônia violenta e rápida, cuja
eficácia reside justamente na sua intensidade. Já Wapté Mnhõnõ, de Divino Tserewahú, trata
de um ritual bem mais complexo, o Danhono, que abrange uma série de cerimônias realizadas
ao longo de meses. É, portanto, um ritual que mobiliza por meio da sua duração estendida.
Oi’ó é sobre força e agilidade. O Danhono é sobre resistência e disciplina. E os dois têm uma
orientação estética expressiva e exuberante.
Ambos partem das estratégias culturais dos Xavante de diálogo e política por meio das
imagens. Também pressupõem uma autoimagem que quer ser compreendida. Neste sentido,
eles partem de um gesto explicativo de uma identidade desejada. Mas, para isso, cada um
mobiliza o dispositivo ritual em escalas e de maneiras distintas. Enquanto o primeiro se apoia
na força das imagens que o rito produz, o segundo se vale da sua estrutura narrativa para enredar o espectador na dinâmica do filme. Em ambos os casos, o dispositivo fílmico propõe um
pacto com o espectador que, afinal, ultrapassa a si mesmo. Nesse gesto, tais filmes complexificam a relação com as imagens tal como observada nos capítulos anteriores. Eles
concretizam uma forma de articulação entre cultura e cinema que passa pela contaminação da
própria linguagem cinematográfica pelas especificidades da sociedade xavante, notadamente
seu sistema ritual.

4.1 Ritual, memória e alteridade

Como em qualquer contexto de ações ritualizadas, nas cerimônias rituais xavantes
existem espaços e assuntos de acesso e circulação restritos, e que, portanto, não podem ser fil-
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mados. Isso faz com que a forma do registro audiovisual decorra dessas prescrições e incorpore apenas parcialmente as performances. Ou seja, a transposição das cerimônias em
imagens não significa a migração integral da experiência ritual ao novo meio expressivo, mas
sim uma ênfase nas etapas de maior apelo estético e coletivo. Assim, o filme reproduz em
outro nível a estrutura ritual por meio da intensificação do olhar sobre momentos de maior
densidade simbólica.
Em outros termos, os filmes sobre os rituais operam por meio de um princípio, fundamental no cinema documentário, de intensificação do evento pelo seu deslocamento
(MIGLIORIN, 2013, p. 277). O recorte que a câmera impõe à experiência ritual opera uma
“perda iniciática” no olhar, estabelecendo uma outra forma de ver: ver menos para que se
possa ver melhor (COMOLLI, 2008, p. 140). No entanto, dado o contexto em que esses filmes são produzidos e circulados, há implicações específicas quando exibidos para um público
que viveu aquilo que foi registrado.
Isso é bastante evidente quando observamos que muitos filmes montados no Ponto de
Cultura são pouco ou nunca exibidos, tendo audiência apenas durante a montagem, por algumas crianças que as observam por sobre o ombro do montador. Porém, mesmo durante essa
breve audiência, há quase uma relação de continuidade entre o evento retratado e o público.
Durante um período em que estive no Ponto de Cultura em Wederã capturando várias horas de
material bruto, ligamos uma saída do deck para um monitor externo tendo em vista a grande
quantidade de pessoas que se juntaram para assistir à edição. Isso criou quase que uma sessão
permanente de exibição daquele material. Em alguns momentos, o engajamento com as imagens era tal que um pouco do ritual exibido contaminava a sala.
Roger Odin (2008) indica que duas das características centrais do filme familiar, a intimidade com o contexto e a afetividade com as imagens, remetem a um duplo processo de
rememoração, individual e coletivo respectivamente, onde as imagens seriam índices convidando a um retorno ao vivido. Tal perspectiva ressalta a potência do ritual filmado na vida
social xavante, na medida em que cria uma continuidade entre processos de atualização das
relações sociais engendradas no ritual e a fruição das imagens.
Tais imagens existem em uma dimensão que Rancière (2005, p. 28) chama de regime
ético. Isso quer dizer que são imagens onde não estão em pauta operações de ordem estética.
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O que importa é, antes de tudo, sua relação com critérios que definem o pertencimento a uma
comunidade. Neste sentido, existe algo nas imagens dos rituais que não diz respeito apenas à
sua representação, mas a uma série de atualizações da vida social, o que implica que a audiência se engaje com essas imagens em um nível além do simples registro. Em outras palavras, o
recorte que o filme opera nas performances instaura uma série de rearranjos das sensibilidades
que atualiza a eficácia ritual no momento da recepção coletiva das imagens.
Essa noção de uma “eficácia do filme” se relaciona a um campo da antropologia que
se dedica a pensar a ideia de arte em culturas não-ocidentais. A antropóloga Els Lagrou (2009)
afirma que nas sociedades ameríndias o objeto de arte não existe de maneira autônoma, cujo
único fim é ser observado e admirado. Trata-se, antes, de objetos com valor de uso que
ganham distinção exatamente por terem uma função prática. Em outras palavras, a excepcionalidade de um objeto viria de sua capacidade de agir no mundo e produzir efeito. “A forma
não precisa ser bela, nem precisa representar uma realidade além dela mesma, ela age sobre o
mundo à sua maneira e surte efeitos. Deste modo, ela ajuda a fabricar o mundo no qual vivemos” (ibidem, p. 31).

Figura 53: Quadros do registro da iniciação de 2011 na aldeia Wederã.
Fonte: Acervo Ponto de Cultura Apowẽ

Um caso entre os Xavante em que esse tipo de abordagem é especialmente relevante é
a cerimônia de furação das orelhas, ou Daporezapu. Trata-se de um dos clímax da iniciação
dos adolescentes na vida adulta, o Danhono, pois marca uma verdadeira transformação social
desse meninos, momento a partir do qual podem ser chamados de homens, ou aibö. Aqui, o
gesto de perfurar os corpos é fundamental para tal transformação, marcada por um pequeno
cilindro de madeira, o buruteihi, que é atravessado no orifício aberto e deverá ser usado pelos
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novos homens por toda a vida adulta56.
No processo de registro desse ritual que acompanhei em 2011, uma das preocupações
expressas sempre era de mostrar de maneira muito clara o momento da perfuração com todos
os meninos. Isso é importante pelo fato de que essas imagens serão assistidas muitas vezes na
aldeia, além de fazerem parte de vídeos finalizados, os quais circularão em outras aldeias.
Elas levarão por onde circularem a mensagem que o ritual transmite: a chegada de uma nova
geração na vida adulta.
Essas imagens não produzem sentido por recontarem histórias míticas, nem apenas por
fixarem nas imagens uma boa representação das cerimônias. Sua potência reside na performatização de uma memória em atualização e seus efeitos na comunidade. Ou seja, elas
mobilizam na sua circulação os efeitos do gesto retratado, reverberando a transformação
social em questão e modificando as relações do grupo. São momentos de consolidação de um
conhecimento transmitido entre gerações, e que se efetiva de maneira ampliada por meio do
filme.
Não se trata de discutir se as imagens produzidas por comunidades indígenas a partir
dos rituais são ou não cinema e quais seriam suas especificidades. O ponto central é a relação
da dimensão sensível dessas performances com a potência estética do cinema. Neste sentido, a
relação entre imagem, memória e ritual é central. Carlo Severi, ao analisar as transformações
dos rituais Kuna decorrentes do colonialismo, conclui que
existem, pelo menos, dois modos de construir memórias sociais: um opera através da
narração (e renovação contínua) de uma série de histórias; o outro, sempre vinculado
à elaboração da memória ritual, tende a criar um número relativamente estável de
imagens cada vez mais complexas, cada vez mais “carregadas” de significados e
cada vez mais persistentes ao longo do tempo (2000, p. 147).

O primeiro modo está relacionado ao mito, enquanto o segundo, que nos interessa, está relacionado ao ritual. Sobre este, o autor afirma que tais imagens complexas são sempre elaboradas
“como etapas em uma sequência de representações rituais” (ibidem, p. 148), seguindo uma
tradição warburguiana que toma as imagens como ícones.
Tal abordagem nos interessa pela ênfase que dá ao contexto ritual, mais especificamente à sua pragmática. Para Severi, a pragmática ritual é o que define sua eficácia
56 Ver a descrição cerimônia de furação de orelhas entre as páginas 58 a 61.
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simbólica. Diferentemente de Lévi-Strauss, que faz derivar a efetividade ritual de uma experiência fisiológica desencadeada por uma operação psicológica, esta resultante da
compreensão de uma narrativa mitológica envolvida no rito (2008, p. 213-214), Severi
entende que tal eficácia resulta antes da criação de uma situação especial que fornece contexto
à comunicação linguística ritualizada (2002, p. 37).
Em outros termos, a performance ritual seria um espaço que traz para o primeiro plano
os aspectos pragmáticos da comunicação. O ritual seria um dispositivo que aguça uma percepção do grupo sobre si mesmo por meio do convite à atenção aos elementos comunicativos
pelos quais a sociedade se produz. É isso que Severi chama de contexto contraintuitivo, um
espaço metalinguístico que desnaturaliza os processos sociais para os indivíduos. Por meio do
estabelecimento desse espaço comunicativo metalinguístico, a performance ritual faz circular
entre os indivíduos engajados na sua realização uma série de afetos que atualizam uma memória coletiva.
Temos com isso uma compreensão da dimensão estética do ritual para além (ou
aquém, se pensarmos com Rancière) da representação, como uma operação de presentificação
da memória social por meio da performance. Tal abordagem me parece muito adequada para
pensar a passagem que tenho em vista da performance ritual ao suporte audiovisual. Há uma
notável proximidade entre essa ênfase no aspecto “presentificador” da imagem e a “vocação
para a presença” do cinema, como apontou Jacques Rancière (2014, p. 305). O filósofo coloca
tal expressão no sentido de relacionar história e cinema por meio da capacidade da primeira
de colocar “toda a imagem em relação com qualquer outra, que permite estar no lugar onde
não se esteve, de produzir todas as conexões que não foram produzidas, de reencenar, diferentemente, todas as ‘histórias’” (ibidem, p. 306).
Essa vocação da imagem para a presença seria, portanto, sua capacidade de atualizar
relações que, de outro modo, estariam dispersas. Presentificar é também produzir memória. E
por isso, tendo em vista o problema que nos diz respeito, a transposição das imagens complexas engendradas pelo ritual e transpostas para a imagem cinematográfica pode ser pensada na
dupla operação de continuidade e transformação de práticas culturais tradicionais. Isso porque
a assimilação técnica necessária para tal empreendimento implica inevitavelmente a transformação do ritual. E tais adaptações, como a criação de um espaço para a câmera na cerimônia
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por meio da figura do dapotó’wa, o filmador, mudam também a própria dinâmica ritual. Neste
sentido, forma e significado não podem ser pensadas separadamente na transposição da performance às imagens.
O caso do ritual filmado por Jean Rouch em Os mestres loucos (1955) é significativo
para pensar essa dupla operação que marca a relação entre ritual e cinema. Como Rouch
afirma já no início do filme, ele foi convidado a registrar o ritual em questão por dois sacerdotes songhay. Para destacar o quanto isso é significativo para a concretização da obra, Marco
Antônio Gonçalves (2008) recorre a uma interpretação de Mayet-Giaume sobre o significado
da loucura nos rituais hauka para afirmar que há uma identificação entre loucura e colonialismo no ritual hauka filmado, na medida em que ambos seriam algo que vem do exterior e se
apossa do corpo e da cabeça do possuído, assim como o colonizador se apossa do território
(ibidem, p. 52). Desse modo, a exorcização da loucura é deslocada para a exorcização do
colonialismo, e isso é feito por meio do sacrifício e devoramento rituais de um cachorro. Ao
transgredir uma interdição alimentar total, os hauka se tornam mais fortes que qualquer
homem branco ou negro, nos diz a narração do filme (idem).
Nessa perspectiva, o convite a Rouch para filmar o ritual o coloca dentro da cerimônia
em um sentido muito além do puramente técnico: ele está ali participando enquanto o próprio
colonizador, operando uma de suas ferramentas centrais, o cinema.
No contexto do filme, os hauka devoram um cachorro para os “brancos” verem.
Nesta condição, Rouch não era apenas um observador, mas um participante e o próprio filme era uma ritualização de um ritual. Diante deste jogo complexo de representações instauradas pela filmagem, pelas intenções dos membros da seita ao
quererem fazer o filme e os interesses de Rouch em filmar, é que se descortina um
questionamento do que seria este filme-ritual: não se tratava de representar uma
sociedade, eles não estavam ali para ilustrar esse tipo social ideal do que seria um
hauka anônimo agindo por uma crença, mas estavam ali enquanto personagens que
se constituíam a partir mesmo da interação com as representações do antropólogocineasta ao filmar o ritual (Ibidem, p. 53, grifo meu).

Gonçalves localiza a própria constituição do ritual na relação com o observador
externo e o aparato cinematográfico. Nessa interação, desenvolve-se uma elaboração da
exploração colonial a partir de sua elaboração na estrutura ritual. Ao emular a estrutura de
poder do governo colonial, os hauka tecem um comentário sobre a estrutura de dominação
que eles implicam. Com o sacrifício do cachorro, eles tomam uma posição em relação a essa
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estrutura, quebram um tabu e afirmam sua superioridade. Isso só é possível graças à presença
de Rouch, da câmera e, por meio do dispositivo do cinema, do espectador branco. A eficácia
da ridicularização da ordem colonial e a quebra do tabu pressupõem a alteridade que Rouch e
sua equipe representam na cerimônia.

Figura 54: Os mestres loucos: espelhamento e sátira colonialista.
Mais que isso, a própria realização do filme é a razão de ser do ritual, e, por isso
mesmo, ele se torna o ritual, enquanto o ritual se torna o filme. A linha que separa a performance ritual e sua fixação em imagens cinematográficas deixa de existir. A câmera engendra o
ritual tanto quanto as performances dão materialidade às imagens. Com isso, a sequência cerimonial e sua replicação na montagem se confundem e se constituem mutuamente. Mas, se por
um lado a performance fílmica garante a eficácia, ou a pragmática, do ritual, para que isso
aconteça é preciso que o filme também se contamine das performances do rito. Em outras
palavras, a pragmática do ritual se impõe ao filme. Com isso, o filme se torna povoado por
aquelas imagens complexas que dão corpo à memória e às possibilidades de pertencimento
que elas implicam.

4.2 Duas pedagogias: o cinema como abertura para o outro

Oi’ó é um filme de Caimi Waiassé feito com a ONG Nossa Tribo, especializada em
produções culturais em parceria com povos indígenas. As imagens foram gravadas na aldeia
Etenhiritipá, na T.I. Pimentel Barbosa. O material a partir do qual o filme foi montado era um
registro feito pela própria comunidade, cujo objetivo inicial era preservar em imagens a
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memória do ritual. Posteriormente, surgiu a ideia de buscar a ajuda da ONG, parceira de
outros projetos, para montar um filme. A ideia era divulgar para fora da aldeia as tradições
locais, mais especificamente o ritual que dá nome para o filme. A montagem foi viabilizada
por meio de um edital da Secretaria Estadual de Cultura de São Paulo. O processo de edição
foi feito na Universidade Metodista de São Paulo, sob a direção de Caimi Waiassé e Jorge
Protodi, outro morador de Etenhiritipá, com o auxílio de técnicos da universidade.
A explicação do lugar do oi’ó no funcionamento do sistema etário é uma das preocupações centrais do filme. Trata-se de uma característica da maneira xavante de se relacionar
com o waradzú. Toda produção cultural voltada para fora das aldeias e que tem como tema
um ritual opera nesse registro. Por isso, o objetivo inicial desse e de outros filmes é de apresentação de uma autoimagem, de uma identidade a ser reconhecida e aceita enquanto tal.
O objetivo aqui é pensar como acontece no filme o desdobramento de dois regimes
pedagógicos distintos, ligados a diferentes regimes imagéticos. A leitura que proponho é ressaltar como o pacto inicial com o espectador, baseado em uma pedagogia rígida das imagens,
se transforma quando o filme atinge seu clímax. Ao trazer o espectador para muito perto da
ação ritual, o filme rompe com os limites dessa primeira pedagogia e se abre para possibilidades expandidas de contato intercultural, o que entendo ser um segundo regime pedagógico.
Com isso, o espectador é pego de surpresa e passa por um processo de desconstrução similar
ao que acontece no ritual filmado. O que está em jogo aqui são as expectativas do espectador
quanto à alteridade que se apresenta. O encontro que ele espera não é o que ele vive, e, com
isso, o olhar se transforma com o filme, abrindo-se para uma alteridade imprevista.

4.2.1 Segredo: primeira pedagogia

A escuridão é a primeira coisa que o filme mostra. Um barulho que não podemos identificar de imediato surge da superfície negra do quadro. Então, um foco de luz no centro da
imagem permite entrever um movimento estranho, que parece ser a origem do som que já era
ouvido. O foco de luz oscila na escuridão e percebemos que se trata de mãos que esfregam os
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cabelos de uma criança.
Há, aqui, um segredo guardado na escuridão e que a câmera se esforça por investigar.
Esse segredo é revelado aos pedaços. Os planos seguintes, aos poucos, vão alargando esse
foco de luz que revela os corpos na escuridão, sempre em partes; são mãos que preparam
esses corpos, pintam, amarram, esfregam, manipulam tintas, cordas e pincéis, desenham
padrões na pele e nos cabelos. Gradualmente, percebemos também que estamos em um ambiente masculino.

Figura 55: Introdução de Oi'ó

Diálogos são ouvidos e permitem deduzir mais do contexto: homens mais velhos parecem ensinar algo às crianças. “Onde você vai bater?”, pergunta um adulto. “Aqui, aqui
mesmo. Aqui embaixo”, responde o menino, apontando para a própria costela. Alguns planos
adiante um adulto comenta como a pintura do menino no quadro está assustadora. Logo
depois ele diz a um segundo menino que o primeiro não o fizesse chorar. Esses diálogos desvelam uma nova camada do segredo que o filme se propõe a revelar: essas crianças estão
sendo preparadas para um conflito, provavelmente físico, violento, que pode inclusive fazêlos chorar.
Finalmente surge o narrador: “Preste atenção. Essa raiz dói bastante. É uma tradição
xavante muito antiga. Você vai sentir dor, mas não se concentre na dor”. A intenção da voz é
menos explicar que aumentar a expectativa, valorizar o mistério. Há um tom solene que
compõe a sequência de abertura com o título que surge logo a seguir. Mesmo com o nome do
filme enunciado, o espectador não sabe ainda onde está. A primeira sequência quer criar uma
expectativa a partir desses pequenos pedaços de informações, alimentando um certo medo:
que dor é essa que pode fazer os meninos chorarem? Porque é preciso resistir a ela? O que é
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essa raiz? Qual sua relação com essa luta?
Os planos seguintes finalmente apresentam o tema do filme. A escuridão dá lugar à
claridade. O ambiente fechado se abre até o horizonte. As imagens introduzem o espaço em
que vivem as pessoas filmadas, as plantas, os animais, a geografia. O narrador explica que se
trata de um ritual e qual o seu lugar na vida xavante. A última imagem é de dois meninos em
pé sobre uma grande pedra enquanto o plano se abre para mostrar a amplitude do território.
Com isso, a montagem sintetiza o que foi mostrado até aqui e dá o tom do que deve ser a nar rativa: mostrar a relação das pessoas com o lugar e como isso implica uma forma de viver.
Toda essa sequência inicial desenha um movimento que estará presente no filme de
forma geral. Há um convite para a proximidade do olhar, o qual busca o tempo todo entender
o que é esse espaço o qual é convidado a habitar. Há uma organização da montagem que joga
com as noções de segredo e intimidade de forma a fazer o espectador se permitir ser afetado
pelas imagens. Trata-se da enunciação do lugar de onde o filme quer falar e da forma como se
quer estabelecer o contato com o espectador.
Feito isso, a montagem se permite um certo afastamento, funcionando como um dispositivo didático que desvelará pouco a pouco os segredos enunciados na abertura. Passa a
predominar uma narrativa que se articula sobretudo nas entrevistas e na voz em off do narrador. Tudo acontece sob a luz do dia, sempre ao alcance do olhar. A operação agora é de
sistematização e explicação. Há uma insistência recorrente por parte do narrador em enfatizar
uma função do ritual que o filme deseja deixar muito clara para o espectador: um dispositivo
prescritivo dos modos de ser e agir.
Trata-se de um discurso que se dirige, num primeiro momento, aos próprios meninos,
e, portanto, estabelece uma conversa interna à comunidade. No entanto, o filme também se
dirige ao público de fora da aldeia, sejam outros indígenas, sejam os waradzú. Entre essas
duas esferas, o filme faz um jogo duplo: ao enunciar o que se espera que um menino faça e
seja no seu caminho para a vida adulta, também se enuncia o que se espera que uma pessoa
xavante seja de modo geral. Isso coloca em operação a pedagogia de uma identidade desejada,
que estabelece parâmetros de pertencimento e visibilidade para a cultura xavante no mundo
contemporâneo.
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Esse jogo entre esferas local e global é uma característica do processo de performatização da identidade étnica que Manuela Carneiro da Cunha (2009, p. 362) descreve como a
criação de um espaço de metanarração da cultura em “cultura”. Trata-se de uma camada reflexiva das identidades onde acontecem as operações propriamente políticas na disputa pelos
modos de visibilidade. A variação entre tais esferas no filme é sutil e se constrói sobretudo na
tensão entre as imagens e a voz do narrador: enquanto as primeiras ganham intensidade na
medida em que se deixam afetar pelo ritual, a segunda interrompe a todo momento essas
pequenas irrupções de afetos, sistematizando-as em um fluxo informações coerentes. Aproximação e sistematização são os modos de fazer variar essas esferas, falando respectivamente
para dentro e para fora da comunidade.
Neste sentido, aquela primeira pedagogia é o ponto de partida do filme para a criação
desse espaço metanarrativo. Ela estabelece uma narrativa fílmica pensada como autoetnografia, que se aproxima formalmente das etnografias tradicionais, mas se pretende mais autêntica
por falar de dentro da comunidade. O dispositivo que se limita a transmitir informações mantém o espectador em uma zona de conforto que permite um olhar passivo. É somente a partir
do segundo terço que o filme começa a introduzir algumas perturbações nesse pacto inicial.

Figura 56: O banho de ervas

Tal movimento começa com a imagem de um velho que esfrega uma infusão de ervas
nos corpos dos meninos, dizendo ser para aumentar o vigor e a resistência. Uma entrevista
com um desses meninos oferece um contraponto à fala do velho, trazendo um detalhe que o
adulto esconde: há formigas vivas misturadas às ervas. Por outro lado, a sequência imediatamente posterior a essa entrevista mostra de novo o velho e os meninos em um enquadramento
um pouco mais aberto. A câmera busca uma composição que compreenda os dois corpos.
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Agora podemos ver melhor o rosto do velho, e, com isso, a relação entre os corpos em cena se
complexifica. Por trás do discurso duro de um lado e temeroso do outro há um afeto carinhoso
na forma com que o velho fala às crianças e nos sorrisos sutis que surgem nos rostos.
Tais detalhes carregam as imagens de uma certa intimidade, como se os segredos do
filme já tivessem sido suficientemente revelados. A montagem se aproxima do espectador,
fazendo-o sentir-se em casa. Paradoxalmente, esse movimento de aproximação é também o
início da desestabilização daquele lugar passivo do olhar. O filme começa a funcionar com um
operador de sentido diferente: saímos do segredo para entrar no regime da proximidade. Tal
passagem estava enunciado na introdução, mas é somente a partir das cenas das lutas que
começa a desestabilização do dispositivo pedagógico baseado na voz impessoal do narrador.

4.2.2 Proximidade: segunda pedagogia

Uma voz off surge sobre um horizonte recortado pelo sol nascente: “Na noite anterior,
nós dormimos cedo. De madrugada, nossos pais nos preparam para a luta, que acontece antes
do nascer do sol”. A claridade de toda a primeira parte do filme dá lugar à penumbra que antecede a aurora. A sequência nos remete à abertura do filme. A luz é um pouco mais intensa a
cada plano, que são sempre curtos e se sucedem rapidamente. Vemos a composição do espaço
da luta, uma roda formada pelos meninos, seus pais e tios. Subitamente o narrador enuncia:
“A luta é muito importante. A maneira como o menino luta mostra se ele será bom guerreiro e
caçador. É lutando que eles se fortalecem”. As lutas começam.
Esses planos funcionam como uma transição entre regimes de imagem. O primeiro
impacto para o olhar é o retorno da escuridão, mas que dessa vez não quer esconder nada.
Trata-se da aurora que se anuncia, que quer revelar em vez de ocultar. Outra mudança importante é o deslocamento da voz do narrador para os relatos em off em primeira pessoa. Esses
dois modos de fala oscilam, hora indicando uma experiência íntima e direta com o ritual filmada, hora recuperando o tom esclarecedor do narrador da primeira parte. É como se
houvessem dois narradores em disputa: de um lado o realizador indígena que quer falar com o
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público waradzú, este espectador que busca no filme a imagem de uma alteridade; por outro
lado, o morador da aldeia que, de certa forma, revive suas próprias lutas passadas enquanto
mostra seus filhos e sobrinhos se enfrentando. Este segundo narrador irá pouco a pouco ocupar o espaço do primeiro.

Figura 57: Início das lutas

Enquanto isso, os planos se sucedem rapidamente como se tivessem pressa para chegar ao momento máximo da cerimônia. O regime da proximidade no filme se articula,
sobretudo, em torno das cenas das lutas. Nesse primeiro momento, a câmera guarda alguma
distância dos lutadores enquanto as vozes em off descrevem as experiências individuais: “as
pancadas são bastante doloridas”; “tem hora que a dor é insuportável”; “ficamos até sem
fôlego”. Em seguida, o narrador vem generalizar o relato pessoal: “Os meninos aprendem a
resistir à dor e a superar o medo. Aprendem a respeitar os outros. Aprendem a seguir regras”.
Um segundo movimento de montagem aproxima ainda mais o espectador do ritual:
são mostrados os desafios entre os clãs, a definição das duplas que se enfrentam, as mães que
riem e fazem comentários, planos próximos dos rostos dos meninos e a câmera que, pela primeira vez, vai ao centro do círculo. As vozes cedem lugar aos impactos dos golpes e aos
gemidos dos meninos. O espectador começa a ter real dimensão da dor conforme as lutas
ganham intensidade. Uma vez mais o narrador retorna para repor o tom didático, mas suas
intervenções encontram cada vez menos espaço: não há mais o que ser explicado, as regras
estão claras e a experiência do olhar cada vez mais é direcionada para os afetos mobilizados
nas lutas.
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Figura 58: Identificação e captura

“A dor que nós sentimos, só nossa mãe sente igual”. Essa frase é dita por um entrevistado, cuja voz entra em off sobre uma imagem das mães que assistem, interessadas, à luta,
logo após um plano fechado sobre o rosto de um menino que chora dolorosamente. Trata-se
de uma voz que rompe radicalmente com o narrador. Ela fala desde uma dimensão íntima com
o acontecimento, propondo um contato menos mediado com a cultura que o filme quer apresentar. Pode-se objetar que há um conflito entre o apelo emocional da frase e a aparente
tranquilidade das mães nas imagens. Entendo, no entanto, que essa frase funciona quase como
uma armadilha para o espectador, um dispositivo de identificação que surge no meio da desestabilização operada pela violência das imagens. Trata-se de um falso porto seguro. A frase
concretiza a mudança de regime de imagens e o filme passa a operar definitivamente pela proximidade.
O combate seguinte é, talvez, o mais intenso enquanto experiência ritual. Embora não
seja a mais violenta nem a mais esperada, essa luta captura completamente os sentidos do
espectador. A montagem alterna planos do público e da luta. Fora do círculo, os rostos apreensivos das mães fazem eco à imersão completa de um menino que reproduz os movimentos dos
lutadores com os ombros, enquanto assiste compenetrado a seus colegas. Os pais riem e
incentivam seus filhos. Os gritos ganham volume e duração, inundam as imagens, mobilizam
o olhar que é levado pelos planos curtos e cortes secos, sem tempo para se deter em nada.
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Figura 59: Detalhes da dor dos lutadores

Mais que observar os lutadores, a montagem propõe que o espectador seja atravessado
intensamente pelos afetos do ritual. Olhos e ouvidos são inundados de estímulos. As relações
entre pais e filhos, entre amigos que se enfrentam, entre famílias que se provocam, tudo isso
sobrecarrega o espectador. Este não tem mais tempo para processar as sensações lhe são instigadas e, por isto, deve retirar-se de sua passividade inicial.
O longo encadeamento das lutas e a repetição dos planos e dos gestos favorecem uma
disposição ambígua do espectador em relação ao filme. Num primeiro momento, o espectador
é convidado a se identificar com os meninos. Isso acontece a partir da aproximação das experiências de cada um. O percurso de descoberta é comum às duas narrativas fílmica e ritual que
se sobrepõem. A eficácia do rito, baseada precisamente no aumento progressivo da tensão e da
expectativa que devem explodir na violência das lutas, é duplicada na montagem como condição de eficácia da experiência do olhar.
O espectador experimenta a trajetória de medo e descoberta que vivem os meninos, e
chega no momento das lutas disposto a identificar-se com eles. No entanto, a violência das
lutas interrompe esse movimento. A aparente intimidade com a qual o espectador era convidado a compartilhar a narrativa com os meninos se torna inviável. O choque com as imagens
faz o espectador se retrair. Mesmo assim as lutas continuam e o olhar não tem outra escolha
que não se adaptar a elas.
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Figura 60: Os grandes planos do clímax das lutas

A escalada de violência atinge sua intensidade máxima na última luta. São dois dos
meninos mais velhos que se confrontam. Não há mais a inocência ou a hesitação dos pequenos. A montagem faz o olhar circular ao redor do combate enquanto a câmera sempre guarda
alguma distância. Há alguma solenidade nesses planos que privilegiam os corpos inteiros no
quadro, como se o filme quisesse sintetizar nessa luta todas as outras que vieram antes. A
fotografia valoriza a luz avermelhada da aurora para criar um ambiente caloroso, o que resulta
em uma imagem menos crua e mais acolhedora.
Essa luz é um elemento importante que marca não só a fotografia, mas também a
construção temporal no filme. Se compararmos com as primeiras lutas, é evidente o efeito que
o sol nascente tem de aumentar progressivamente a visibilidade dos corpos. Esse curto intervalo de tempo em que a luz do sol é suave o suficiente para iluminar sem fazer sombra é o
espaço temporal em que o oi’ó efetivamente acontece. Trata-se de um momento de transição
entre dia e noite, mas que não é nenhum dos dois. Podemos dizer um espaço entre, que tem as
propriedades de cada período, mas que constitui uma temporalidade própria.
Trata-se de um momento liminar entre estados. A ideia de liminaridade é importante
aqui, pois ela atravessa tanto a experiência do espectador de cinema quanto do participante do
ritual, na medida em que define um estado marginal. Para o antropólogo Victor Turner (1992,
p. 25), as performances sociais, como são os ritos de passagem, tendem a ser sempre fenômenos liminares, marcados pela suspensão das normas e, portanto, pela perda de uma condição
anterior. Um ritual de passagem como o oi’ó realiza exatamente essa operação de desconstrução e reconstrução como transformação de identidade social.
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Figura 61: Luz como elemento de espacialização e temporalidade

A escolha desse momento do dia para realizar o ritual está diretamente ligada à condição para a qual esses meninos estão sendo encaminhados. A luta é um dispositivo que os
afasta pouco a pouco da infância ao mesmo tempo que os prepara para o período em que viverão no hö. Trata-se de uma fase de exceção, em que eles perdem as famílias, os nomes e o
direito de circular pelo pátio da aldeia57. A escolha de um “momento liminar” do dia é uma
forma de reforçar essa passagem. O processo de transformação acontece entre a luz e a escuridão, o dia e a noite. Com isso, ele não se filia a nenhuma dessas duas forças, mas se coloca
entre elas. Assim, a cerimônia encaminha os meninos também para um lugar entre estados,
um lugar instável, efêmero e perigoso como a aurora.
Jean-Louis Comolli (2008) diz algo parecido sobre a experiência do espectador do
cinema, o qual deve passar por uma “perda iniciática” no olhar, o aceite de uma nova forma
de ver, definido pelo olho monocular da câmera e pela restrição do quadro, para que possa
“melhor ver”. A adesão condicional à experiência cinematográfica tem, nesse ponto, ressonância com a natureza liminar das performances rituais, no sentido em que ambas implicam tanto
uma ação reflexiva quanto a aceitação de condições específicas que garantem a eficácia das
experiências.
Neste sentido, a montagem se vale dessa afinidade entre os dispositivos para montar
um jogo de escalas entre vida social, rito e filme, de forma que o lugar do espectador seja
estabilizado ou perturbado conforme essas camadas se aproximam ou se afastam. Enquanto
espectadores waradzú, somos colocados na posição de uma criança que também é introduzida
ao universo do ritual. Desde a sequência inicial, em que somos mantidos literalmente no
57 Para mais detalhes sobre o hö e seu papel no sistema etário e ritual xavante, ver as páginas 42, 57 e 58 no
capítulo 1.
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escuro por algum tempo, até as longas cenas das lutas, o filme desloca propositadamente o
espectador para o universo dos meninos, seja nos entregando aos poucos as informações sobre
o ritual, seja nos colocando no centro dos acontecimentos.
Tal operação é fundamental para a eficiência da segunda pedagogia no filme. Ela é
parte do jogo entre afastamento e atração, predominante nas sequências das lutas, que num
primeiro momento parece romper com o pacto sugerido inicialmente. Toda a descrição meticulosa da organização etária, as responsabilidades de cada grupo, os cuidados com a iniciação
dos jovens, nada disso parecia encaminhar para a violência que explode nas lutas. Se o espectador esperava encontrar uma descrição sóbria de uma cultura que teria a intenção de
sistematizar a si mesma para sua fruição intelectual, tal expectativa não encontra mais apoio
nenhum depois que começam as lutas.
No entanto, o choque tem também sua função pedagógica. Entre os Xavante, a violência experimentada neste e em outros rituais é condição para o aprendizado que eles carregam.
Os meninos precisam passar pela dor para adquirirem valores como coragem e disciplina. No
filme, as cenas de luta têm essa função. Se o espectador quer conhecer a cultura xavante, é
preciso experimentar os afetos que o ritual propõe. Neste sentido, o ritual filmado, e o filme
por consequência, funciona como um dispositivo de relação intercultural. É por isso que os
grandes planos da última luta tentam recuperar o espectador que havia sido afastado.
Esses corpos infantis que se agridem passam por uma desconstrução orientada pelo
ritual, um progressivo endurecimento que os encaminham para a vida adulta. Ao acompanhálos, o espectador também experimenta uma desconstrução, que opera na sua concepção de
uma alteridade buscada no início do filme. A autoetnografia feita pelo cineasta indígena, que
se apresentaria mais autêntica do que aquela feita pelos antropólogos, acabou tomando um
rumo inesperado.
Aquela primeira pedagogia, que deveria se limitar a organizar os sentidos por meio da
voz do narrador, acaba por compartilhar com os espectadores mais que informações. Nessa
passagem à segunda pedagogia, o cineasta faz o espectador experimentar a própria experiência ritual. Sendo assim, a violência das imagens transforma a identificação inicial em repulsa.
Passado o choque, o espectador que buscava o contato com a alteridade vai poder finalmente
reencontrá-la. Mas, para isso, o filme precisará pôr em movimento um terceiro dispositivo
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para converter choque e repulsa em aceitação e compreensão da diferença cultural.

4.2.3 Comunidade: acolhimento e abertura

Se na primeira parte do filme permanecemos no âmbito das técnicas corporais a serem
desenvolvidas pelo indivíduo, no final a ênfase será mais sobre sua inserção no sistema etário.
A decisão de manter nas legendas os nomes de cada fase da vida no idioma xavante (watebrimi, ai’repudu e wapté) é sintomática dessa intenção.
Essa mudança é acompanhada pela volta da voz organizadora do narrador. A impressão para o espectador é que a primeira pedagogia do filme predomina mais uma vez. As
imagens, porém, não acompanham esse movimento do som. Essa terceira parte herda a intensidade das sequências das lutas, intensidade que, no entanto, se expressa sobretudo a partir do
jogo formal entre luz e sombra, como veremos adiante.

Figura 62: Jogo entre exterior e interior, luz e sombra

Mais uma vez voltamos aos planos interiores em que corpos de crianças são pintados e
enfeitados pelos mais velhos. Desta vez já é dia, e a luz de fora ilumina a ação dentro da casa.
Ainda que os planos se pareçam àqueles da sequência inicial, há uma diferença fundamental:
não há mais segredos. As imagens se servem da luminosidade para fazer ver o melhor possível os corpos no interior das casas. O espaço interno agora se mostra aberto, acolhedor ao
olhar, os gestos são visíveis, os corpos inteiros, os detalhes claros.
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A amplitude da imagem excede o próprio espaço da cena, estabelecendo uma relação
fundamental com o ambiente exterior. Dois planos marcam essa abertura. O primeiro mostra
desde de fora da casa um velho pintando as costas de um menino. Por estarem bem perto da
porta, podem ser vistos quase que completamente. Mesmo assim, a câmera faz um movimento
de zoom, fazendo o olhar penetrar na casa. O segundo é um plano de dentro da casa, mostrando o pátio central da aldeia emoldurado pelo contorno da porta. A montagem sugere que
se trata de um plano subjetivo, mostrando o que um menino olha lá fora.
Essa relação estabelecida pela montagem tem sua razão de ser no ritual. Toda essa
sequência final acompanhará a saída dos meninos das casas dos pais e o processo de entrada
no hö, a casa dos solteiros onde viverão em grupo durante os próximos cinco anos. Trata-se de
um processo marcado por uma performance muito precisa em que a geração imediatamente
mais velha, os padrinhos da iniciação, buscam os meninos em suas casas, os levam para o
centro da aldeia, onde os colares de algodão que carregam no pescoço são retirados, e os mandam para o hö.
O gesto de retirada dos colares e a mudança do local de residência são o núcleo performático que define a passagem em questão, daí as escolhas da montagem. As imagens variam
constantemente entre o interior das casas e o pátio da aldeia. Os corpos estão sempre em
movimento e a câmara acompanha as pessoas nos seus trajetos entre esses espaços. O
momento da retirada do colar é mostrado diversas vezes e tem sempre destaque. A importância desse gesto é enfatizada pelo narrador: “No momento em que tiram os anéis de algodão,
ninguém pode mais chamá-los pelo nome”. Essa perda da identidade infantil é o objetivo do
processo ritual narrado pelo filme. O colar que recebem dos pais dentro da casa da família
funciona como um suporte dessa identidade deixada para trás. Ao sair pela porta de casa
enquanto crianças pela última vez, os meninos se expõem ao espaço aberto da aldeia, guiados
pelos padrinhos.
A alternância constante entre interior e exterior cria uma nova dimensão da relação
entre luz e sombra no filme: o interior escuro da casa como o espaço seguro da infância, o
exterior iluminado do pátio como as transformações incertas da adolescência. A luz deixa de
operar como dispositivo de esclarecimento para funcionar como desestabilizador dos personagens. Se no início da sequência a quantidade de luz permitia à câmera revelar o interior das
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casas, agora ela atinge tal intensidade que impede que a câmera mostre muito mais que a
entrada de cada casa.

Figura 63: Luz e ofuscamento

Uma tensão na montagem começa a ficar evidente: o filme oscila entre as duas pedagogias. Se por um lado o narrador procura conduzir novamente o espectador em uma linha
narrativa que encadeia informações, por outro lado as imagens não cessam de produzir quebras e descontinuidades. Nesse jogo entre estabilidade e perturbação começa a se desenhar
aquele terceiro dispositivo que tentará recuperar o pacto com o espectador.
A construção do lugar dos padrinhos no ritual é central nessa operação, que ganha
corpo a partir do movimento dissonante entre imagem e som. Nessas sequências, a câmera
que acompanha os padrinhos se detém nas soleiras, os meninos surgem da escuridão do interior para serem levados para fora. O pátio agora é o foco dos acontecimentos. É o lugar onde a
despersonalização dos meninos acontece. É a arena pública que retira esses indivíduos do
âmbito familiar e privado, sujeitando-os às regras coletivas do grupo. Os corpos atingem,
nesse momento, o grau máximo de desamparo.
Por outro lado, a presença dos padrinhos reconstitui o fio condutor para esses corpos
expostos. São eles que operarão a desterritorialização definitiva da infância e ensinarão os
segredos da vida adulta. Quem traz essas informações são o narrador e algumas entrevistas.
Isso chama a atenção para o funcionamento do som nessa parte final, que também opera sob
um regime diferente. No lugar dos sussurros ou da intensidade anteriores, a articulação clara e
segura das informações que querem ser entendidas. As vozes organizam os acontecimentos,
localizando-os no sistema etário e no processo ritual (“os wapté vivem no hö por cinco anos”)
e definindo seus objetivos e funções (“para aprender as tradições do povo Xavante”).
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Figura 64: Os padrinhos: caminhada e reterritorialização

Imagem e som realizam, portanto, dois movimentos opostos. Por um lado, a explosão
crescente da luminosidade das imagens nos conduz do mistério ao ofuscamento, do segredo à
desorientação. A luz inunda o espaço do quadro à medida que personagens e espectadores têm
seus lugares progressivamente desestabilizados. Por outro lado, o som parte dos sussurros,
explode nos gritos e reencontra a sua boa medida no final. A voz do narrador procura reconstituir um novo território a partir da linha de fuga que as sequências de luta instauraram.
Essa dissonância, que impede que o pacto inicial com o filme seja refeito, é resultado
da operação simultânea, nessa terceira parte, das duas pedagogias que constituem o filme. Isso
produz um desconforto para o espectador que ainda se esforça para reencontrar um novo lugar
na experiência fílmica. Porém, o ritual (e, por consequência, o filme) realiza uma passagem, e,
por isso, é preciso reconduzir essas identidades desfeitas para um novo estado.
O lamento cantado que irrompe perto do final do filme opera precisamente nesse sentido. Trata-se de um choro ritual de uma senhora pela perda dos seus netos. Ele começa logo
depois de uma entrevista, em um plano que se movimenta para fora de uma casa, acompanhando um padrinho e dois meninos. A montagem multiplica essa caminhada em muitas, que
se repetem tanto na sucessão quanto na composição dos planos. No centro do pátio, os anéis
são retirados uma última vez.
Esse choro surge aqui como uma voz que não tem o tom sóbrio da voz do narrador. É
uma voz feminina que se opõe ao universo masculino do filme, remetendo a uma série de
binarismos implícitos nas imagens e que marcam profundamente os Xavante: masculino/feminino, público/privado, política/família, caça/coleta, pátio/casa. No entanto, essa voz não
sustenta tais divisões. Pelo contrário, na forma de um lamento ao mesmo tempo sincero e ritu-
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alizado, intenso e calculado, esse choro embaralha o processo duplo de desconstrução e
reconstrução em operação.

Figura 65: Choro ritual: quebra da paisagem sonora

O choro inaugura uma paisagem sonora completamente estranha ao filme até aqui e
causa um estranhamento que até então só tinha sido produzido pelas imagens das lutas.
Porém, diferente daqueles gritos que apenas desconstroem, o choro abre espaço também para
o acolhimento. Ao mostrar o lamento da mãe que perde os filhos, mais uma vez o filme descreve uma relação passível de identificação para o espectador waradzú. Trata-se antes de um
dispositivo didático para capturar os afetos que uma generalização acerca dos sentimentos e
relações nas diferentes culturas. Ao quebrar o ritmo das informações que o narrador transmite
sistematicamente, o choro estabelece uma pausa onde os afetos podem se reorganizar, propondo um lugar seguro onde o espectador em desamparo pode se apoiar para seguir adiante.
Toda a sequência do choro se desenrola no espaço exterior, no pátio da aldeia. Essa
escolha de montagem está diretamente relacionada a tal disposição ao acolhimento. O pátio é
lugar onde os meninos experimentam seu grau de exposição e desconstrução máximos. Mas, é
ali também onde o espectador atinge seu momento de desamparo extremo. O pátio é o espaço
em que o ritual é apresentado, onde acontece a quebra do pacto com o filme por meio da violência das lutas, onde o espectador é deslocado do seu lugar inicial, onde uma certa concepção
da alteridade é desfeita. É no pátio onde o olhar passa por sua “retirada do colar”, e onde ele
permanece à deriva.
O choro abre um espaço comum a ser habitado por esses corpos e olhares despidos.
Promove a superação do choque por meio do encontro entre o espectador transformado e a
cultura que acaba por se apresentar de uma forma imprevista. Com isso, passamos do jogo
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entre segredo e proximidade para a comunidade entre filme e espectador, onde podem emergir
aceitação e compreensão. Finalmente, as duas pedagogias encontram uma síntese e percebemos que o filme não apenas expõe os meninos ao olhar do espectador waradzú: ele estabelece
um espaço em que algo em comum pode ser experimentado.

Figura 66: Hö e um novo território

Mas tal dimensão comunitária não dura até o final. Após promover esse encontro, o
filme recupera a empreitada inicial. A última imagem antes de uma rápida entrevista com a
senhora que chora é um plano geral da aldeia, com o hö ao fundo e vários meninos e padrinhos se dirigindo a ele. Esse plano aponta para o processo de formação por que passarão os
meninos. Ele também introduz a sequência final, que se desenrola toda dentro do hö, onde os
meninos recebem suas primeiras lições. A partir daqui a necessidade de coerência com uma
identidade desejada se impõe. O filme termina repondo a circularidade que caracteriza a estrutura social xavante: “Novos meninos vão aprender as regras do oi’ó. E quando os velhos
decidirem que é tempo, a luta começa outra vez.” Na última frase, o narrador reforça sua autoridade prescritiva, estabelecendo, também, a relação temporal entre a tradição ancestral e a
identidade contemporânea: “Os pais orientam. Os meninos lutam. Essa é a antiga tradição.”
Assim como no ritual, o filme deve reencontrar uma ordem após a desconstrução. Para
o espectador, porém, o caminho de volta à normalidade não é tão certo. A segurança com que
o narrador fecha o filme não acolhe mais o espectador. O que resta são os afetos disparados
pela trajetória sugerida pelo filme. Ao propor uma experiência de contato intercultural, o filme
prega uma peça no espectador e depois o deixa à deriva. O resultado é que, mais do que explicar, o filme afeta, e com isso o contato intercultural se abre para além do próprio filme.
Assim, Oi’ó – A luta dos meninos extrapola a dimensão iniciática do ritual que retrata
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para além do filme, engajando o espectador nos afetos mobilizados pela cerimônia, por meio
dos quais ela encontra eficácia. Esse engajamento passa pela dimensão sensível do filme, a
qual se relaciona com o cinema e o espectador por meio de sua potência estética, da qual o
rito depende decisivamente. Isso se concretiza nos termos das duas pedagogias que definem a
montagem.
Por meio do filme, Caimi concretiza ao mesmo tempo um gesto centrífugo da comunidade para o universo extra-aldeia e uma abertura da sua cultura para o olhar do waradzú. Essa
dimensão intercultural, que não fazia parte do ritual tradicionalmente, surge a partir do seu
acoplamento com a máquina cinematográfica. Neste sentido, o diretor realiza com seu filme
mais uma volta naquela espiral de aproximação entre cinema e cultura que os filmes vêm descrevendo até aqui, movimento que encontra continuidade no próximo filme observado.

4.3 Rivais e amigos: complementaridade e oposição no filme-ritual

Wapté Mnhõnõ é um filme de 1999 sobre o ritual xavante de iniciação dos adolescentes na vida adulta. O nome do filme em idioma xavante pode ser traduzido literalmente por
“iniciação dos rapazes”. Os Xavante referem-se ao ritual pelo termo genérico danhono, que
significa iniciação. Ao longo dessa análise utilizarei Danhono em referência ao ritual e Wapté
Mnhõnõ quando o assunto for o filme.
As imagens foram feitas na aldeia Sangradouro, na terra indígena de mesmo nome, e
editadas durante uma oficina da ONG Vídeo nas Aldeias. O roteiro e a direção são assinados
por Divino Tserewahú, realizador xavante morador da aldeia onde o filme foi produzido.
Além de Divino, a equipe de filmagem também foi formada por Caimi Waiassé e Jorge Protodi, moradores da T.I. Pimentel Barbosa, e Whinti Suyá, indígena suyá. Os quatro eram
participantes das oficinas do VnA e se reuniram em Sangradouro para filmar o ritual a partir
de um convite de Divino.
À primeira vista, o filme tem uma estrutura que é comum à maioria dos filmes xavantes que falam de rituais: uma organização de montagem que tenta replicar do modo mais fiel
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possível a sequência ritual e um regime imagético documental e naturalista. As performances
são descritas pelas imagens e explicações complementares são oferecidas pelos entrevistados
ou pelos comentários do narrador. Essas duas camadas se articulam sem tensão, com a finalidade de realizar uma documentação objetiva do ritual. Neste sentido, o filme parece pressupor
um espectador que não conhece de antemão o contexto e o significado das cerimônias, isto é,
um espectador não xavante. Assim, é uma apresentação da cultura xavante, ou de aspectos
dela, como argumentarei adiante, a partir de um momento de forte significado social.
No entanto, são recorrentes ao longo do filme momentos que desestabilizam esse dispositivo fílmico predominante. São diálogos, entrevistas e planos que perturbam o registro
documental ao se dirigirem, direta ou indiretamente, a esse espectador “leigo”. Essa ruptura
na separação entre espaço fílmico e espaço de recepção parece querer provocar tal espectador,
marcando uma distância. Isso cria uma série de fissuras que parecem revelar uma vontade do
filme de ultrapassar o contexto local e de se reposicionar em uma dimensão intercultural por
meio do apelo ao espectador que, a partir desse gesto, supomos ser não indígena.
A análise que se segue acompanhará a linha narrativa principal, que é a descrição da
cerimônia, procurando observar o que, da dinâmica própria dos sistemas etário e político, os
quais o ritual mobiliza, deixa marcas no filme. É a partir da dissipação das tensões intrínsecas
ao sistema político, que se dá por meio do cerimonial dos grupos etários, que o ritual, e, portanto, o filme, ganham sentido58. Esse gesto será acompanhado de um movimento paralelo que
procurará localizar aquelas perturbações na linha narrativa principal, as quais operam justamente o deslocamento do eixo dessa tensão que atravessa o documentário – de dentro para
fora do espaço fílmico. Neste sentido, será preciso entender de que forma aquele espectador
waradzú é capturado nessa dinâmica social xavante por meio do filme, e quais as consequências disso para o próprio filme.

58 Sobre essa tensão característica do sistema político e sua dissipação por meio do sistema etário, ver as pági nas 49 a 57 do capítulo 1.
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4.3.1 Estrutura e perturbação

A estrutura geral da narrativa se organiza em prólogo, corpo principal, epílogo e
retorno ao início. Trata-se de uma organização que reflete a própria concepção de tempo
xavante, cíclica e baseada na rotação do sistema etário 59. A narrativa conduz o espectador por
todas as cerimônias relacionadas de alguma forma à iniciação. A primeira delas é o oi’ó, que
acontece anos antes do tema central do filme. Depois passamos à iniciação propriamente dita,
cujos pequenos ritos se distribuem ao longo de quase 10 meses: a imersão na água, a perfuração das orelhas, a devolução das bordunas cerimoniais, a corrida de toras, as corridas noni, as
cerimônias tébé e pahöri’wa, o canto wanaridobe dos padrinhos, o roubo das máscaras, o
“cuspe” no sol, a corrida sauri. No final, ainda há o epílogo, que acontece em duas partes. A
primeira é a promessa dos futuros casais, apresentados oficialmente nesse momento em que já
são considerados adultos. Depois, vemos o corte de cabelos das crianças pequenas, o próximo
grupo etário que entra com essa cerimônia em seu próprio ciclo iniciático. Trata-se, portanto,
de um panorama do ritual, uma organização temporal didática e orientada a reproduzir a
ordem e a forma das performances de maneira mais fiel possível. Trata-se de uma narrativa
aparentemente simples, mas que se sustenta sobre a complexidade do tema que descreve.

Figura 67: Oi´ó como prólogo da iniciação

O filme começa com imagens do oi’ó, primeiro ritual por que um menino xavante
passa na vida. Da mesma forma que essa é uma cerimônia introdutória ao danhono, sua presença no filme tem também essa função. Tal escolha de retirar as cenas do oi’ó do corpo
59 Segundo James Welch (2010, p. 238), “embora hoje os Xavante usem o calendário Gregoriano em contextos
contemporâneos como certidões de nascimento e planejamento de viagens, o modo primário de contagem do
tempo histórico não é em anos mas em ciclos de classes etárias”.
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principal do filme aponta para uma tese que tento demonstrar ao longo deste capítulo, que é a
relação formal que conecta filme e cerimonial nessa filmografia sobre os rituais. Ao dirigir o
olhar para um ritual específico, o cinema faz corpo com ele. Na medida em que o sentido e a
eficácia dos rituais xavantes se produzem, sobretudo, a partir da sua dimensão formal, os filmes que se propõem a retratá-los acabam sendo afetados por essa predominância da dimensão
sensível das performances. Com isso, a organização e descrição intensiva dos gestos no ritual
acabam sendo gestos fortes nesses filmes.
A presença do oi’ó como sequência introdutória nesse filme de Divino opera nesse
sentido. A textura das imagens indica que se trata de material de arquivo, imagens de uma
natureza diversa das que iremos ver no resto do filme. Mais uma vez, a montagem é clara ao
indicar o caráter introdutório e preliminar dessas primeiras performances. As cenas de lutas,
núcleo dessa cerimônia, são intercaladas com entrevistas de homens que as explicam. A
seguir, vemos imagens da saída dos meninos da casa dos pais com os colares característicos
desse momento, os quais são retirados pelos danhohui’wa, ou seja, os padrinhos. Uma nova
entrevista explica o que vemos, e a sequência acaba com um menino que desaparece para dentro da porta do hö. Um letreiro preenche o intervalo de tempo que separa o Oi’ó e o Danhono:
“Depois de alguns anos morando na casa dos adolescentes e recebendo ensinamentos dos
padrinhos, os meninos estão prontos para se iniciar na vida adulta.”
Esse letreiro reflete mais uma vez o imperativo que conecta forma e conteúdo na passagem do ritual ao filme. Isso porque esses anos de vida no hö são marcados pelo aprendizado
de uma série de conhecimentos considerados secretos pelos xavantes, um momento de contato
íntimo entre os meninos e a vida tradicional, transmitida pelos danhohui’wa, os padrinhos da
iniciação. É um processo que acontece longe dos olhos da comunidade. Durante esse período
os meninos perdem sua identidade – ao sair de casa cortam-se temporariamente os laços familiares; seus nomes – são chamados apenas de hö’wa (aqueles que vivem no hö); a liberdade da
infância – não podem mais brincar, nem sequer caminhar, no pátio da aldeia.
Essa interdição de não poder passar pelo warã, o centro da aldeia onde acontece o
conselho dos homens maduros, é eloquente. Isso porque o pátio é o espaço por excelência da
vida pública e da política. Lembremos a ênfase das reuniões que aconteceram nesse espaço e
que selaram a ida dos meninos à cidade em Estratégia Xavante. Estava em questão, ali, uma
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decisão que afetaria toda a comunidade, além da dimensão extracomunitária que envolvia os
waradzú. Uma questão pública e política, portanto. É exatamente disso que os meninos em
iniciação estão apartados. O período no hö é um retiro, um recolhimento, uma transformação
da qual os meninos saem convertidos em jovens adultos. E isso exige introspecção e concentração. O fundo preto, sobre o qual o letreiro branco aparece, traz para a superfície da imagem
tudo isso.
Só então chegamos ao título do filme. E se o tema do filme é a iniciação, a montagem
escolhe alguns protagonistas para narrar essa história. A própria cultura xavante é apresentada
como o personagem principal. Isso é expressado de maneira mais explícita em um plano que
mostra um ancião explicando em português para Whinti, o cinegrafista suyá, que todos os
xavantes “fazem essa festa que você está vendo aqui”. Trata-se de uma afirmação já no início
do filme de unidade da cultura xavante e do filme como uma manifestação típica, que, portanto, pode ser generalizada.
Esse protagonista geral ganha corpo em distintos personagens e acontecimentos ao
longo do filme. O ritual por si só funciona como uma metonímia para “os Xavante”. Mas,
além disso, são necessários personagens que possam conduzir as ações. É nesse sentido que
somos apresentados às classes etárias, individuações coletivas que mobilizam todo o ritual.
Isso é explicado logo nas primeiras imagens de cerimônias, por meio de legendas: “Etepa é o
grupo que será iniciado nessa festa. Os Tirowa, iniciados há sete anos, serão rivais e fiscalizadores. Os Hötörã, iniciados há 14 anos, agora serão os padrinhos”.

Figura 68: Apresentação das classes etárias

A indicação dos principais grupos que estão envolvidos nessa iniciação é acompanhada de uma breve explicação, em um novo letreiro, do sistema de rotação das classes
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etárias: “Os Xavantes se dividem em outros grupos de idade. Aproximadamente a cada sete
anos um novo grupo é iniciado”. No momento em que o filme era realizado, a sequência das
classes, a partir dos mais novos, era a seguinte: Etepa, Tirowa, Hötörã, Ai’rere, Sada’ro,
Anhanarowa, Nõzö’u e Abare’u60.
Esse tipo de preocupação de contextualização da narrativa ritual na estrutura social é
característica dessa filmografia, que também aparece em Oi’ó – a luta dos meninos. Porém, se
no filme de Caimi Waiassé havia apenas uma geração envolvida, em Wapté Mnhõnõ é todo o
sistema que se movimenta. Por isso, é importante deixar claras as partes que o compõem. Há
também um outro aspecto significativo. Os letreiros explicam que não só existem três classes
protagonistas como também que elas não trabalham todas juntas. A iniciação tem seus heróis e
vilões! Nesse caso específico, os Tirowa, a geração mais jovem entre os adultos, exercerá o
papel de rival dos meninos iniciandos da classe Etepa, ao mesmo tempo fiscalizando-os e
opondo resistência à sua entrada na vida adulta. Finalmente, os Hötörã serão os padrinhos,
principais organizadores das cerimônias e responsáveis para que seus protegidos realizam sua
passagem. A noção de rivalidade aparece em diferentes momentos ao longo do filme, na
maior parte das vezes em referência ao sistema etário, visto que o próprio ritual é uma manifestação dele.
No entanto, a primeira vez que uma relação de rivalidade é mencionada, ela diz respeito ao sistema político. Isso está no início do filme, durante a explicação sobre as lutas no
oi’ó, que sempre acontecem entre os clãs. Esse ritual opera o extravasamento e a elaboração
da agressividade implícita na relação entre essas metades políticas por meio das crianças. Não
por acaso, esse ritual é a fronteira de entrada no ciclo de iniciação no sistema etário. Os meninos que lutam o oi’ó ainda não constituem formalmente uma classe de idade. Ao longo dos
anos que participam do oi’ó, eles são identificados apenas como watebrimi, crianças pequenas
que não são ligadas a nenhuma metade. A idade cronológica diz pouco sobre esse pertencimento, sendo que, dentro de uma mesma classe etária, a diferença de idade entre o menino
mais velho e mais novo pode ser de até 10 anos. É o momento de entrada no hö que define o
pertencimento, e isso é decidido pelos pais.
60 Como visto no capítulo 1, as classes são agrupadas em metades, com a seguinte distribuição: de um lado
Etepa, Hötörã, Sada’ro e Nõzö’u; do outro Tirowa, Ai’rere, Anhanarowa e Abare’u. Em Sangradouro, a
sequência de alternância das metades cerimoniais segue o padrão dos Xavante Ocidentais, conforme a tipolo gia proposta por Maybury-Lewis (ver tabela 1 na página 55).

230

Figura 69: Caimi, Divino e Jorge: realizadores xavantes de Wapté Mnhõnõ

Outra manifestação, ainda que sutil, das relações de parentesco no filme é a ênfase dos
realizadores como personagens. Logo após o título somos apresentados aos quatro indígenas
que compõem a equipe de filmagem, sendo três xavantes. Dois deles vêm de outra terra indígena, Pimentel Barbosa. Trata-se, portanto, de duas comunidades com processos históricos de
estabilização de contato e sedentarização bastante distintos. Enquanto os xavantes que hoje
vivem em Sangradouro se fixaram no atual território ao serem aceitos na antiga missão salesiana, os moradores de Pimentel Barbosa são descendentes do grupo que permaneceu em Isõrepré e que depois fundou Aröbönhipopá, onde aconteceram os primeiros contatos com o SPI.
Isso permitiu que eles preservassem melhor os aspectos do modo de vida pré-contato. Até
hoje existe essa imagem das comunidades de Pimentel Barbosa como mais “autênticos” que
as demais (LOPES DA SILVA, 1986, p. 35).
Neste sentido, Caimi e Jorge são quase tão estrangeiros em Sangradouro quanto o
cinegrafista suyá. Não por acaso, uma sequência logo no início do filme descreve o processo
de aceitação deles pelos representantes da comunidade. Vemos, assim, um plano de Caimi em
pé ao lado de um ancião, num contexto que parece ser a reunião do warã em que os três realizadores de fora da aldeia foram apresentados. Após discorrer sobre a importância das imagens
para os Xavante, o ancião declara: “sejam bem-vindos”. O que parece acontecer aqui é uma
cooperação entre linhagens que vivem em regiões distantes61.
61 Além dessa dimensão mais explícita das relações políticas que constituem a realização do filme, havia uma
série de outras questões que acabaram não aparecendo nas imagens e que Vincent Carelli (1998), coordenador do VnA e das filmagens, descreve em um relato sobre a oficina. Segundo ele, existia uma série de conflitos e rivalidades entre linhagens e grupos políticos internos a Sangradouro envolvendo as lideranças da
aldeia. Esses conflitos enredavam, de certo modo, o privilégio de acesso ao capital político, técnico e sim bólico que a oficina oferecia e que era disputado pelas lideranças locais. Embora isso tenha sido decisivo para
a forma com que o trabalho se desenvolveu, o conflito acabou ficando de fora do filme, talvez resultado dos
esforços de Carelli em manter-se à parte das disputas nas quais ele próprio havia sido capturado como
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Figura 70: O protagonismo da etnia e o aceite de Caimi na aldeia

Em outras vezes que a ideia de rivalidade aparece, a tensão entre complementaridade e
oposição é mais evidente, e diz respeito ao sistema etário. É assim quando os velhos nõzö’u,
que são da mesma metade que os meninos iniciandos e os padrinhos, cortam e preparam as
toras para a corrida. A sequência é seguida por uma entrevista de um jovem tirowa que
explica como acontece a disputa na corrida (“estamos preparados para a vitória”). Ou quando
na corrida de encerramento um velho explica a dinâmica de ataque e proteção aos iniciandos,
e depois um grupo discute pelo fato de um menino ter ficado desprotegido pelos guardiães e
ter sido envenenado pelos tirowa.
Nas corridas Noni, os letreiros descrevem quais classes disputam entre si, enfatizando
mais uma vez a rivalidade que opera nas cerimônias. Aqui, no entanto, a sobreposição dos sistemas emerge: as corridas não acontecem apenas entre as metades etárias; os desafios se dão
entre os clãs também. As oposições clânicas se manifestam mais algumas vezes, como na
explicação das pinturas das máscaras wamnhõro conforme o padrão de cada metade de parentesco.
O próprio roteiro do filme realiza essa passagem, uma vez que se trata do funcionamento básico da iniciação e do sistema etário em geral, que é o deslocamento das rivalidades
de parentesco, expressas pelas disputas faccionais, para essa rivalidade mais branda e contro“recurso” político.
Uma outra disputa, essa mais sutil, dizia respeito à reivindicação coletiva e individual da obra. Embora
Divino afirme desde o início o aspecto cooperativo do trabalho (“conseguimos fazer um trabalho coletivo”),
os créditos, assim como toda a divulgação e presença desse filme no material do VnA, apontam o cineasta de
Sangradouro como o diretor e roteirista. Essa ênfase de Divino sobre o aspecto coletivo da produção parece
remeter à rivalidade que havia surgido alguns meses antes entre ele e Caimi devido ao reconhecimento que
este teve pelo filme Tem que ser curioso. Neste sentido, o convite para filmar o ritual e a própria realização
da oficina foi, de certa forma, um apaziguamento dessa tensão.
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lada das metades de idade. Essa oscilação no eixo de tensão entre metades é uma forma de
contrabalancear oposição e complementaridade, caraterística das sociedades dualistas.
Tal movimento aparece de maneira mais leve na jocosidade das relações. Isso se manifesta recorrentemente nas provocações entre os velhos e os jovens, que são sempre
repreendidos por uma suposta falta de vontade e disposição para as performances. O filme
encontra momentos de humor nessa relação, como quando dois meninos se escondem
embaixo do cobertor quando o mestre do ritual se aproxima, ou quando os meninos dizem que
os velhos vão matá-los de frio.
Se jocosidade é uma característica das relações rituais e funciona no sentido de dissipar tensões, por outro lado acaba implicando, no filme, em uma linha disruptiva da narrativa.
Isso acontece pela primeira vez, e de uma maneira surpreendente para o espectador, quando
um dos meninos, que saem do rio e se dirigem à aldeia para a cerimônia de furação das ore lhas, olha para a câmera e diz: “você é waradzú!”. Esse gesto rompe uma separação que está
pressuposta por um regime naturalista e documental das imagens, que às vezes parece predominar no filme. Logo em seguida outro menino entra em cena e dança “É o tchan!” para a
câmera. Assim, se o primeiro gesto talvez pudesse deixar dúvidas, o segundo reforça e explicita a intenção: os xavantes têm consciência do dispositivo cultural que conecta sua cultura à
sociedade ao redor.

Figura 71: Fissuras na narrativa

Esse mesmo tipo de gesto voltará no filme, ao mesmo tempo de modo mais sutil e
mais incômodo. Trata-se da sequência de preparação para a corrida de toras, em que vemos as
mulheres fazendo os pães que serão oferecidos às famílias das madrinhas. Um velho diz que
tal preparação é de responsabilidade das mães e avós dos meninos. Porém, ele faz uma res-
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salva: “os homens também trabalham muito, por isso hoje vamos fazer como as mulheres, trabalharemos o dia inteiro”. Por um lado, há um tom que poderíamos dizer etnográfico, no sentido que ele oferece uma explicação sobre a divisão das funções por gênero entre os Xavante,
cuja sociedade é bastante marcada por essa separação. Por outro lado, o modo como isso é
dito, enfatizando a obrigação das mulheres de trabalhar o dia todo e dos homens poderem
escolher fazer isso apenas naquele dia, soa como provocação para um público waradzú, para
quem essas separações não são bem-vistas, especialmente quando se trata de divisão do trabalho. A fala do ancião perturba um olhar voyeurista e objetificante que assiste confortável a
cultura que se apresenta para sua curiosidade.
Na terceira vez em que esse movimento acontece, os próprios pressupostos rituais são
mobilizados. Refiro-me à passagem em que, logo após um velho dizer que as máscaras wamnhõro são pintadas “como antigamente”, um outro homem afirma fazer a “pintura do
Flamengo”. Ele diz que o faz pois ama o time, além de acreditar ser temido pelas pessoas das
aldeias envolvidas, Sangradouro e Pimentel Barbosa (de onde vêm Caimi e Jorge). O padrão
de pintura que vemos no plano não segue efetivamente os motivos tradicionais, o que permite
supor que ele realmente esteja dizendo a verdade e não apenas fazendo uma brincadeira com a
equipe de filmagem. O efeito cômico do gesto reside justamente no fato de ele se colocar
acima das rivalidades locais por meio do time de futebol: sua máscara está fora da esfera de
influência dos clãs, das metades de idade e das aldeias envolvidas na cerimônia.
Aqui, como em uma espiral, o gesto de ruptura do dispositivo documental naturalista
retorna intensificado. Não apenas a distância do olhar é relativizada, mas a própria natureza
da relação que esse olhar cria. Não estamos mais, enquanto espectadores waradzú, observando as metades cerimoniais se oporem e se complementarem conforme as cerimônias
mobilizam os indivíduos. Subitamente somos trazidos para essa dinâmica ao sermos pegos em
uma nova oposição: xavantes de um lado, waradzú de outro. O homem que se diz torcedor do
Flamengo reivindica-se na mesma metade que o espectador, em oposição aos seus colegas de
ritual. Com isso, o filme realiza em uma dimensão intercultural o mesmo gesto de embaralhamento de oposições que o ritual faz ao dispersar as linhagens em metades cerimoniais.
Esse movimento espiral da montagem ainda dará uma última volta, justamente no
último plano do filme. Depois dos créditos, surge uma imagem de Caimi, que se dirige ao
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espectador: “Agora que vocês já sabem tudo sobre a nossa vida, podem ir cuidar da vida de
vocês”. Ele joga uma camiseta preta sobre a lente e o filme termina com o quadro preto. Com
Caimi, o filme dá a palavra final no diálogo que se desenha entre os xavantes e os waradzú. O
espectador participou dos momentos de humor e êxtase do ritual e testemunhou momentos de
agressividade, sempre implícita, mas que, por vezes, explode na imagem. Agora ele é confrontado com essa própria agressividade, que antes circulava apenas na dimensão fílmica.

4.3.2 Drama e pragmática ritual

A fala de Caimi faz com que as relações intraculturais se desdobrem na dimensão
intercultural e extrafílmica. Ela enfatiza, também, o paralelismo estrutural das duas experiências em questão: passar pelo ritual e assistir ao filme. Ao revelar aos meninos os segredos da
vida adulta, o Danhono os habilita a serem adultos. Ao apresentar uma parte da cultura
xavante aos espectadores waradzú, o filme Wapté Mnhõnõ habilita esses espectadores a se
beneficiarem desse conhecimento.
Ou seja, ao narrar as soluções dos Xavante para resolver os conflitos do ciclo de crescimento das crianças até a vida adulta e a relação entre as gerações, o ritual filmado procura
garantir o que a antropóloga Laura Graham (2005) chama de reconhecimento existencial, a
afirmação do valor intrínseco da cultura xavante e do seu potencial de contribuição às culturas
em geral.
Apesar de ser pensada em uma chave interpretativa, a noção de drama social proposta
por Victor Turner (1992, p. 97) nos ajuda a pensar essa questão. Ele define o drama social
como uma unidade empírica do processo social, que consiste na atribuição de significado
coletivo e compartilhado a uma sequência de eventos, articulados em torno de um momentocrise. Esse significado atribuído contempla um conjunto de valores e vontades reconhecidas
pelo grupo que vive o drama, expressos por símbolos organizados em torno de uma narrativa
dramática.
Embora isso ecoe os conceitos de pragmática ritual e contexto metalinguístico, a
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noção de drama implica um gesto narrativo que não está presente na proposta de Severi
(2000; 2002) e que é bastante potente para pensar os filmes-ritual xavantes. Isso porque o
drama social se articula em torno de um momento crise, onde está em questão uma perturbação e possibilidade de ruptura do tecido social. É a partir da narração desse drama, da
atribuição de papéis e da elaboração coletiva do conflito que o grupo regenera a comunidade
ou legitima a ruptura. No caso do Danhono, a narração da entrada de uma nova geração na
vida adulta garante que o deslocamento das classes não desestabilize o sistema. Como visto
antes, essa narrativa organiza os agentes de modo que uma outra tensão, no sistema de parentesco, seja dissipada e contribua para o equilíbrio das relações sociais.
O processo ritual narrado adquire uma dimensão ampliada por meio do filme, que
denuncia o espectador como um intruso e, com isso, o provoca a participar do processo de criação de sentido. Isso acontecerá na medida em que tal gesto captura o espectador na dinâmica
de base do ritual, cuja uma das principais funções é modular essas rivalidades internas, e desdobra o conflito intrínseco a ele na relação entre filme e espectador. O dualismo estrutural da
sociedade xavante faz as metades proliferarem por todo o filme: entre as metades etárias na
esfera do ritual; entre os realizadores de comunidades diferentes na esfera do parentesco; entre
filme e espectador, na esfera cinematográfica62.
A narrativa dramática enquanto motor de elaboração do encontro com a alteridade
opera de maneira decisiva em Wapté Mnhõnõ. Aqui, o espaço metalinguístico de comunicação
social assume a forma do drama social. É, também, por meio dele que acontece a domesticação ritual do elemento estrangeiro. Em outros termos, o drama social atualizado no filme
mobiliza e pacifica a ameaça do waradzú por meio da sua captura pelo cinema. Assim, o filme
seduz o espectador ao mesmo tempo em que explicita o que há de perverso no olhar estrangeiro. Fazendo isso, ele dissipa essa perversidade e cria relações de outras naturezas,
estabelecendo uma proximidade e intimidade com esse olhar de fora por meio do confronto e
da perturbação de um regime de olhar herdado de outros lugares que a experiência com o
filme pressupõe.

62 Sobre as diferentes abordagens na etnografia acerca das implicações do dualismo na estrutura social xavante,
ver a nota 6 nas páginas 45 e 46.
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4.4 Narrativa fílmica e narrativa ritual

Trata-se de pensar o drama ritual em termos não hermenêuticos. O drama social aqui
se constitui tanto a partir da dinâmica social interna quanto, como entre os Songhay filmados
por Rouch, na própria relação com o Outro. Isso implica, e daí a necessidade de uma abordagem que prioriza a presentificação em operação, na sobreposição de uma outra camada no
processo de atualização da memória.
Tal camada é a criação de um espaço para a atuação do dispositivo cinematográfico, o
que acontece por meio da abertura das redes locais para a agência dos equipamentos estrangeiros, que entram em relação com os objetos, personagens e entidades coletivas. Isso tem
desdobramentos tanto na cerimônia em si, pois é preciso criar regras para a circulação da
câmera e seu operador, como na estrutura ritual mais geral, já que uma vez fixada em imagens
as performances poderão ser experimentadas outras vezes e em diferentes contextos.
Tomemos como exemplo uma outra etapa da iniciação dos adolescentes, uma cerimônia chamada uiwede dza darã, que significa “buriti preto”. O nome é uma referência às duas
toras de buriti pintadas com jenipapo que são levadas secretamente para fora da aldeia na véspera da performance principal. Os padrinhos são responsáveis por essa cerimônia, e devem
passar a noite junto à tora nos arredores da aldeia, localização que deve ser guardada em completo segredo, especialmente dos iniciandos e de todas as mulheres. Todos os momentos de
preparação dessas toras, assim como a reunião dos padrinhos durante a noite que precede a
cerimônia, são absolutamente interditos de ser filmados. Trata-se de um momento de contato
íntimo do grupo de padrinhos com o sagrado, um momento de busca por sabedoria na condução do ritual. Os iniciandos não podem saber onde eles estão, nem de onde virão durante a
cerimônia no pátio da aldeia. A eficácia do ritual depende desse segredo63.
Quando participei dessa cerimônia em 2011, eu tinha o direito de estar naqueles espaços restritos por ter sido identificado à classe etária que correspondia à dos padrinhos do
ritual. No entanto, durante essa cerimônia específica, eu também estava responsável por operar uma das câmeras, cuja presença era interdita naqueles mesmos espaços. Quando no dia
63 A descrição desta etapa está nas páginas de 61 e 63.
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anterior pedi permissão ao Caimi para filmar a chegada dos padrinhos na aldeia desde de seu
local de concentração, foram-me oferecidas as seguintes alternativas: ou eu escolheria operar
a câmera, e, com isso, esperaria com os demais a chegada dos padrinhos no pátio da aldeia; ou
eu os encontraria naquela mesma noite no esconderijo fora da aldeia e passaria a madrugada
com eles, com o compromisso de não filmar nada até o retorno à aldeia com as toras. Acabei
optando pela primeira opção.

Figura 72: Cerimônia Uiwede Dza Dãrã
Dias depois, conversando com Caimi sobre o episódio, ele me disse que foi melhor
que eu não tivesse ido com a câmera ao esconderijo dos padrinhos. Segundo ele, a simples
presença do equipamento seria o suficiente para atrapalhar a concentração exigida naquele
momento. Ele ainda me disse que eu poderia ter levado um gravador de som se quisesse, talvez para gravar os cantos que são ensaiados nesses momentos. Isso porque, segundo Caimi, a
câmera perturba mais, pois oferece um retorno imediato das imagens produzidas, enquanto o
som gravado não tem o mesmo apelo.
Assim, existe uma elaboração detalhada sobre a natureza dos equipamentos de registro, dos seus produtos e dos seus efeitos sobre as cerimônias, assim como as regras que
regulam sua presença nos rituais. São reflexos da necessidade de criar um espaço de acoplamento do dispositivo cinematográfico no dispositivo ritual. Disso resultam características
comuns a essa filmografia: a não visibilidade de certas etapas e hipervisibilidade das outras; a
longa duração dos planos; a necessidade, em alguns casos, de que séries completas de cantos e
danças, assim como os cantores e dançarinos, sejam mostradas; a quebra da linearidade na
narrativa para resolver buracos deixados pelos momentos cujo registro é interdito.
A poética do registro deve elaborar as restrições que incidem sobre os participantes do
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ritual. Isso implica que a montagem das performances nos filmes não corresponda exatamente
às performances rituais in loco, mas tenham antes uma forma mediada pelas regras do seu
acoplamento. Trata-se da elaboração estética da estrutura sensível do ritual por meio de operações de deslocamento e intensificação, onde a presentificação do que não pode ser visto se dá
por meio hipervisibilidade do que pode ser visto64.
Na transposição dos gestos entre rito e filme, parece se estabelecer uma gramática fílmica do ritual, que deriva tanto das relações que o constituem quanto das operações sensíveis
nas quais se baseia sua eficácia. Se as rígidas prescrições rituais operam produzindo imagens
complexas que se concretizam nas figuras dos diversos personagens ao longo das cerimônias,
tal rigidez se desdobra no filme, o que engendra um excesso descritivo dos planos que procura
repor sua eficácia original.
Tendo em vista o percurso mais amplo acompanhado até aqui na tese, a aproximação
dos xavantes ao cinema por meio do ritual concretiza as imagens como elemento importante
de relação política com o waradzú. A vocação política do cinema é potencializada por meio de
sua articulação com aspectos da cultura xavante que já operavam, através das políticas de afirmação identitária a partir de meados do século XX, como vetores de relação intercultural.
A sofisticação desses filmes que retratam os rituais é precisamente formular, nos termos do cinema, esses aspectos da cultura local que foram escolhidos para fazer interface com
a cultura estrangeira. A especificidade desse processo entre os Xavante é determinada tanto
pelas características do seu sistema ritual, notadamente marcado por estruturas sensíveis produtoras de identidade e comunidade, quanto pela forma com que se deu seu encontro com o
cinema, por meio das oficinas do Vídeo nas Aldeias, ligadas ao ativismo indigenista e voltadas para um gesto de afirmação política dos povos envolvidos.
Isso resultou em uma filmografia que elaborou em imagens as sutilezas desse cruzamento, definindo as características de um gênero pelo qual os xavantes começar a ser
64 Assim como entre os Xavante o contato com o plano extra-humano é da ordem do íntimo, do sonho e do
individual, o filme-ritual como espaço do público e do visível não se comunica com o invisível. O extracampo nesses filmes é preenchido pelos sistemas de parentesco e idade, que existem num plano mundano da
vida xavante. Trata-se de uma operação bem diferente da que acontece, por exemplo, em Curadores da
Terra-Floresta. No caso da cerimônia xamânica yanomami retratada nesse filme, o não-visível participa da
composição do quadro e produz efeito sobre o corpo do xamã. “Trata-se de compor com o invisível, abrir o
plano para que ele opere, em contiguidade com o extracampo” (BRASIL, no prelo).
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identificados e fornecendo as bases para que as imagens se tornassem um idioma de mediação
intercultural para as novas gerações. Esse novo lugar que o cinema passou a ocupar a partir do
amadurecimento do seu uso entre os Xavante passou, também, pela articulação com outras
estruturas que operavam no mesmo regime de mediação intercultural, como as escolas e os
centros culturais indígenas. No próximo capítulo, serão aprofundados os modos com os quais
se dão tais articulações.

5 CINEMA E COMUNIDADE

O cinema chega em uma comunidade indígena antes como objeto físico do que como
imagem. Em geral, os primeiros contatos acontecem por meio de câmeras trazidas por pesquisadores. A câmera desperta fascínio pelo poder de capturar o mundo e fixá-lo em um suporte
estável. “Como a câmera grava? Como a câmera vai tirar o corpo, a imagem da gente?”, pergunta-se Divino em Obrigado, Irmão. Essa curiosidade é o motor e a condição para a
incorporação do cinema como prática na comunidade. Caimi comenta, em Tem que ser curioso, a chegada da primeira câmera em Pimentel Barbosa: “Desde que chegou, várias pessoas
pegaram na câmera, pegaram de curioso. (…) Até que chegou nas minhas mãos e eu continuei
a gravar. Também peguei de curioso, então… Depois eu gostei e até hoje estou gravando”.
Trata-se de um processo gradual de intimidade e domesticação, como diz Caimi:
“Devagarzinho fui descobrindo a mania da câmera, fui me aperfeiçoando. No começo eu não
tive dó da câmera. (…) Quando chegou lá a gente não tinha conhecimento de como cuidar.
(…) Então devagarzinho a gente foi gostando mais da câmera, foi [sendo] mais carinhoso com
ela”. Essa aproximação entre o objeto estranho e um primeiro indivíduo é fundamental para a
incorporação da técnica na vida local, pois, com tal gesto, surge a figura de um mediador. Ele
será o portador das potências que o objeto pode disparar na comunidade, por meio do qual
elas podem ser testadas e experimentadas com relativa segurança, na medida em que, ao estar
subordinada ao indivíduo, está também subordinada ao controle social que o grupo exerce
sobre ele. Em diferentes conversas que tivemos durante as oficinas em Wederã, Caimi
comenta que (WAIASSÉ; PARINAI’A; UPARIUWE, 2011; WAIASSÉ, 2015)
As pessoas não gostavam de ser fotografadas e filmadas. Então no início do trabalho
(…) o pessoal corria das câmeras, se negavam. (…) Quando a gente se aproximava,
a gente levava bronca: ‘Porque você está filmando?’. (…) O pessoal nem queria chegar perto. Porque era muito equipamento e muita informação, mexer com a câmera,
a linguagem do audiovisual em geral.

Esse mediador funciona ao mesmo tempo como tradutor, inventor e protetor, já que
explica as funções do aparelho e descobre novos usos e formas de adaptação para as necessidades locais. Ainda com Caimi (2011):
Então as oficinas que vão acontecendo, as pessoas vão se aproximando. (…) As pessoas estão se apresentando mais, não só nos rituais, mas também no dia a dia. O pes-
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soal quer, não só pra mostrar para os outros, mas também para ter um arquivo das
coisas que eles estão fazendo. (…) Como uma ferramenta de análise. Tanto os mais
velhos quanto os mais novos querem saber como era antigamente. Desses 20 anos
pra cá, ver o que mudou, comportamento, casa, o jeito de ser, vestimenta, os cantos.

Trata-se, neste sentido, de uma domesticação da técnica que acontece em duas etapas.
O primeiro impacto é de assombro frente a um objeto dotado de capacidades estranhas e, ao
mesmo tempo, fascinantes e potencialmente perigosas. Em seguida, a mediação abre espaço
para o encantamento exercido pelas imagens, produto daquele objeto estranho. Trata-se de um
duplo movimento: por um lado a tradução ativa, por parte do indivíduo mediador, das potências do objeto em usos e imagens; por outro lado, o investimento de imaginação, por parte do
grupo, na abertura da comunidade para as potências que o objeto e suas imagens podem disparar.
Essa modulação da adoção do cinema pela aldeia faz com que ele ganhe contornos de
uma prática local à medida que é incorporado nos processos comunitários. Isso acontece por
meio da supervisão exercida por pessoas autorizadas pelo grupo, como uma forma de marcar
as obrigações a serem respeitadas tanto pelos realizadores xavantes quanto pelos parceiros de
fora, fazendo valer as exigências que condicionam a adoção do cinema a serviço da comunidade. Tomamos emprestadas aqui as noções de obrigação e exigência de Isabelle Stengers
(2010) com o objetivo de pensar estruturas de permanência e transmissão. É uma forma de
abordar processos culturais em termos de práticas, o que permite observar os critérios colocados tanto para a incorporação de elementos estrangeiros quanto para o estabelecimento de
alianças.
O duplo movimento de chegada da prática do cinema em uma comunidade indígena é
também o movimento deste capítulo. A primeira parte toma como base minha experiência
com moradores das aldeias Wederã e Etenhiritipá, na T.I. Pimentel Barbosa, desde 2009, partindo da descrição de chegada, domesticação e incorporação do dispositivo cinematográfico
na vida local para pensar os usos e modos de recepção do equipamento e da imagem, procurando incorporar os comentários e o olhar dos agentes locais sobre o processo.
A segunda parte se preocupará com a presença de um outro dispositivo de mediação
interétnica na aldeia, cuja proximidade com o cinema é determinante: a escola. Inicialmente
pensarei como a escola já esteve inserida em diferentes contextos nas culturas indígenas, a
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partir de diferentes paradigmas, sobretudo, voltados para o afastamento das tradições por
meio da educação escolar. A partir da chegada de um contexto histórico que permitiu o surgimento de novos processos educativos, voltados à emancipação das comunidades indígenas,
proponho observar como a presença de uma escola em Wederã é decisiva para a forma com
que o cinema se instala na comunidade.
Em ambos os movimentos, as figuras dos professores e dos realizadores indígenas funcionarão como tipos analíticos, entendidos antes como agentes que realizam operações num
dado campo do que como autores ou artistas, abordagem esta que, de certo modo, utilizei no
capítulo anterior. Colocando a questão sob tal perspectiva, podemos pensar o realizador e o
professor indígenas tanto como portador/operador de uma técnica estrangeira quanto como
um “tipo psicossocial” abstrato localizado entre dois mundos. Enfatiza-se, assim, o processo
de articulação entre visões de mundo díspares que o cinema, por meio de seus praticantes,
engendra.
A figura do praticante é também uma noção proposta por Stengers (2010, p. 55), referindo-se a um articulador por meio do qual se estabelece uma aliança entre campos e agentes
heterogêneos. Ele ocupa uma posição estratégica de mediação, realizando uma dupla tradução: em um sentido, traduz o uso das técnicas estrangeiras nos termos das suas próprias
práticas tradicionais; no outro, traduz suas tradições nos termos vindos de fora.
Trata-se, portanto, de pensar as práticas do cinema e da educação como lugares de articulação entre uma cultura que se baseia em tradições estáveis, cuja transmissão é um
problema que se busca resolver em situações-limite; e outra cultura que funciona baseada nas
suas próprias instabilidades e transformações de valores, cuja coerência e apreensão são dilemas colocados em momentos de apreciação artística. Em outros temos, o objetivo é pensar
como o cinema atravessa a comunidade em sua totalidade e a contamina profundamente.
O capítulo termina com a análise de algumas imagens que parecem ser resultado desse
atravessamento. Trata-se de um vídeo produzido por moradores da aldeia Wederã que registra
uma caminhada pelo território da T.I. Pimentel Barbosa. Após todo o processo descrito neste
capítulo, acredito que olhar para essas imagens deixará uma forte impressão da profundidade
com que essa comunidade foi tocada pelo cinema, e como atualmente ele é central no modo
da aldeia de se pensar, se narrar e se inventar continuamente.
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Com isso, proponho lançar um olhar mais próximo e íntimo para o problema central
da tese. A ideia de contágio recíproco entre cinema e cultura ganha neste capítulo uma dimensão quase literal, na medida em que são observados processos materiais e práticos, além de
simbólicos e estéticos. Lidarei com o cinema e os xavantes de modo mais localizado e específico, por meio da fisicalidade dos equipamentos e do território, para então pensar como as
imagens são articuladas a uma série de outros equipamentos e dispositivos locais, constituindo
um território comum. Procuro, com isso, consolidar o movimento geral de aproximação às
imagens, por meio do qual essas comunidades cobriram as enormes distâncias marcadas pelos
primeiros filmes em que foram capturados.

5.1 Uma nova prática

Como visto, as performances executadas em contexto ritual têm um papel efetivo na
formação do indivíduo enquanto agente social. Neste sentido, a poética dos filmes analisados
no capítulo anterior é quase uma pedagogia da constituição da pessoa entre os Xavante. As
decisões de montagem não podem ser pensadas sem essa operação em vista, como procurei
demostrar no capítulo anterior. Porém, mais do que uma continuidade estética entre cinema,
rito e estrutura social, esses filmes sobre rituais são a expressão mais bem-acabada da modulação que as comunidades exercem sobre processo de incorporação da prática do cinema na
cultura local.
A chegada do cinema em uma comunidade indígena significa a adoção de uma prática
estrangeira estranha ao conjunto de técnicas pelas quais o grupo se pensa, se produz e modula
suas transformações. Por essa razão, trata-se de um elemento perigoso e possivelmente disruptivo, notadamente pela influência e atração que exerce sobre as gerações mais jovens,
acelerando um processo cada vez mais intenso de afastamento das tradições. O controle
comunitário sobre o processo de produção local de imagens, que se concentra nos homens
adultos e depende da anuência dos anciãos, é uma das maneiras encontradas pelos xavantes de
minimizar os riscos de adoção da prática do cinema.
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Pensar a chegada do cinema para os xavantes em termos da adoção de uma nova
prática ressalta o aspecto de interface cultural que tem essa nova linguagem na medida em que
passa a ser utilizada em um novo contexto. Trata-se, evidentemente, de uma propriedade que
marca o cinema não apenas quando utilizado por comunidades indígenas, mas em qualquer
contexto em que um filme circula fora do seu universo cultural original. Não obstante, ressalto esse aspecto pelo risco, este sim muito mais relevante em contexto indígena, que o
cinema representa para a coesão da comunidade.
Neste sentido, será necessário mobilizar um aparato teórico para pensar como opera
essa domesticação da prática cinematográfica. Para isso, recorro à filosofia da técnica de Gilbert Simondon, sobretudo às noções de individuação e tecnicidade (1989a; 1989b). Com ele,
será possível detalhar o modo com que a câmera, entendida enquanto manifestação concreta
de uma prática específica, é articulada em uma rede de práticas locais já estabelecidas, por
meio da sua incorporação nas associações técnicas locais, passando por uma série de novas
relações com elementos humanos e técnicos.
Há, ainda, uma questão importante que conecta a base material do cinema às formas
locais de produção de memória e conhecimento. O surgimento de um arquivo digital de imagem e som é a manifestação mais evidente desse processo. Por isso, proponho uma descrição
da formação dessa infraestrutura local de produção e arquivamento audiovisual, acompanhando os circuitos de proliferação das técnicas de produção e circulação de imagens na
aldeia Wederã, T.I. Pimentel Barbosa. Isso será feito a partir do material que produzi em diferentes viagens a campo entre 2010 e 2015. Em seguida, proponho uma reflexão sobre como o
dispositivo do cinema se complexifica ao ser articulado com práticas locais de preservação e
transmissão de conhecimento.

5.1.1 Domesticação dos equipamentos e suas imagens

5.1.1.1 WederãLab
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O processo em vista aqui gira em torno das atividades realizadas na aldeia Wederã,
mais especificamente no Ponto de Cultura Apowẽ. Como visto na introdução, o Ponto de Cultura forma junto com a Escola Estadual Indígena de Ensino Básico Etenhiritipá e a
Associação Aliança Povos do Roncador um complexo jurídico-institucional por meio do qual
a comunidade acessa recursos financeiros e materiais para desenvolver atividades artísticas e
culturais, além de viabilizar projetos relacionados ao manejo ambiental e gestão territorial. A
Escola, o Ponto e a Associação são, também, as vias de estabelecimento de alianças com pessoas de fora da T.I., notadamente waradzú que ocupam lugares e desenvolvem atividades
estratégicas para os interesses da comunidade, como universidades, órgãos estatais e ONGs.
Minha captura nas redes de relação dos moradores de Wederã aconteceu por essa via,
mais especificamente por meio de iniciativas que acabaram se tornando uma rede de projetos
e parcerias entre pesquisadores e realizadores xavantes e não-indígenas, algo que passou a ser
chamado de WederãLab65. A rede surgiu em 2008, com o primeiro convênio estabelecido entre
a Associação e o Ministério da Cultura por meio do programa dos Pontos de Cultura. Durante
o processo de organização do Ponto, as lideranças da aldeia, representadas à época pelo então
cacique Paulo Cipassé, estabeleceram uma rede de apoio com pesquisadores na Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp)66.
Foi nesse contexto em que fui convidado a realizar oficinas de edição em software
livre com adolescentes de Wederã na Unicamp 67. Essa viagem, que aconteceu em outubro de
2009, foi feita para comprar uma ilha de edição a ser usada no Ponto, além da capacitar algumas pessoas para sua operação. A oficina, que deveria durar uma semana, se estendeu por
65 As atividades do projeto WederãLab estão sendo aos poucos sistematizadas no website
<www.wederalab.blog.br>. Ele também está ligado a um projeto de extensão sediado na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita – Campus Presidente Prudente.
66 Além de mim, que naquele momento cursava o último período da graduação em Ciências Sociais, participaram, também, Francisco Caminati, quem fez o primeiro contato com Wederã por meio do convênio com o
MinC e organizou as atividades; e Aline Hasegawa, quem fez uma oficina de produção de conteúdo e gestão
de plataformas online. Participaram, também, Paula Saes e Rafael Diniz, que auxiliaram com questões
logísticas e técnicas.
67 Além de Cipassé, fizeram parte da comitiva Leandro Parinai’a, com quem trabalhei na ilha de edição; e Clara
Rewai’o Idioriê Xavante, filha de Cipassé e quem trabalhou mais próxima de Aline, com os blogs da aldeia.
Eu e Leandro fizemos outros trabalhos juntos ao longo dos anos seguintes, incluindo dois curtas-metragem.
Além disso, Leandro se tornou a principal liderança em Wederã no que tange às questões ligadas ao Ponto de
Cultura e à produção audiovisual em geral. Atualmente, ele é também cacique da aldeia e professor na
Escola.
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quase um mês e se desdobrou em uma atividade de documentação de um evento sobre culturas indígenas no SESC Interlagos68, em São Paulo. Esse período de grande intensidade de
trabalho e proximidade prolongada acabou criando laços de amizade entre os envolvidos.
Aquelas primeiras atividades deram origem a uma série de convites para outros trabalhos em Wederã, além do desenvolvimento de pesquisas em torno dos processos colocados em
movimento a partir de então. A atividade mais ambiciosa desenvolvida até hoje no âmbito do
WederãLab foi o registro audiovisual da iniciação dos adolescentes em 2011, ritual que foi
feito em parceria com a aldeia vizinha Etenhiritipá. Ao mesmo tempo foram feitas diversas
oficinas de capacitação no uso do equipamento de captação de áudio e vídeo, aumentando o
número de pessoas envolvidas nas atividades.

Figura 73: Oficinas no Ponto de Cultura Apowẽ.
Fonte: Acervo Ponto de Cultura Apowẽ

Ao longo dos anos, a equipe do Ponto de Cultura se tornou referência nas aldeias da
T.I. Pimentel Barbosa e também em terras xavantes da região, passando a ser demandada para
registrar rituais, editar material bruto de diferentes lugares e instalar sistemas operacionais e
programas de edição de imagem, vídeo e áudio em software livre 69. Atualmente acontece ali
um processo continuado de capacitação de novas pessoas para cuidar dos equipamentos, orga68 Esse evento se chamava Okara: encontro com a cultura dos povos indígenas, e reuniu pessoas de cinco
etnias diferentes durante quatro dias em um festival de cultura indígena. Foi construída uma “aldeia” num
grande terreno onde os indígenas faziam apresentações de canto, dança, vendiam artesanato e comidas típicas
e interagiam com os visitantes. O trabalho que fizemos foi de registro dessas atividades e edição de pequenos
vídeos durante o evento, em um espaço aberto para a participação do público indígena, onde as pessoas propunham temas, traziam imagens e davam sugestões na montagem.
69 O uso do software livre é uma das bases do trabalho no Ponto de Cultura Apowẽ. Para uma reflexão mais
aprofundada sobre a filosofia e a natureza do software livre e sua relação com as práticas e política xavantes,
cf. Caminati (2013, p. 274-298).

248
nizar atividades e produzir novos filmes.
O Ponto de Cultura é, no entanto, apenas um lugar concentração e especialização de
uma prática que já está disseminada na comunidade, atravessa espaços coletivos e privados,
gêneros e faixas etárias e é articulado a atividades mundanas e sagradas, como são os rituais.
Sendo assim, passo à descrição da presença do cinema em Wederã.
5.1.1.2 Cinema e cotidiano

Não só em Wederã, mas em qualquer lugar, a presença do cinema passa pela existência
e manutenção de uma infraestrutura técnica mínima. Em uma aldeia indígena, isso significa,
sobretudo para a recepção dos filmes, acesso à rede elétrica, telas e espaço para exibição. Não
são absolutamente questões de solução trivial, e a configuração da experiência com o cinema
ao longo dos anos em Wederã se alterou bastante a partir dessas variáveis.
O ano de 2012 foi decisivo quanto a isso, momento de chegada da rede elétrica às
aldeias de Pimentel Barbosa por meio do programa do Governo Federal “Luz para Todos”.
Esse fato, aliado à relativa estabilidade do real frente ao dólar nos dois anos seguintes, permitiu a aquisição de notebooks e televisões com capacidade de reprodução de arquivos digitais
por várias famílias, o que levou a uma profunda transformação nos hábitos de espectação
cinematográfica na aldeia. Hoje, assim como nas cidades, a experiência cinematográfica em
Wederã também passa por diversos formatos e janelas. Por isso, separo a descrição em dois
momentos, antes e depois da chegada da rede elétrica, com o objetivo de enfatizar essas transformações.

Inicialmente, creio ser possível organizar de modo geral, independentemente da questão da rede elétrica, a experiência em Wederã com o dispositivo do cinema segundo alguns
recortes. Em termos de faixa etária, crianças e jovens adultos têm uma intimidade e engajamento maior, enquanto demais adultos e idosos têm uma relação bem mais distante com o uso
do equipamento. Em termos de gênero, operar a câmera e a ilha de edição é uma atividade
praticamente exclusiva dos homens. Já o acesso de vídeos na internet é menos desigual, prin-
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cipalmente com a participação das meninas mais novas. A equipe do ponto de cultura atualmente é composta exclusivamente por homens. No entanto, nenhuma mulher é proibida de
assistir a filmes e todas comparecem às sessões. Além disso, ao longo dos últimos quase 30
anos, há uma habituação cada vez maior com as câmeras e as imagens, de modo que os idosos
de hoje têm uma relação muito mais próxima com o cinema que há três décadas, o mesmo
valendo para todas as faixas etárias e gêneros. Para além desses aspectos mais gerais em
comum, a transformação nos hábitos da comunidade é acelerada num sentido de apropriação
cada vez menos coletiva dos filmes, nos espaços privados em detrimento dos públicos, com a
mediação cada vez mais forte da televisão aberta.
Até 2012, a energia elétrica na Escola, única construção de alvenaria na aldeia, dependia do uso de um gerador elétrico a diesel. O custo e a dificuldade de acesso ao combustível
para o gerador limitava o uso dos equipamentos eletrônicos a alguns dias por semana, apenas
durante o dia. Nesse período, a forma mais cotidiana de fruição audiovisual era por meio dos
computadores do Ponto e de outros dispositivos de tela pequena, como aparelhos de DVD
com tela embutida e notebooks. Mais descompromissada, essa maneira de assistir a filmes
costumava reunir poucas pessoas, principalmente crianças e adolescentes, em torno da tela
pequena por um curto período de tempo, quando por vezes o filme nem chegava ao seu final.

Figura 74: Casa coletiva em sessão de TV (esq.) e cinema (dir.).
Fonte: Acervo Ponto de Cultura Apowẽ

O conteúdo exibido nessas sessões em geral eram filmes trazidos da cidade ou de
outras aldeias na forma de DVDs. Era forte a presença de ações e aventuras brasileiras e
estrangeiras, mas filmes feitos na aldeia ou em outras comunidades também eram comuns.
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Tais características possivelmente decorriam da faixa etária que, em geral, participava dessas
ocasiões. Crianças e adolescentes, ainda hoje, passam mais tempo procurando esse tipo de
entretenimento por não terem grandes obrigações e muito tempo livre. É, também, um tipo de
público que tem um interesse maior pelas coisas da cidade e habilidade para operar o equipamento a qualquer momento.
Durante os períodos em que estive na aldeia até 2012, essas sessões rápidas e instáveis
costumavam acontecer na escola ou, mais eventualmente, em uma casa de uso coletivo que
ficava isolada, junto com a construção que servia como depósito de recursos médicos, no lado
aberto do arco formado pelas casas. Era o lugar onde ficava também a, até então, única TV da
aldeia e a antena parabólica. Esse equipamento foi comprado pela Funai e doado à aldeia
junto com o gerador a diesel. Nas primeiras vezes em que estive em Wederã, entre 2010 e
2011, quase todas as noites as pessoas se reuniam para assistir à TV nesse espaço. Os encontros começavam por volta das 19h e duravam até cerca de 21h30.
No entanto, este hábito foi mudando nos anos seguintes. Com a internet e outros aparelhos de TV na escola, esse espaço coletivo passou a ser menos ocupado, mas ainda recebia
sessões de cinema mais tradicionais. Passaram a acontecer exibições com telão, projetor, bancos e cadeiras, todos equipamentos da infraestrutura da Escola e do Ponto. É inevitável notar a
continuidade das formas de usos dada ao local: a antiga sala de TV passou a ser a “sala de
cinema”. A arquitetura, de fato, era favorável para a atividade: uma construção estreita e
longa, com duas entradas laterais localizadas nos pontos médios das paredes mais compridas.
Do lado de fora de uma das pontas ficava a antena parabólica, onde também estava a TV. Dois
anos depois de minha primeira visita, o telão foi pendurado na altura das portas, e, por isso, na
sessão a que assisti, o público se concentrou apenas em metade da casa.
Essas sessões, em geral, eram organizadas em ocasiões especiais. O evento que presenciei foi a exibição de um filme que eu e Leandro Parinai’a, que foi meu aluno nas
primeiras oficinas em Campinas e se tornou um parceiro frequente de trabalho, havíamos feito
durante uma viagem a um congresso de antropologia em Viena, na Áustria. Minha presença
na aldeia se devia justamente à realização dessa sessão, uma contrapartida do edital que financiou a viagem. Por isso, praticamente toda a comunidade participou do evento, inclusive os
idosos. Ficaram em casa somente as mulheres que tinha filhos recém-nascidos e suas parentes
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mais próximas, como irmãs e mães. A importância da ocasião exigiu, inclusive, algumas falas
de abertura e debate após a exibição. Além de um acontecimento extraordinário desse tipo,
Leandro me disse em entrevista que eventualmente a estrutura era montada para exibir filmes
waradzú ou de outros povos, além de registros de rituais (2015).
Entre essas duas situações extremas, existiam ocasiões que não eram marcadas nem
pela informalidade total nem por grande solenidade. Eram sessões que aconteciam principalmente na escola, dada a facilidade de uso da estrutura que já estava montada, quando era
utilizada uma TV. Tais sessões também podiam consistir em eventos mais importantes, o que
acontecia principalmente antes da compra do projetor e do telão. Exibições dos resultados das
oficinas que fiz nas primeiras viagens foram exibidos dessa maneira.
Porém, a forma mais interessante de exibição com esse tipo de infraestrutura que presenciei foram exibições de material bruto. Na primeira oficina que realizei em 2010, passamos
a exibir, logo após o anoitecer, tudo que havia sido filmado durante o dia, a pedido da comunidade. O engajamento do público com as imagens, e mesmo a intimidade de todos com a
situação, me fizeram supor que esse tipo de evento era já um hábito, impressão confirmada no
ano seguinte.
Isso aconteceu durante uma das viagens para registro da iniciação de 2011. Nos
momentos de pausa, quando estávamos na sala do Ponto de Cultura capturando as fitas gravadas, algumas pessoas ficavam observando por cima de nossos ombros os vídeos sendo
capturados. Por causa disso, Leandro ligou uma saída do deck de captura a uma TV. Isso criou
uma situação que passou a ser uma longa sessão permanente do material bruto. Durante
alguns dias, as pessoas iam, vinham, conversavam e reagiam às imagens. Essas sessões de
material não editado, assim como havia sido em 2010, tinham a maior adesão da comunidade,
comparando-se às ocasiões mais formais e cotidianas.

A partir de 2012, a chegada da energia elétrica e o maior acesso das famílias aos notebooks mudaram significativamente o hábito de assistir filmes. Os DVDs que eram comprados
nas cidades e as sessões coletivas foram substituídos pelos arquivos que podem ser baixados
na cidade e distribuídos por pendrives. Além dos computadores e TVs mais modernas, tal pro-
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cesso se deve também à presença dos smartphones, aparelhos que podem reproduzir tais
arquivos mais facilmente.
Visto que hoje em dia toda família tem uma televisão, a fruição privada tornou-se o
modo mais comum de acesso aos filmes. Apenas as crianças e pré-adolescentes circulam entre
as casas, criando pequenas sessões em cada casa com os moradores e alguns desses visitantes.
Esse hábito, aliás, tem grande continuidade com as sessões informais que aconteciam na casa
coletiva, formadas por um público flutuante de crianças e jovens que passam o dia circulando
pela aldeia. A diferença é que, se antes só havia um local para reunir-se, hoje as opções são
tão numerosas quanto o número de casas.
Mesmo a apropriação na comunidade da produção do Ponto de Cultura passou por
transformações. A baixa durabilidade dos DVDs fazia com que as pessoas retornassem mais
frequentemente ao Ponto para assistir aos filmes no local, conseguir novas cópias ou solicitar
sessões coletivas dos filmes. Atualmente, as pessoas pegam os filmes com pendrives e redistribuem entre si. Antes que os notebooks fossem numerosos, Caimi, que tinha um dos poucos
computadores em Etenhiritipá, conta que teve que parar de se dispor a fazer cópias dos filmes
em pendrives devido à grande demanda. Leandro também já comentou que, diante do esvaziamento de participação nas sessões públicas que o Ponto organiza, cogitou voltar a fornecer os
filmes do acervo apenas no formato de DVDs para a comunidade, prevendo que a baixa durabilidade da mídia possa estimular maior participação no Ponto e nas sessões.
Esse contexto fortaleceu o papel do Ponto e da Escola como lugar de mobilização das
relações coletivas. Caimi diz que, enquanto foi professor na escola de Wederã, organizava sessões esporádicas com as crianças e suas famílias, promovendo debate e discussão como em
um cineclube. Mesmo assim, são sessões reservadas a momentos especiais e bem menos frequentes que antes, o que se deve a uma série de fatores. Por exemplo, é preciso que alguém
com conhecimento técnico prepare o equipamento, os arquivos dos filmes e o espaço de exibição, já que essas sessões agora são feitas ao ar livre, ao lado da escola, com telão e projetor.
Por mobilizarem equipamento do Ponto, elas também dependem da organização e planejamento da equipe, que na maior parte do tempo está ocupada com outras atividades dentro e
fora da aldeia. É importante lembrar que a escassez do financiamento, que depende da busca
constante por novos editais, tem tornado a equipe fixa pequena. A diminuição do corpo
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docente e administrativo da escola também é um fator importante, pois eles também organizavam essas sessões e agora ficam muito mais ocupados com outras atividades da escola.
A televisão é outro fator central que transformou a espectatorialidade em Wederã. As
TVs agora são a principal fonte de conteúdo, e a precariedade do sinal de internet, que há
anos passa por sérios problemas, reforça o papel da televisão nesse sentido. Consequentemente, as imagens televisivas exercem mais influência que antes, sobretudo por meio da
publicidade. Isso se verifica mesmo considerando o período em que as sessões coletivas de
TV eram frequentes, pois naquele momento havia a limitação do combustível do gerador, e
agora elas ficam ligadas a maior parte do dia. Sendo assim, pelo menos em Wederã, a TV é de
fato um concorrente importante para o hábito de assistir a filmes.
A presença de um aparelho de televisão em toda casa implica menos motivação para
participar das sessões coletivas também pela agilidade que permite no acesso às imagens produzidas localmente. Nos casos das cerimônias, por exemplo, as pessoas pegam o material
bruto em pendrives e assistem em casa de noite, logo após o evento. Quando o material editado é exibido alguns dias depois, a sessão tem menos apelo, pois as pessoas entendem que já
viram aquelas imagens.
A questão do idioma é também um fator importante. As músicas, os programas de televisão e os próprios equipamentos acabam trazendo um novo vocabulário em português para a
aldeia, notadamente entre os mais jovens. Segundo Caimi, os anciãos sempre procuram
encontrar palavras no idioma xavante que possam ser usadas nesses novos contextos, criando
novos termos ou adaptando significados (2015). É uma forma de incorporar as práticas estrangeiras nas redes locais e, sobretudo, criar continuidade com o saber tradicional por meio do
idioma.
Neste sentido, há entre os Xavante uma complexa elaboração do lugar do cinema no
idioma. Por exemplo, dapotó’wa é uma referência à pessoa que manipula a câmera, por sua
vez conhecida como daptozé. O sufixo -wa fornece um caráter agentivo para o termo, baseado
nas características invocadas pelo radical, enquanto o sufixo -zé realiza a substantivação dessas características, concretizando-as em um objeto. Nesse caso, o radical dapodo- refere-se à
imagem. Na sua forma pura, dapodo pode significar também fotografia, termo que ainda pode
ser traduzido alternativamente como dahöibari ou dapodo iré. Dapodo também funciona
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como referência à imagem produzida pela câmera antes da edição, o material filmado bruto.
Após a edição, tanto o vídeo finalizado quanto o suporte que o carrega, no caso, a mídia do
DVD, são chamados de rópodo, termo também utilizado como referência aos filmes que chegam da cidade ou são assistidos pela internet.
Apesar disso, a velocidade atual de chegada de novas práticas e palavras dificulta a
elaboração da sua presença no idioma local antes que seu uso se dissemine na comunidade.
Com isso, os mais jovens adotam os termos em português que acabam se consolidando, distanciando ainda mais as gerações mais velhas, que tem cada vez menos domínio tanto das
técnicas quanto do idioma estrangeiro.
A digitalização implica ainda maior preocupação com a circulação das imagens. Da
mesma forma com que os filmes estrangeiros e de outras aldeias e etnias chegam na região de
Pimentel Barbosa por meio de visitantes, as imagens produzidas localmente também saem
facilmente com essas mesmas pessoas. Durante o ritual de 2011, houve um episódio significativo nesse sentido. Em julho daquele ano, um morador da aldeia Etenhiritipá, onde o ritual
estava sendo executado, descobriu que imagens de uma das cerimônias realizadas em fevereiro estava sendo vendida por um comerciante na cidade de Barra do Garças-MT. Trata-se de
uma loja de equipamentos de som chamada Brássom, cujo dono tem o hábito de comprar
registros de cerimônias e cantos de povos do Xingu e dos xavantes de Sangradouro e São
Marcos e vendê-los em CDs e DVDs. Essa loja tornou-se um verdadeiro centro de difusão
entre os próprios indígenas, que se interessam por cerimônias de outras aldeias e de outros
povos.
Os moradores de Pimentel Barbosa, porém, têm muita reserva quanto ao proprietário
desse lugar, e nunca vendem imagens para ele. O fato de cerimônias feitas em Etenhiritipá
estarem sendo vendidas nos DVDs em Barra do Garças era uma fato muito grave, pois não só
implicava na quebra de confiança entre as duas aldeias envolvidas no ritual, como confirmava
a teoria, sempre levantada pelos líderes de Etenhiritipá que eram rivais das famílias de
Wederã, que nós, os waradzú que participávamos do registro, estávamos lucrando com essas
imagens. Isso criou um enorme conflito entre as duas aldeias e quase comprometeu a continuidade do trabalho, já que todo o equipamento e dinheiro que viabilizava a documentação
era ligado ao Ponto de Cultura. Além disso, nós estaríamos impedidos de participar das próxi-
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mas cerimônias. Foi necessária grande habilidade diplomática por parte de Cipassé, então
cacique de Wederã, e de Caimi, naquele momento ainda professor em Wederã, mas morador
de Etenhiritipá e irmão do então cacique desta aldeia, Jurandir Siridiwẽ, para pacificar o conflito e garantir nossa presença nas cerimônias seguintes.
Nunca foi descoberto como as imagens saíram da T.I. Pimentel Barbosa, embora
tenha-se chegado ao consenso que provavelmente algum visitante as levou, já que não foi possível provar que as imagens foram realmente feitas com os equipamentos do Ponto de Cultura.
Como resposta a esse episódio, Leandro decidiu criar uma marca d’água para tudo que fosse
produzido no Ponto, evitando que a equipe fosse responsabilizada por situações como essa.
Todas essas transformações decorrentes da chegada da energia elétrica se sobrepõem à
própria transformação da cadeia audiovisual. Isso cria um complexo cenário em que a prática
do cinema é progressivamente adotada, adaptada e transformada a partir da sua incorporação
nas redes da sociabilidade local. Neste sentido, será interessante pensar como esse acoplamento acontece não só com a dinâmica da vida comunitária, mas também com as formas de
produção de conhecimento e reprodução da memória coletiva.

5.1.2 Novas vizinhanças, modulações e acoplamentos

Se o primeiro impacto da prática cinematográfica é efetivamente físico, pois insere na
vida local novos objetos que passam a compor novas formas de relação social, não demora
muito para que as imagens se tornem os elementos mais relevantes. Essa separação em dois
momentos, no entanto, é um recorte analítico. Na prática, a elaboração do lugar dos objetos e
das imagens que eles mobilizam são processos simultâneos e mutuamente constitutivos.
Sendo assim, o raciocínio a seguir deve ser entendido como complementar ao processo descrito anteriormente, e não um desdobramento.
Aqui, porém, trata-se mais uma vez de um processo que acontece como dois movimentos simultâneos, a saber, a relação da comunidade com os momentos da recepção e da
produção de imagens. Em outras palavras, a incorporação do cinema nas práticas locais
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implica o surgimento de processos específicos tanto na recepção dos filmes estrangeiros
quanto nas formas locais de produção e circulação. As imagens vindas de fora influenciam o
entendimento do que seja um filme, mas também são recebidas diferencialmente ao longo do
tempo, conforme uma produção local se torna mais madura. É desse duplo movimento que
tratarei a seguir.

5.1.2.1 A Guerra do Fogo: origem, filme e mito

Essa simultaneidade dos processos de assimilação do cinema nas suas múltiplas frentes é bastante evidente nos relatos da época em que os primeiros filmes chegaram na aldeia,
ainda nos anos 1980. Ao falar daquele momento, Caimi relembra que “o primeiro filme que a
gente passou se chamava Guerra do Fogo. De waradzú. (…) Do surgimento do fogo, interessante. Foi engraçado o debate, que o pessoal não queria virar macaco, ‘que isso aí é
descendente [sic] dos waradzú’. Foi o que marcou o pessoal”.
A Guerra do Fogo é um filme de 1981 dirigido por Jean-Jacques Annaud, e toca em
uma das preocupações mais características do pensamento indígena: os mitos de origem. O
filme retrata grupos hominídeos em um momento pré-histórico, enfatizando a relação de descendência da humanidade com os macacos, e se debruçando sobre o surgimento da
linguagem, da tecnologia, da sociedade e da política. O espelhamento do público em Pimentel
Barbosa com o filme aqui é simetricamente inverso à relação com os filmes do VnA: por um
lado, se trata de um “filme de waradzú” (não-índio), estruturalmente mais distante; por outro
lado, há também a percepção de distanciamento da narrativa de origem, que é colocada em
contraste com os próprios mitos.
Para dar sentido à forma como esse filme foi recebido, a análise do mito de origem do
fogo entre os Xavante é especialmente pertinente. Nas aldeias da T.I. Pimentel Barbosa, ela é
contada da seguinte maneira (XAVANTE, 2014, p. 53-67): no tempo em que os Auwẽ não
conheciam o fogo, e, por isso, comiam cru e dormiam na escuridão, um menino e seu cunhado
saíram da aldeia para caçar filhotes de arara. Ao subir na escarpa onde a arara construía seus
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ninhos, os menino ficou com pena dos pássaros e mentiu dizendo que só havia ovos. O
cunhado pediu que ele os jogasse, e o menino jogou pedras. Por ter se machucado com as
pedras, o cunhado abandonou o menino nas escarpas, retirando o tronco que o havia auxiliado
a subir. Depois de muito tempo preso, o menino foi salvo pelo avô-Onça, que o levou para seu
acampamento, onde havia carne moqueada no fogo. Após recuperar a saúde, o menino foi
autorizado pelo avô-Onça a voltar para sua aldeia levando um pouco de carne para presentear
sua família, com a condição de não revelar o uso do fogo. O menino voltou para casa, mas
contou o segredo do avô, o que motivou uma expedição para roubar o fogo. Eles entraram no
acampamento enquanto o avô dormia e conseguiram fugir de lá com um galho da fogueira
sobre o ombro. Mas o homem designado para a tarefa, chamado Uhödö, era muito barulhento
no andar e acabou despertando o avô-Onça, que ficou furioso e perseguiu o grupo. Na fuga, o
ladrão se transformou na anta, animal barulhento que por isso, até hoje é chamado de uhödö.
O grupo em fuga foi passando a tora de ombro em ombro até chegar na aldeia, e cada um que
foi atingido pelas chamas do fogo se transformou em um pássaro diferente. Por ter perdido o
fogo, o avô-Onça deixou de ser solidário aos humanos, e dali em diante passou a caçá-los e
comê-los crus.
O mito conta não só a origem do fogo, mas também do ritual da corrida de tora, de
alguns animais e da relação de predação entre as onças e os humanos. O ponto central é a origem da separação entre sociedade e natureza. A condição original de todos os seres no mito é
a humanidade, enquanto os animais são as formas específicas e posteriores desses seres que já
foram humanos. Nos termos de Eduardo Viveiros de Castro (1996), temos uma situação em
que a cultura é o estado universal e as naturezas são múltiplas e contingentes. É uma cosmogonia simetricamente inversa à que embasa a narrativa do filme de Annuad. Ao narrar uma
disputa entre humanoides em um período pré-histórico, o filme descreve um estado de natureza comum em que todos eram animais. A humanidade surge de um ramo do mundo natural.
Ou seja, de um lado temos que o homem é uma evolução do macaco; do outro, temos que o
macaco é um decaimento da condição humana. Daí o estranhamento do público com a narrativa do filme, que inverte a lógica da origem do mundo como os Xavante a concebem. A
referência ao mito de origem ocidental, a teoria de evolução darwiniana, é recebida nos termos da cosmogonia local, ressignificando a narrativa.
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A recepção desse filme e sua interpretação a partir do sistema de pensamento xavante
é apenas um caso, bastante eloquente e explícito, das muitas formas com que os filmes são
encarados a partir de um olhar local. Conforme as pessoas ficam mais habituadas, essas imagens passam a atingir lugares mais reservados, levando a novas formas de pensá-las. Disso
resulta um arquivo bastante heterogêneo de imagens, notadamente pela presença de um circuito mais íntimo de experimentação do cinema. É sobre essas múltiplas naturezas das
imagens que tratarei a seguir.

5.1.2.2 Instabilidades entre o privado e o documental

A chegada de um elemento significativo como o vídeo transforma a relação com a
memória e o conhecimento local, e o surgimento de um arquivo digital de imagem e som é a
concretização mais evidente desse processo. Por isso, proponho a atenção a uma forma menos
exuberante da comunidade viver o cinema, porém não menos significativa. Isso porque tal circuito, marcado por uma maior intimidade, reflete a complexidade da articulação da imagem
com as formas locais de preservação e transmissão de conhecimento.
Em diversas conversas que tivemos, Caimi e Leandro comentaram um certo cuidado
na exibição e circulação de algumas imagens produzidas pelas pessoas na aldeia em momentos de descontração e informalidade. Segundo eles, o caráter íntimo e familiar impede que
essa circulação seja bem-vista pelas pessoas retratadas. São vídeos, segundo Caimi (2015),
marcados pela espontaneidade da fala e dos gestos, onde não há um planejamento da ação ou
de alguma mensagem: são momentos de “distração da comunidade” em que “as pessoas que
não estão [presentes] naquele momento acabam interpretando de outro jeito” (ibidem).
Esses filmes diferem do registro das performances que analisamos anteriormente. O
cuidado em circular essas imagens reside precisamente nessa diferença, pelo fato de mostrar
um registro da vida que não passa pelo planejamento dos rituais. Elas sugerem uma outra
entrada do cinema na comunidade; de certo modo, um desdobramento do processo que se dá
com a incorporação da câmera no ritual, como veremos na próxima seção. A intimidade que
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elas carregam são expressão da técnica do cinema existindo em um nível mais profundo na
vida da aldeia justamente por ser menos formal. O próprio Caimi define esse tipo de registro
como sendo “da intimidade da aldeia”. Além disso, são imagens que na maior parte das vezes,
ainda segundo Caimi, não passam por montagem. São assistidas imediatamente após serem
feitas, depois arquivadas nos HDs do ponto e pouco vistas novamente.
É inevitável não associar essa descrição de um certo uso ao qual Roger Odin chama de
cinema familiar (1999). A falta de intenção de quem filma; o papel catalisador das relações no
grupo reunido ao redor da câmera; a ausência de montagem posterior; a recepção acontecendo
na maior parte das vezes em um momento único e consecutivo à filmagem; o arquivamento
sem maiores cuidados; são todas características elencadas pelo pesquisador acerca da produção familiar que podemos aproximar ao contexto das imagens mencionadas.
No entanto, para o que interessa aqui, o ponto central é o risco que o cinema representa para a instituição familiar. Segundo Odin, tais riscos residem no poder daquele que
filma em relação aos seus parentes filmados (ibidem, p. 51). Ao mesmo tempo, é o ponto mais
problemático de ser aproximado de um contexto indígena, notadamente pela diferença do que
se entende por núcleo familiar e pela forma de circulação de bens específicos como a câmera
de vídeo em Wederã.
Os Xavante têm um sistema de parentesco uxorilocal e patrilinear (MAYBURYLEWIS, 1979, p. 232). Isso significa simplesmente que a casa do sogro é o destino de residência dos recém-casados e que a descendência é transmitida somente pelo lado paterno,
respectivamente. Assim, o dono da casa é considerado o chefe de família, e o núcleo familiar
mínimo é formado por todos os moradores de uma casa. Ou seja, uma família nuclear xavante
é formada por vários dos núcleos familiares pressupostos por Odin. Lembrando que, no sistema de linhagens xavante, a presença de genros em uma casa pressupõe uma rivalidade com
os cunhados da casa e, em última instância, com o próprio sogro 70 (1999, p. 243), podemos
deduzir que o espaço da casa não é um lugar propício a uma atividade tão arriscada para as
relações familiares, como Odin descreve esse gesto “cinematográfico”.
Odin fala de um contexto urbano e europeu, sobretudo do século XX, no qual a forma
70 Para mais informações sobre o sistema de parentesco xavante, ver as páginas 45 a 48. Já para uma discussão
mais aprofundada sobre as especificidades da estrutura do parentesco decorrente desse sistema, ver a nota 8
na página 47.
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família predominante é o núcleo familiar composto por pai, mãe e poucos filhos. Trata-se,
também, de um núcleo fechado em si mesmo, com relações de solidariedade limitadas no que
se refere às relações de afinidade, colateralidade e mesmo de vizinhança. Nesse modelo, Odin
(1999, p.51) ainda pressupõe uma predominância do pai, enquanto chefe de família, como
operador e via preferencial de entrada da câmera no núcleo familiar. Disso, ele deduz uma
série de questões ligadas à constituição do sujeito moderno ocidental, passando por questões
freudianas sobretudo com relação a essa função de poder do pai no núcleo familiar e sua relação com a câmera.
Ora, nada pode ser mais distante disso que um uso dito “familiar” da câmera em uma
comunidade xavante. Um primeiro ponto é que os “chefes de família” estão muito longe do
interesse em praticar o cinema, atividade reservada justamente às crianças e adolescentes. São
estes que “brincam” e “jogam” com a câmera. O espaço onde isso é feito é também decisivamente diferente: espaços predominantemente coletivos, em atividades que envolvem crianças
e adolescentes de diferentes casas, eventualmente jovens mães que cuidam de seus filhos e
passam por perto do grupo. Ou seja, na medida em que começa a circular fora dos contextos
rituais, seja por meio das atividades do Ponto de Cultura e da Escola, como veremos adiante,
seja por um uso ainda mais informal entre jovens se divertindo, o cinema mobiliza um outro
tipo de intimidade que aquela descrita por Odin (1999).
Por isso mesmo, seu uso implica riscos diferentes, ligados, sobretudo, ao interesse desses jovens pelas imagens e práticas associadas ao uso da câmera que chegam da cidade por
DVDs, pela TV e pela internet, como visto anteriormente. O papel desejado para o Ponto de
Cultura e para a Escola está ligado a esse risco. Neste sentido, as transformações nos hábitos
de recepção a partir da chegada da rede elétrica é, também, um elemento decisivo, pois tende
a tirar o cinema da zona de influência comunitária.
Há, portanto, uma certa instabilidade na análise dessas imagens a partir do modelo
proposto por Odin. Isso remete à ambiguidade quanto às suas possibilidades de leitura: se por
um lado, elas constituem um enunciador possivelmente real, o que o mesmo autor define
como requisito para modo de leitura documentarizante, faltam a tais imagens, para uma leitura plena nesse sentido, um questionamento a esse enunciador em termos de verdade e valor
informacional. O espectador desse material estaria inclinado a confiar no referente dessas
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imagens, configurando um registro de leitura privado (1999, p. 75).
Um desdobramento dessa dualidade é que, ainda com Odin, um registro de leitura privado “bloqueia a aparição da questão da verdade em benefício da produção de um efeito de
autenticidade” (idem). Creio não ser arriscado dizer que qualquer imagem produzida por indígenas, seja para espectadores de dentro ou fora das aldeias, será atravessada por essa questão.
Filmes como os produzidos por Caimi e Divino com o Vídeo nas Aldeias têm como operador
central a ideia de autenticidade, na medida em que seu pertencimento à cultura registrada configura um “lastro” de legitimidade no que se refere à veracidade do filme71.
Já em relação às imagens “da intimidade da aldeia”, há, na maioria dos casos, uma
dimensão coletiva do seu uso, mesmo que fora de atividades oficiais. Isso se deve, sobretudo,
à forma também coletiva de apropriação do equipamento de filmagem, caro demais para que
cada família tenha o seu. Se a presença das televisões em cada casa traz essa experiência cada
vez mais para o espaço privado, a própria natureza das relações de parentesco entre os
Xavante impede que a câmara entre muito no espaço privado das casas. Assim, entre um
registro familiar e privado e outro documental e coletivo, esses filmes começam a constituir
um arquivo, uma memória cultural em atualização e ainda não sistematizada.

5.1.2.3 O furador e o filmador

Tratei no capítulo 4 do acoplamento das máquinas do cinema e do ritual, procurando
entender como opera o dispositivo que articula os sistemas locais de política e parentesco com
a máquina cinematográfica. Aqui, no entanto, o objetivo é construir uma abordagem mais
atenta às microrrelações mobilizadas nessa articulação entre cinemas e xavantes em uma
aldeia específica. Nesse caso, é inevitável que se pense também as novas redes de relações
criadas para receber os equipamentos e suas imagens. É com essa intenção, portanto, que
71 A mesma questão atravessa os filmes Curadores da Terra Floresta (2013) e Xapiri (2012), que retratam o
mesmo ritual yanomami, mas feito por, respectivamente, um realizador nativo e uma equipe não-indígena.
Por mais que se evite levar em consideração essa questão, é inevitável não comparar o resultado final de cada
filme com a origem de que os produziu. Para uma discussão mais cuidadosa sobre esse assunto, Cf. André
Brasil (no prelo).
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volto a trazer a cerimônia de furação de orelha para análise.
A furação é um momento paradigmático para analisar o processo de incorporação da
prática cinematográfica na sociedade xavante por se tratar de uma operação com grande carga
simbólica e estética, cujo objetivo é promover transformações na própria vida da comunidade.
Como vimos anteriormente, é possível pensar tal cerimônia72 a partir do trabalho de Carlo
Severi em termos de uma situação de “condensação ritual” que produz uma “imagem complexa”, com o objetivo de comunicar um evento socialmente significativo e compartilhado
pelo grupo73. Trata-se de uma transformação social operada pela experiência sensível.
Para o problema que tenho em vista neste momento, os aspectos materiais que viabilizam tal transformação estarão em primeiro plano. Mais especificamente, proponho pensar a
relação que existe entre a agulha que perfura as orelhas dos meninos e a câmera que registra
esse gesto. Como já foi descrito, a cerimônia acontece, assim como a maioria das etapas
públicas da iniciação, no espaço central da aldeia. Ela tem como clímax o momento em que o
furador, isapu’uwa no idioma xavante, e seus auxiliares passam de casa em casa perfurando as
orelhas dos meninos.
Há, no entanto, uma parte igualmente constitutiva do cerimonial que ficou de fora das
descrições até aqui: uma outra equipe que acompanha os furadores, um grupo que porta igualmente instrumentos, e que da mesma maneira se debruça sobre os meninos no momento da
furação. São duas pessoas, uma manejando uma câmera, outra operando um microfone preso
em uma vara, ligado a um gravador pendurado no ombro. Interessa aqui o primeiro indivíduo,
portador da câmera, pelo fato de ser uma função estável no ritual. Reflexo disso é que tanto a
câmera quando o operador tem, como visto anteriormente, nomes no idioma xavante, respectivamente daptozé e dapotó’wa. Na cerimônia da furação, este dapotó’wa acompanha o
isapu’uwa ao longo do círculo de casas, filmando os detalhes da perfuração, o manejo das ferramentas, o sangue, as expressões dos meninos. Ele se aproxima tanto quanto é possível do
momento da furação, e consegue captar detalhes do momento em que cada orelha é atravessada pela agulha de osso.

72 Para a descrição detalhada dessa cerimônia, ver as páginas 58 a 61.
73 Ver as páginas 203 e 204.

263

Figura 75: Imagem na parede do Ponto de um homem pintado como um padrinho de
iniciação segurando uma câmera, sob o texto dapotó’wa (esq.) e a cerimônia da furação
sendo filmada (dir.).
Fonte: Acervo Ponto de Cultura Apowẽ

No capítulo anterior, procurei explorar o rendimento que essas imagens ganham em
uma dimensão sensível comunitária ao colocarem em circulação o gesto da perfuração das
orelhas. Neste momento, interessa demonstrar que tal rendimento está intrinsecamente ligado
à constituição de um espaço de agência, no ritual, para objetos técnicos como a agulha e a
câmera, de modo que sejam incorporados nas redes locais que efetivam a passagem em questão na cerimônia.
Tomemos os dois agentes centrais operando na furação: o furador, ou isapu’uwa; e o
filmador, ou dapotó’wa. Começando pelo furador, é importante observar que não se trata simplesmente de um indivíduo atuando na cerimônia. Ele é, antes, um cargo, um papel, um
personagem cerimonial dotado de atribuições específicas decorrentes do contexto ritualizado.
Pensando esse contexto em termos estruturais, podemos dizer que isapu’uwa é uma função
cerimonial, um elemento com propriedades específicas e estabelecidas a partir do seu posicionamento relativo aos demais termos. Sendo assim, é preciso observar quais são essas
propriedades, o que as determinam e quais seus efeitos.
O furador, enquanto operador de transformação social dos indivíduos com quem interage, é um elemento complexo no qual o indivíduo designado é apenas uma parte. Há uma
série de investimentos sociais e materiais que habilitam tal indivíduo a tomar parte nessa função. O pertencimento a uma linhagem de furadores, por exemplo, é um desses elementos.
Porém, para o que interessa aqui, as relações com os elementos não-humanos envolvidos são
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mais relevantes.
Como visto anteriormente, a passagem à vida adulta nessa cerimônia é marcada pelo
cilindro de madeira chamado buruteihi, que é colocado em um orifício aberto nos lóbulos das
duas orelhas com um instrumento chamado iteihi, uma agulha feita de osso de onça-parda.
Há, portanto, uma ação coordenada entre o indivíduo que ocupa o papel do furador e elementos materiais que realizam tal transformação. Mais que objetos, trata-se de elementos
investidos de capacidades específicas no contexto ritual, seres não-humanos capazes de provocar efeito reconhecido pela comunidade.
Essa articulação entre agentes humanos e não-humanos em uma mesma rede de relações implica pensar o furador como um agenciamento, ou nos termos de Gilbert Simondon
(1989a, p. 61), um indivíduo técnico constituído pela relação estável de elementos técnicos
mediada por um meio associado. Em outros termos, trata-se de pensar a dimensão individual
do furador no ritual como um processo, considerando “o ser, não como substância, ou matéria,
ou forma, mas como um sistema tenso, supersaturado, acima do nível da unidade, não consistindo unicamente em si mesmo” (SIMONDON, 1989b, p. 13). Nesses termos, temos que o
papel do furador é dado pelo agenciamento de alguns elementos, de modo que sua eficácia no
ritual depende dessas relações. Ou seja, a agulha, os cilindros, o humano, nenhum deles têm
separadamente a capacidade essencial que caracteriza a tarefa em questão: transformar, por
meio da intervenção nos corpos, crianças em adultos. Essa técnica social é assim individuada,
na figura do furador, por meio do estabelecimento da relação de causalidade mútua dada entre
tais elementos reunidos.
Um processo similar acontece com o filmador por meio da fixação em imagens da performance realizada pelo furador. Como vimos no capítulo anterior, tais imagens, ao serem
organizadas por meio da montagem, repõem a narrativa ritual em outra ordem, abrindo um
espaço de existência e pensamento que operam na dimensão sensível da comunidade e reverbera as operações sistêmicas implícitas nas ações rituais. No que se refere às performances e à
ação dos objetos técnicos na cerimônia, interessa enfatizar que a eficácia simbólica e social do
gesto do furador é replicada pelo gesto do filmador, por meio desse agenciamento maquínico
filme-ritual.
A relação entre os gestos do furador e do filmador, assim como a replicação da eficá-
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cia simbólica de um no outro, ecoam uma relação paralela entre a câmera e a agulha, os elementos técnicos não-humanos que constituem tais gestos. A esse tipo de “solidariedade” entre
indivíduos técnicos, por meio da qual capacidades de um elemento pode circular entre diferentes associações, Simondon (1989a, p. 73) dá o nome de tecnicidade. Individuação e
tecnicidade caracterizam um processo específico de transformação e transmissão de informação entre corpos dentro de um campo determinado, onde cada região de estrutura constituída
serve de princípio e de modelo para a constituição da região seguinte, de modo que uma
modificação se estenda progressivamente (Simondon, 1989b, p. 24-25).
Apesar da aparente complexidade do raciocínio, é uma forma bastante eficiente e
direta de pensar a plasticidade das técnicas nas suas formas abstratas e concretas. Para o problema que tenho em mente, é uma maneira de enfatizar a natureza aberta e mutante das
cerimônias rituais. Trata-se de um investimento teórico importante e necessário na medida em
que lidamos com uma situação de circulação de técnicas entre sistemas culturais distintos. A
partir disso, pode-se pensar a incorporação da câmera na cerimônia de furação de orelhas
como uma propagação diferencial de características entre objetos técnicos distintos, os quais
se relacionam dentro de um campo de transformações compartilhadas conforme os elementos
circulam. Assim, é possível entender como as capacidades de eficácia simbólica da agulha e
do furador no ritual pode ser transmitida e transformada pela câmera e seu operador.
Nestes termos, podemos pensar o furador e o filmador como dois indivíduos técnicos
em que há um elemento técnico central no conjunto de relações dentro de cada meio associado: no primeiro, a agulha, no segundo, a câmera. Nos dois casos podemos considerá-los
objetos estrangeiros que foram assimilados nos circuitos sociotécnicos xavantes. Há, porém,
uma singularidade da câmera em relação aos demais objetos mobilizados aqui. Para dar conta
dessa singularidade, recuperemos a distinção que Simondon (1989a, p. 114) propõe entre ferramenta e instrumento. A ferramenta74 é um objeto técnico que permite prolongar, armar,
equipar o corpo para realizar um gesto. Gera, sobretudo, um efeito concreto no mundo, tem
uma função ativa. Já o instrumento 75 é o objeto técnico que permite prolongar e adaptar o
corpo para obter uma melhor percepção. Ele recolhe informação sem realizar sobre o mundo
uma ação prévia; tem função passiva. Uma agulha é um exemplo de ferramenta. O microscó74 Outil no original.
75 Instrument no original.

266
pio e a luneta são exemplos de instrumentos.
No caso da câmera de vídeo, especificamente no uso que descrevo, temos aspectos das
duas partes. Por um lado, ela funciona como um instrumento na medida em que recolhe informação sem atuação prévia sobre o mundo, potencializando o olhar humano. Por outro lado,
ela passa a ter efetividade sobre o mundo, na medida em que integra mecanismos de mobilização da estrutura social. Ela contribui para a reorganização de relações por meio da
modificação do olhar e da produção de discursos sobre o real. A câmera é um instrumento,
mas apenas na medida em que todo “instrumento é uma ferramenta de percepção” (idem).
Para esclarecer as implicações dessa singularidade da câmera, poderíamos, então, tentar pensar a câmera como um indivíduo técnico no sentido pleno do termo, e não apenas como
elemento em uma associação mais ampla. Isso porque existe nela a associação de elementos
técnicos portadores de tecnicidades próprias, os componentes que a constituem; há entre eles
relação em um meio associado, que são os mecanismos de captação, medição, circulação e
monitoramento de informação em circulação; existe, enfim, recorrência de causalidade entre
elementos e meio, já que, por exemplo, a lente por si só é apenas um pedaço de vidro, e a
câmera sem a lente é pouco mais que uma caixa de plástico.
O que falta à câmera para ser um indivíduo técnico pleno é a capacidade efetiva de
autorregulação. Ainda que possua mecanismos que facilitem a realização da tarefa a que se
propõe com certo grau de responsividade ao ambiente, sem entrar em continuidade com um
olhar humano ela deixa de ser eficiente. O foco automático não serve para nada sem um ponto
ou um plano de referência. O fotômetro estabelece a escala de temperaturas da luz, mas não
consegue determinar sozinho o que é branco. À câmera de vídeo falta capacidade autônoma
de autorregulação; ela necessita do homem para funcionar. A esse tipo de objeto técnico
Simondon (1989a, p. 79) dá o nome de máquinas-ferramentas76. Na articulação com esse tipo
de objeto, o homem continua a ser o articulador principal, o centro do meio associado.
Essa relação homem-máquina é realizada quando o homem, por meio da máquina,
aplica sua ação no mundo natural; a máquina é então veículo de ação e informação,
em uma relação a três termos: homem, máquina, mundo, a máquina estando entre
homem e mundo. Nesse caso, o homem conserva certos traços de tecnicidade definidos em particular pela necessidade de uma aprendizagem. A máquina serve então
76 Machine-outil no original.
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essencialmente de intermediário77, de amplificador de movimentos, mas é ainda o
homem que conserva nele o centro desse indivíduo técnico complexo que é a reali dade constituída por homem e máquina. Poderíamos dizer que nesse caso o homem
é portador da máquina, permanecendo a máquina portadora de ferramentas (idem,
grifo meu).

Da mesma forma, o dapotó’wa é um indivíduo que concentra em si o processo de individuação técnica, trabalhando em relação com uma máquina-ferramenta. Na medida em que
existe um grau de aprendizagem constante no uso desse objeto técnico de capacidade limitada
de autorregulação que é a câmera, ele também conserva a tecnicidade que os elementos lhe
transmitem.
Sendo assim, é possível afirmar que furador e filmador têm funções paralelas e similares no ritual, operando, porém, em escalas diferentes: em ambos os casos, temos a articulação
de elementos heterogêneos na forma de um indivíduo técnico que é investido de uma função
cerimonial; a diferença é que a câmera funciona como um objeto técnico mais complexo que a
agulha e, por isso, engendra relações mais complexas entre o homem e o mundo. Não obstante, ela só pode funcionar como um elemento eficaz na medida em que é recebida pela
comunidade, associada a um indivíduo especialista na sua operação e, só então, incorporada
nas cerimônias.
Em outros termos, trata-se de um processo de individuação técnica no indivíduo
humano portador da câmera. É preciso encontrar um lugar para a câmera de forma que ela
possa existir na comunidade de modo seguro, e isso é feito pela criação de uma função ritual,
em torno da qual se estabelece uma associação de elementos. Essa associação é o indivíduo
técnico batizado de dapotó’wa, que passa a integrar o agenciamento cinema-ritual. Exercendo
a regulação das relações entre os elementos constituintes da câmera, ele se vale da mediação
da máquina para produzir imagens do mundo.
É preciso pensar agora como todo esse processo ganha corpo na vida comunitária por
meio do surgimento de instituições que mobilizam pessoas e equipamentos para concretizar, a
partir de toda essa mediação da técnica descrita anteriormente, práticas socialmente relevantes. Neste sentido, procuro pensar a seguir como instituições como a Escola e o Ponto de
Cultura da aldeia articulam práticas que se sobrepõem e se complementam, tendo no professor
e no realizador indígenas papéis centrais.
77 Relais no original.
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5.2 Professores e cineastas

O Ponto de Cultura e a Escola em Wederã são instituições próximas na vida da aldeia
e compartilham mais que o espaço físico. Trata-se de uma relação que extrapola o aspecto formal e os conecta enquanto lugares de produção de comunidade num sentido amplo. Pensando
com Cezar Migliorin, entendo essa comunidade como “um pertencimento e uma abertura, um
fazer-se e um desfazer-se, uma centralidade e um desgarramento. Somos tocados então pela
necessidade de pensarmos a educação como um forte operador na constituição e na abertura
de comunidades (2015, p. 194, grifo meu).
Em que pesem as diferenças e especificidades do contexto do qual ele fala e o que
tenho em vista aqui, as quais serão retomadas adiante, tal abordagem interessa pela dimensão
ativa conferida à educação e sua potência de mobilizar relações de grupo. Trata-se de uma
inversão da hierarquia pedagógica estatal, pressuposta também na escola da aldeia. Essa
mudança de perspectiva nos ajuda, pois aproxima o argumento do modo de entrada tanto da
pedagogia quando do cinema nessas comunidades: cinema e escola são aparatos técnicos e
teóricos estrangeiros, formados sobre bases políticas, sociais e filosóficas fundamentalmente
diferentes da visão de mundo xavante. A presença de estruturas legais, jurídicas, financeiras e
técnicas na aldeia que dão corpo a esses saberes estrangeiros é, portanto, problemática por si
só.
No caso do cinema, não é nenhuma novidade sua proximidade com o colonialismo do
início do século XX, fundamental para seu desenvolvimento técnico. Ella Shohat e Robert
Stam lembram que o cinema nasce no auge do imperialismo europeu, herdando, sobretudo,
suas infraestruturas de comunicação que se estendiam por quase todo o planeta já no final do
século XIX. Segundo os autores, essa infraestrutura permitiu que a Europa estendesse sua
hegemonia para a dimensão simbólica propiciada pelo cinema. É essa mesma herança que
perpetua até hoje a onipresença do imaginário de Hollywood, expressão cinematográfica do
eurocentrismo em todo o mundo (2006, p. 63).
Eles fazem tal crítica sem perder de vista, no entanto, os limites dessa hegemonia e a
natureza conflitiva da recepção dessas imagens, notando que a ampla circulação da produção
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audiovisual europeia e estadunidense não pode ser traduzida em uma assimilação pura e completa de conteúdo. Ela é assimilada e adaptada conforme os termos das culturas locais,
deslocando a questão para a tensão que surge entre homogeneização, heterogeneização e ressignificação no contexto hierárquico global em que se dão tais relações (ibidem, p. 65).
Já a educação teve um papel muito mais direto e explícito no processo de espoliação
cultural e assimilação dos povos nativos nos sistemas administrativos imperialistas nos territórios coloniais. Mariana Kawall Leal Ferreira (2001, p. 72) traça um histórico dos projetos de
educação escolar para indígenas no Brasil, enfatizando justamente a relação da escola com a
cultura e o conhecimento nativos. Ela aponta que o primeiro momento desse processo no Brasil aconteceu justamente no período colonial, notadamente por meio da ação dos jesuítas, que
atuaram até 1759 com o ensino do idioma português e com a imposição da religião católica
em detrimento das línguas, mitos e hábitos nativos. Esse método teve continuidade com os
salesianos nos séculos XIX e XX, quando passou a sofrer resistência do Estado brasileiro, em
processo de laicização após a Independência.
Esse segundo momento, levado a cabo inicialmente pela ação do SPI e depois pela
Funai, conservou, em detrimento das diferentes premissas da corrente positivista que substituiu o catolicismo, as mesmas limitações do modelo anterior no que se refere ao modo de
conceber a cultura nativa e a ausência de ferramentas para considerá-la um elemento relevante
no processo. Em ambos os casos, a instituição escolar funcionou como um meio de converter
povos nativos em mão de obra e de incorporá-los na Igreja e no Estado como fiéis ou cidadãos
de segunda classe78 (ibidem, p. 75).
Essas afinidades que existiram em certo momento entre cinema, educação e projetos
de dominação, sobretudo em relação a sociedades nativas dos territórios coloniais europeus,
apontam para uma potência central dessas práticas. Cinema e educação operam, sobretudo em
78 Com a substituição do SPI pela Funai, a preocupação em buscar legitimidade internacional e científica levou
ao estabelecimento, no início da década de 1970, de um convênio com o Summer Institute of Linguistics
(SIL), braço acadêmico da organização religiosa protestante Wycliffe Bible Translators. Críticas de Universi dades e ONGs levaram o convênio a ser rompido em 1977. Uma nova parceria foi refeita em 1983, e ainda
hoje o material didático do SIL circula em diversas comunidades (FERREIRA, 2001, p. 76-77). Por meio
desse lugar central que passou a ter na política educacional estatal, “o SIL acabou desempenhando o papel de
criador, implementador e de responsável pelos programas de educação bilíngue e bicultural desenvolvidos
em áreas indígenas, apoiados e oficializados pelo órgão indigenista oficial. Conjugando linguística e proselitismo, este modelo educacional colocou-se, em última análise, a serviço das políticas governamentais de integração dos povos indígenas à sociedade nacional” (Ibidem, p. 79).
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contextos interculturais, como dispositivos de mediação de mundos. Em Wederã, eu diria que
as duas instituições modulam experiências de contato interétnico, agenciando pontos de vista.
Isso chama a atenção para um problema fundamental: a relação entre cinema, escola e
etnicidade implica processos de articulação, deslocamento e multiplicação de pontos de vista
a partir da adoção de práticas estrangeiras. Trata-se de algo que já estava colocado na seção
anterior, no problema da presença da câmera nas performances rituais. Ali, a questão foi tentar
entender como o ponto de vista da câmera, via de acesso e expressão da máquina cinema no
ritual, é submetido a uma articulação em um sistema técnico, ou, nos termos de Stengers
(2010), a um conjunto de exigências que condicionam a aliança que ele viabiliza, a constituição de um agenciamento filme-ritual.
Aqui, porém, a questão é um pouco mais ampla pois envolve três termos: o Ponto de
Cultura, a Escola e a aldeia. Pensando cada um desses termos enquanto práticas, temos uma
relação entre cinema, educação e etnicidade, um problema com três vértices e três faces relacionais. A frente que conecta cinema e etnicidade é o que mobiliza não só o problema da
câmera com o ritual, mas toda a tese, e funciona aqui como a base para organizar o argumento. Neste sentido, educação é o terceiro elemento que passa a compor o problema, na
medida em que a existência do Ponto de Cultura em Wederã não pode ser pensada se não for
considerado o papel da Escola no processo. Naquele esquema triangular de análise, o vértice
Escola surge como um outro caminho pelo qual acontece a relação entre cinema e etnicidade,
ao mesmo tempo em que estabelece relações particulares com cada um.
Nesse sentido, a análise será desenvolvida em dois movimentos. Primeiro, me voltarei
para a relação entre escola e etnicidade, pensando a escola indígena “como espaços de fronteiras, (…) espaços de trânsito, articulação e troca de conhecimentos, assim como espaços de
incompreensões e de redefinições identitárias dos grupos envolvidos nesse processo, índios e
não índios” (TASSINARI, 2001, p. 50). Tal abordagem tem o objetivo de ressaltar a escola
como espaço interétnico de circulação e reinvenção de pessoas, objetos e saberes.
O segundo movimento será no sentido de pensar a relação entre cinema e educação
como um processo de constituição de subjetividades a partir da experiência estética. No centro desse processo, está um olhar para a relação entre cinema e escola enquanto práticas
emancipadoras, constituintes de espaços “em que as potências de um sujeito qualquer encon-
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trem espaço de experimentação e crescimento” (MIGLIORIN, 2015, p. 194). Aqui investigarei a correlação entre os papéis do professor e do realizador indígena enquanto operadores da
mediação cultural pressuposta nas atividades do Ponto e da Escola.
A ideia, portanto, é trabalhar com um aparato teórico que permita pensar como a
escola e o cinema, dispositivos estrangeiros entre os Xavante, operam práticas de produção de
comunidade, atuando ao mesmo tempo como interface coletiva de relação intercultural e
potência expressiva individual, notadamente em relação às crianças e adolescentes. Entendo
que, nesse processo, cinema e escola integram um quadro de dinâmica intercultural onde estão
em questão aquelas restrições que incidem sobre os processos de autodeterminação de uma
cultura, assim como os modos com esta se deixa afetar pela alteridade.

5.2.1 EEIEB Etenhiritipá: interface e fronteira

A Escola Estadual Indígena de Educação Básica Etenhiritipá (EEIEB Etenhiritipá)
existe desde 1998, criada somente um ano após a fundação da aldeia Wederã. Nesse primeiro
momento, ela funcionava em uma casa de madeira e palha, como todas as outras na aldeia, e
ficava no lado aberto do arco de casas, perto de onde foi construída, mais tarde, a sala de TV.
Alguns anos depois, a comunidade conseguiu o apoio de Prefeitura de Canarana, cidade à
qual a T.I. Pimentel Barbosa está vinculada administrativamente, que municipalizou a instituição, cedeu móveis, materiais de escritório e oficializou os cargos dos funcionários da escola, o
que viabilizou o pagamento de salários. Foi somente quase uma década mais tarde que a
comunidade conseguiu recursos, vindos da Secretaria Municipal de Educação de Canarana e
do Governo Federal via emenda parlamentar, para construir o atual prédio de alvenaria, que
abriga também o Ponto de Cultura Apowẽ e a Associação Aliança Povos do Roncador. Algum
tempo depois, a Escola foi transferida para o Estado do Mato Grosso, sendo atualmente vinculada à Secretaria Estadual de Educação.
Desde o início, o corpo docente e administrativo foi formado por moradores da comu-
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nidade ou de outras aldeias da T.I. Pimentel Barbosa 79. Trata-se, portanto, de uma escola que
se confunde com a própria comunidade em que está inserida, formada pelas pessoas que
vivem ali e voltada para essas mesmas pessoas. Essa escola foi criada a partir de um quadro
bastante distinto daquele que deu origem aos primeiros projetos de educação indígena comentados anteriormente. Em meados da década de 1970, ganharam força dois movimentos
paralelos de mobilização por modos alternativos de pensar a educação escolar indígena para
além da Igreja e do Estado, com origem no indigenismo civil, em setores progressistas da
Igreja Católica e no movimento indígena (FERREIRA, 2001, p. 87)80. Foram experiências que
deram origem a organizações ainda atuantes e que pautaram, no contexto pré-Constituinte,
uma visão de política educacional comprometida com a causa indígena e com a necessidade
de um sistema de educação formal atento aos projetos de emancipação e autodeterminação
reivindicados pelos povos nativos.
Mais especificamente, os encontros de educação indígena promovidos pela Operação
Anchieta (OPAN), ligada à Igreja Católica, e os Encontros de Professores Indígenas promovidos pelas várias entidades de docentes indígenas81, embasaram as discussões que
influenciaram decisivamente os direitos conquistados nessa área com a Constituição de 1988.
Entre eles, destaca-se o direito à diversidade cultural e ao território a ela associado. Quanto à
educação, garantiu-se o direito ao bilinguismo, orientado à preservação do modo de vida tradicional e à facilitação da relação com a sociedade nacional (FERREIRA, 2001, p. 100). Mais
especificamente, as mobilizações forneceram subsídios para formulação da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB) no que se refere à educação escolar indígena (ibidem, p.
91).

79 A única exceção é uma das professoras, Severiá Maria Idioriê, que apesar de não ser xavante, é indígena
javaé e karajá e foi casada por muito tempo com Cipassé, um dos líderes da comunidade.
80 Dessas três frentes, destacaram-se algumas organizações. No campo das ONGs indigenistas tiveram maior
visibilidade a Comissão Pró-índio de São Paulo (CPI/SP), o Centro Ecumênico de Documentação e Informação (CEDI), a Associação Nacional de Apoio ao Índio (ANAÍ) e o Centro de Trabalho Indigenista (CTI).
Entre as organizações católicas progressistas tiveram mais peso a Operação Anchieta (OPAN) e o Conselho
Indigenista Missionário (CIMI). Já no movimento indígena organizado tiveram destaque todas as sedes regionais da União das Nações Indígenas (Ferreira, 2001, p.87-95).
81 Ferreira (2001, p. 101) destaca a Organização Geral dos Professores Ticuna Bilíngues (OGPTB), a Comissão
dos Professores Indígenas do Amazonas e Roraima (COPIAR) e a Organização dos Professores Indígenas de
Roraima (OPIR).
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Figura 76: Primeira casa a receber a escola de Wederã (esq.) e a atual sede, compartilhada
com o Ponto de Cultura e a Associação (dir.).
Fonte: Acervo Ponto de Cultura Apowẽ

Todas essas reivindicações, uma vez acolhidas na Constituição, “abriram caminho
para a oficialização de ‘escolas indígenas diferenciadas’ e para a formulação de políticas
públicas que respondessem aos direitos educacionais dos índios a uma educação intercultural,
bi ou multilíngue, comunitária e voltada à autodeterminação” (LOPES DA SILVA; FERREIRA, 2001, p. 10). Essa nova concepção de escola indígena, que completa três décadas em
2018, garantiu, em termos tanto práticos quanto institucionais82, projetos pedagógicos baseados em processos nativos de produção e transmissão de conhecimento e abertos às
possibilidades contexto intercultural em que são desenvolvidos.
A EEIEB Etenhiritipá é parte desse processo. Tendo sido pensada a partir de um corpo
funcional local, o projeto que embasou a criação da escola foi concebido com a mesma orientação que levou as famílias, então moradoras de Wederã, a saírem de Pimentel Barbosa e
fundar uma nova aldeia: a busca por um estilo de vida mais próximo das tradições, orientando
todo o contato extra-aldeia a partir de uma forte ligação com a terra e com os antepassados.
Esse é um “discurso de origem” muito forte e expresso recorrentemente pelos moradores de
Wederã, sobretudo pelos que já eram adultos no momento de fundação da comunidade. A rei82 “Promulgada a Constituição, eventos significativos se sucederam no plano institucional: a incorporação da
educação indígena ao sistema nacional de educação pela transferência das responsabilidades federais específicas, nesse campo, da Fundação Nacional do Índio (Funai) para o Ministério da Educação (MEC) em
1991; a criação de um Comitê de Educação Indígena no MEC, constituído por representantes de povos indí genas e de organizações e instituições da sociedade civil e universidades, em 1993; a publicação, pelo mesmo
Ministério, das Diretrizes para a Política Nacional de Educação Indígena, também em 1993; o advento da
nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) em 1996, com artigos específicos sobre a educação escolar indígena; a elaboração e publicação do Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas, por
iniciativa do MEC, em 1998” (LOPES DA SILVA; FERREIRA, 2001, p. 10).
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vindicação de um corpo docente e administrativo formado exclusivamente por moradores da
região partiu desse pressuposto, de forma que a escola fosse um meio que favorecesse uma
relação positiva e produtiva com o mundo extra-aldeia e que funcionasse como via de acesso
a conhecimentos e técnicas úteis e de interesse da comunidade.
Não é desprezível, também, o fato da escola ter sido antecedida pela existência da
Associação Aliança Povos do Roncador, primeira forma de organização civil nessa comunidade. Tal possibilidade, garantida pela Constituição de 1988, foi, da mesma maneira, um fator
de politização dos povos indígenas brasileiros e que ajudou a moldar as políticas educacionais
(LOPES DA SILVA; FERREIRA, 2001, p. 13). Porém, mais do que isso, a Associação foi o
primeiro gesto de articulação política das famílias de Wederã orientada por um projeto de
comunidade que buscava valorizar, ao mesmo tempo, o resgate das tradições e as novas possibilidades dadas pelo contato interétnico83. O agenciamento formado pela Escola, pelo Ponto e
pela Associação é a manifestação atual desse projeto fundador. Não é acidental, portanto, a
integração que existe no funcionamento da Escola e do Ponto de Cultura, como veremos adiante.
Sendo assim, a EEIEB Etenhiritipá funciona como uma interface da comunidade com
o exterior. É interessante lembrar que o primeiro convite feito a mim para trabalhar em
Wederã foi justamente para realizar, por meio do Ponto de Cultura, uma oficina de edição a
partir de um registro de uma atividade da Escola. Essa atividade, realizada alguns meses
antes, foi parte de um programa de intercâmbio escolar com outros povos indígenas chamado
Troca de Saberes. O evento em questão era uma visita de uma semana que estudantes e professores guaranis da aldeia Jaraguá, estado de São Paulo, fizeram à escola de Wederã. Durante
essa semana, os professores xavantes planejaram uma série de rituais e atividades para apresentar a cultura local aos visitantes.

83 É inevitável notar a presença desse discurso em Estratégia Xavante (ver capítulo 3). Trata-se de uma formulação de projeto político que aproxima todas essas comunidades, Wederã e Etenhiritipá, que saíram da aldeia
principal de Pimentel Barbosa, grupo que participou de perto da realização desse documentário. Um dos problemas do filme, como apontam membros da comunidade, é justamente não ter dado conta da dimensão coletiva desse projeto político, em detrimento das trajetórias individuais.
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Figura 77: Quadros do vídeo Troca de Saberes: alunos guaranis conhecem práticas culturais
xavantes.

Na oficina, a orientação de montagem era enfatizar o intercâmbio de conhecimentos
tradicionais. Neste sentido, foi uma proposta não muito diferente daquela que orienta a montagem dos filmes sobre rituais analisados no capítulo anterior. Há um padrão que se multiplica
em camadas aqui, que é a intenção da apresentação da identidade étnica a partir de critérios
definidos por uma política consciente de contato com o exterior. Ou seja, opera de maneira
central uma relação entre a autoimagem que o grupo tem de si e a forma com que ela é “performatizada” nos vídeos e apresentações.
Os Xavante possuem uma palavra para designar especificamente esta noção: auwẽ
höimanazé, que pode ser aproximadamente traduzido como “cultura xavante”. A expressão
remete àquilo que determina o pertencimento do indivíduo ao grupo, que lhe confere identidade coletiva (GRAHAM, 2005). Sendo assim, a orientação que recebi para conduzir a
montagem do material durante a oficina fez com que o filme entrasse em ressonância com
esse projeto de produção cultural recorrente entre os Xavante e que definia também a atividade escolar retratada. Ou seja, tanto os filmes quanto as atividades escolares voltadas para
fora da aldeia têm como gesto central a apresentação de si.
Há, porém, uma outra operação aqui, igualmente importante, que é o estabelecimento
de uma linha inevitavelmente traçada quando o grupo reivindica um lugar simbólico para si.
Neste sentido, é interessante pensar a escola como uma fronteira cultural. A ideia de fronteira
deve ser entendida antes como abertura, lugar de mediação, troca e circulação do que como
limite. Para isso, recorro à forma com que Antonella Tassinari emprega o trabalho de Fredrik
Barth para pensar a escola como um espaço de interação em que diferenças sociais são elabo-
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radas e identidades são produzidas diferencialmente (2001, p. 64).
O argumento central de Barth é que
distinções étnicas não dependem da ausência de interação e aceitação sociais mas,
ao contrário, são frequentemente a própria base sobre a qual sistemas sociais abrangentes são construídos. A interação dentro desses sistemas não leva à sua destruição
pela mudança e pela aculturação: as diferenças culturais podem persistir apesar do
contato e interdependência interétnicos84 (Barth, 1969, p. 10, tradução minha).

Tal raciocínio pode ajudar na medida em que não toma a diferença cultural como um pressuposto da identidade étnica, mas o contrário: a afirmação identitária produz a diferença. Em
outros termos, a percepção da diferença em relação ao outro com quem um grupo se relaciona
é mais forte que a percepção de características e processos simbólicos compartilhados internamente para a constituição e afirmação de uma identidade étnica.
Recuperando um pouco da discussão desenvolvida no capítulo anterior, tal argumento
ressalta a consciência metanarrativa dos filmes de Caimi e Divino, na medida em que também
poderíamos chamá-los de “filmes de fronteira”. Ao estabelecer com tamanha ênfase e cuidado
as características da cultura xavante por meio do cinema, eles estão também reconhecendo o
poder definidor da linguagem do cinema, que opera aqui como meio de relação com a alteridade, sobre essa mesma cultura. Mesmo Estratégia Xavante e O Mestre e o Divino operam de
certo modo nesse registro, pois há em ambos uma performance de personagens xavantes direcionada conscientemente para um olhar estrangeiro.
Podemos, ainda, utilizar esse argumento para ampliar um pouco a discussão sobre a
câmera em contexto ritual. Isso porque a análise do processo de mediação técnica exercido
sobre a câmera e a técnica cinematográfica, como foi feita, trata-se efetivamente de um processo de estabilização de um sistema técnico em transformação. Recolocando o problema nos
termos de “relações interétnicas estáveis” como formulado por Barth (1969), podemos pensar
de modo mais abrangente como a câmera está sendo capturada em um duplo gesto de diferenciação identitária externa e transformação cultural interna. Vejamos como Barth formula a
questão:
84 Em inglês no original: “… ethnic distinctions do not depend on an absence of social interaction and acceptance, but are quite to the contrary often the very foundations on which embracing social systems are built.
Interaction in such a social system does not lead to its liquidation through change and acculturation; cultural differences can persist despite inter-ethnic contact and interdependence”.
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Relações interétnicas estáveis pressupõem precisamente esse tipo de estrutura de
interação: um conjunto de prescrições que governam as situações de contato e permitem uma articulação em alguns setores ou domínios de atividades específicos e
um conjunto de interdições ou proscrições com relação a determinadas situações
sociais, de modo a evitar interações interétnicas em outros setores; com isso, partes
das culturas são protegidas da confrontação e da modificação. (1969, p.16)

Trata-se, portanto, de uma modulação das relações com elementos externos à cultura,
precisamente o que o cinema representou em um momento inicial. A vantagem da abordagem
de Barth é entender esse processo de maneira dinâmica, onde prescrições e interdições são
camadas móveis e permeáveis, adaptáveis ao contexto e objetivos do grupo. É devido a isso a
possibilidade de se pensar, hoje, em cinemas indígenas como uma multiplicidade, já que em
cada caso essa incorporação responde a necessidades e restrições específicas de cada grupo.
Pensar a escola enquanto fronteira parte do mesmo pressuposto: menos como um lugar
de colonização do saber e da diferença e mais como um lugar híbrido, espaço de circulação do
mundo waradzú na aldeia, onde esses elementos estrangeiros podem estar sujeitos a regras de
circulação e contato por meio das quais a diferenciação externa e as transformações internas
podem ser moduladas e controladas. Nas palavras de Tassinari, “trata-se de entender a escola
indígena como um espaço de índios e de não índios e, assim, um espaço de angústias, incertezas, mas também de oportunidades e de criatividade” (2001, p.68).
Naquela primeira oficina que realizei em Wederã, em 2010, era justamente essa questão que estava colocada, e de maneira bastante sofisticada. Isso porque não só havia uma
relação entre auwẽ e waradzú sendo mediada por meio da atividade do Ponto de Cultura. O
trabalho na oficina era processar uma outra mediação, esta realizada no âmbito da escola: uma
relação interétnica entre dois povos indígenas, por meio de um dispositivo inicialmente
estrangeiro a ambos. A “troca de saberes” que professores e estudantes xavantes e guaranis
realizavam ia além da troca de conteúdo por meio da apresentação de tradições. Operava,
naquele encontro, a transformação de um grupo pelo outro por meio do reposicionamento face
à diferença. Ao mesmo tempo, havia um alinhamento de estratégias contra uma ameaça em
comum, exercida pela cultura não indígena em que ambas estão inseridas.
Quanto à minha entrada no processo, ela aconteceu na articulação que existe entre
Escola e Ponto de Cultura. Ali, meu papel era auxiliar um grupo de jovens da aldeia a refletir
sobre a experiência com os estudantes guaranis. Os adolescentes que participaram daquele
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projeto foram instigados a se posicionarem enquanto xavantes em dois níveis distintos: frente
aos “parentes” guaranis, com os quais existe uma solidariedade e identidade no plano da identidade étnica; e frente ao waradzú e a prática do cinema, que demanda um esforço de
elaboração de outra ordem, que se dá nos termos da apropriação do uso do equipamento. De
certa forma, o gesto de produzir e montar essas imagens era o processo de elaboração da
comunidade sobre o duplo encontro em questão.
Essa proximidade não é, de modo algum, contextual e ultrapassa o aspecto prático e
institucional. Trata-se da produção, invenção e circulação de conhecimento a partir da experiência estética na escola e na aldeia, do cruzamento de práticas tradicionais, pedagógicas e
artísticas travado em um contexto sociocultural que modifica decisivamente as técnicas envolvidas. Lidar com essa questão demanda um olhar mais detido sobre a forma com que tais
técnicas são mobilizadas e entrelaçadas pelas pessoas que as vivem.

5.2.2 A Escola e o Ponto: mediação e experiência

Abordar em conjunto os professores da Escola e os responsáveis pelas atividades no
Ponto de Cultura responde, mais que a uma proposta teórica, a uma necessidade prática colocada pelo funcionamento desses lugares. Isso porque, em muitos momentos, a equipe do
Ponto e o corpo docente e administrativo da Escola se sobrepõem85. Além disso, é muito
comum que as atividades escolares sejam complementadas ou planejadas em conjunto com
oficinas, registro audiovisual ou exibições de filmes, atividades que demandam a participação
direta da equipe do Ponto.
Há, portanto, uma coordenação entre as atividades dos dois lugares. Levar isso a sério
é importante para compreender o processo em questão. Por isso, nesta seção, partirei das falas
de dois professores e realizadores xavantes, que vivem e produzem tal cruzamento, para pen85 Leandro Parinai’a me indicou 11 pessoas que ele considera parte do Ponto de Cultura a partir do histórico de
atividades desenvolvidas: há a equipe em atividade, atualmente pequena e composta por ele mesmo e Rolf
Tsirabi, ambos moradores de Wederã; os ex-moradores com participação mais esporádica Caimi Waiassé,
Paulo Cipassé, Severiá Idioriê, Clara Rewai’o Idioriê, Pontal Xavante e Erliê Xavante, que vivem em aldeias
vizinhas ou em cidades da região; e pesquisadores não-indígenas envolvidos desde o início com os projetos
do Ponto, grupo em que me incluo, além dos colegas Francisco Caminati e Aline Hasegawa.
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sar as práticas do cinema e da educação na articulação entre Ponto e Escola. Isso parte de um
pressuposto, que tomo emprestado da filósofa Isabelle Stengers (2010, p. 48), de que as práticas não podem ser pensadas isoladas dos indivíduos que se empenham nelas, assim como
estes não são separáveis das práticas em que se engajam. Ao mesmo tempo, diz ela, toda
prática implica relação entre indivíduos, o que torna impossível pensar um indivíduo separado
de outros. As práticas e as redes de indivíduos estão mutuamente implicadas.
Sendo assim, por meio dessas falas, procuro entender tais professores e realizadores
como praticantes no sentido proposto por Stengers (2010): um indivíduo implicado em uma
prática. Na medida em que essa definição parte de um entendimento de que as práticas produzem realidades e verdades, não apenas fornecem acesso a elas, temos que esses indivíduos são
agentes de experimentação e criação de mundos. No caso dos professores e realizadores
xavantes, proponho pensá-los como agentes que especulam, outro termo caro a Stengers, com
as transformações, ou os devires, possíveis para a cultura xavante. Posto isso, vamos aos praticantes.

Leandro Parinai’a, que é irmão caçula de Caimi Waiassé, atual cacique de Wederã e
principal responsável pelo Ponto de Cultura Apowẽ no momento, fala sobre o planejamento
das atividades:
A gente sempre pensa com a escola. (…) E quando tem atividade ligada a imagem…
Vamos pegar [como exemplo] o vídeo do Ponto, do lixo. A ideia é saber usar o lixo,
a Escola fala: precisamos dessa atividade, para mostrar para os alunos. A equipe faz
o que a Escola está pedindo, pra fazer sua atividade (2015)

O trabalho a que ele se refere é o registro de uma atividade com as crianças pequenas, em que
os professores da escola trabalharam a questão da gestão do lixo na aldeia, noções de coleta,
descarte e impacto ambiental dos resíduos gerados pela comunidade. O vídeo produzido foi
feito por um dos adolescentes que, ainda criança, participou da primeira oficina que fiz em
Wederã em 2010. Depois daquilo, ele passou a ocupar intensamente o espaço do Ponto.
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Figura 78: Fotografias utilizadas no vídeo do Ponto de Cultura e da Escola sobre o manejo
do lixo.
Fonte: Acervo Ponto de Cultura Apowẽ

Esse vídeo, montado com fotografias, é um exemplo bastante típico de um fluxo de
trabalho que Caimi costuma propor para introduzir noções de montagem: “O jeito de exercitar
[a prática de montagem] é com foto e fazer vídeo (…). Sempre começa assim. Com as fotos, o
texto, dá mais segurança para editar a filmagem de rituais. Ou os registros que eles fazem em
pescarias, ou reuniões” (2015). No vídeo sobre o lixo, o que temos é precisamente isso, um
exercício de construção de narrativa a partir de fotografias, tendo como mote a descrição da
atividade da Escola.
A música entra na montagem basicamente como elemento rítmico e formal. Sintomático é o fato de que as duas músicas não sejam faladas nem em português, nem em xavante,
e, portanto, sejam provavelmente incompreensíveis para todos na aldeia. Outro fato que indica
o critério basicamente formal e algo aleatório da escolha da trilha sonora é a segunda música,
uma canção gospel cantada em espanhol. Trata-se, provavelmente, como o próprio Caimi
aponta, de algo vindo de Sangradouro, onde as pessoas têm contato com material de povos
indígenas andinos, região em que os salesianos também estão presentes (WAIASSÉ, 2015).
Ele diz, ainda, que as músicas começaram a chamar sua atenção justamente por não haver, por
parte dos jovens, uma preocupação com a relação entre a trilha sonora e as imagens. Isso o
levou a trabalhar mais explicitamente essa questão:
Ultimamente estou dando toques, que [eles] não podem colocar qualquer música, e
que tem que colocar o nome da música e do artista. Porque eles estão colocando de
qualquer jeito as coisas que estão fazendo. (…) Aí estão mais espertos. Mas mesmo
assim tem que colocar artistas xavantes. (idem)
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Essa é, segundo Caimi, uma preocupação explícita dos anciãos da aldeia, que se incomodam com o gosto cada vez mais comum entre os jovens pelas músicas vindas de fora,
assim como pelo tipo de material produzido em Sangradouro, como as performances com inspiração andina e country que Divino costuma retratar. Sobre esse intercâmbio, Caimi diz que,
para o “pessoal que vem pra cá e leva os vídeos produzidos aqui, os velhos sempre falam que
tem que produzir esse tipo de vídeo, mais da cultura, para fortalecer. Para não influenciar
tanto as crianças” (idem).
Apesar dessa cobrança por preservar o idioma e a cultura xavante nos vídeos, esses
exercícios acabam funcionando, também, como prática do português. No caso do vídeo sobre
o lixo, por exemplo, os textos foram traduzidos para o português, mesmo que toda a atividade
tenha sido feita em xavante e o vídeo não tenha sido produzido para circular fora da aldeia. Os
textos aqui não só complementam a narrativa por meio da descrição das imagens, mas tentam
reproduzir no filme o conteúdo da atividade, funcionando quase como os comentários dos
professores e tentando suprir a ausência do som direto.
O cuidado com o uso do texto é uma outra preocupação de Caimi, que costuma enfatizar o viés educativo dos exercícios: “Todos os vídeos são bem detalhados e informativos. São
escritos em língua materna. Então acho que isso [é bom porque] não só fica de arquivo do
grupo que está fazendo o ritual, mas também é uma forma de repassar para outras aldeias que
esse grupo está fazendo os rituais” (idem).
Nessa fala, ele conecta as orientações dos exercícios de montagem de fotos com dois
dos usos mais frequentes do trabalho com vídeo: a circulação dos eventos rituais como imagem entre aldeias e sua utilização como ferramenta pedagógica na escola. Muito do material
do Ponto é utilizado como ilustração para o conteúdo das aulas, como nesse caso dos filmes
sobre rituais que servem, nas palavras de Parinai’a (2015), “para ver qual como em uma festa
o pessoal se pinta… O tipo de pintura, significado. Para eles [as crianças] verem na imagem
como se faz as pinturas. E para ver a dança também, como dançam. Tudo que podemos repassar para eles, do ritual”.
Além desse gesto atual, de uso das imagens na escola para produção contemporânea
da tradição, há também um olhar para o passado e para o processo de formação da comunidade, como fala Caimi ao descrever seu uso das imagens nas aulas:
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Eu falo muito da importância da imagem. Sempre comparo as coisas do passado
com agora, através de foto, (…) dos filmes que foram feitos para essa região, Estratégia Xavante, Auwẽ Uptabi… São vídeos que aprofundaram muito o relato dos
mais velhos aqui, dessa região. E também [falo] da importância do vídeo, dos filmes
que são realizados em outras aldeias xavantes, da continuidade de, além de ter essa
aproximação do não-indígena, o povo Xavante estar se mantendo, mantendo a formação dos jovens (WAIASSÉ, 2015).

Ou seja, não só filmes feitos ali, mas também as produções feitas para circular em festivais ou vindas de outras etnias são utilizadas na Escola dessa maneira. Caimi comenta,
ainda, que as próprias escolas de diferentes aldeias trocam vídeos que produzem em atividades internas, como este sobre o lixo que despertou o interesse de professores de Sangradouro
que haviam feito algo parecido. Tal circulação chama a atenção para a multiplicidade que
caracteriza o circuito em que as imagens transitam. Assim como as performances rituais, os
filmes produzidos nas escolas também mobilizam a troca de filmes entre aldeias.

Essas falas demostram uma correlação entre as redes de educadores e produtores de
imagens em Wederã. Para além do fato de que entre os Xavante muitas pessoas ocupam os
dois papéis, é interessante pensar a questão nos termos de uma proximidade de formas de ver
e produzir comunidade. Se falarmos de pedagogia “não como uma forma de ensinar, mas
como uma relação entre múltiplos atores em que a constituição de sujeitos e comunidades está
em questão”, como propõe Cezar Migliorin (2015, p. 181), então estamos muito próximos do
que define o papel dos educadores e realizadores nativos de uma cultura indígena. Mais do
que transmitir ou mesmo produzir conhecimento, trata-se de, junto não só com os estudantes,
mas com toda a aldeia, encontrar formas de “conhecer, agir e usufruir dos sentidos humanos e
das potências da comunidade.” Ou ainda, “ser capaz de agir e fazer diferença na comunidade,
mas também de ser afetado sensivelmente pelo que a comunidade inventa – a arte, por exemplo.” (MIGLIORIN, ibidem, p. 64).
Pensar a escola a partir de tal noção de educação implica reconhecer sua proximidade
com uma forma possível do cinema existir e operar em uma comunidade. Trata-se, portanto,
de constatar que a vizinhança entre o Ponto de Cultura e a Escola em Wederã não é acidental
nem funcional, mas sim “uma feliz coincidência de pontos de vista, ou seja, uma confluência
de posições políticas na escolha do lugar a partir do qual se constrói uma imagem do mundo”
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(LEANDRO, 2010, p. 80). Entendendo esse posicionamento político, com Rancière, como
um gesto que desestabiliza um estado de visibilidade das coisas, a confluência entre cinema e
pedagogia indígenas tem a mediação de mundos em como um ponto central.
Neste sentido, é pertinente notar um paralelo que existe com a função mediadora do
xamanismo, prática nativa ameríndia cujos paralelos com a educação Peter Gow (1991) ouviu
das populações nativas do Baixo Rio Urubamba, no Peru. Essa relação passa tanto pelo acesso
do xamã ao mundo sobrenatural quando sua capacidade de, por meio desse trabalho mediador,
manter o equilíbrio da vida e do mundo. Segundo Gow, as comunidades daquela região associam o conhecimento obtido na escola à possibilidade de buscar melhor possibilidades de vida
fora dos seringais, o que permite uma vida mais “verdadeira” pois próxima das relações sociais tradicionais. A partir do trabalho de Gow, Tassinari (2001, p. 59) conclui que
ao comparar a escola com o xamanismo, essas populações colocaram em evidência
o aspecto de mediação atribuído a ambos. Isso nos permite compreender que as
escolas indígenas, como os xamãs, têm a capacidade de transitar entre mundos e realidades muito distintas, não pertencendo exatamente a nenhuma dessas realidades.
(…) Assim, podemos entender as escolas como espaços de mediação e de tradução
que, no entanto, não pertencem totalmente a nenhuma das esferas que articula.

Estamos, portanto, tratando de lugares que existem no limite de uma comunidade, um
espaço onde ela encontra os meios para se reinventar em face de alteridades que se apresentam. Essa é justamente a função do xamã: manter o equilíbrio do mundo por meio do diálogo
com os deuses, os espíritos e os animais, ou de evitar que o céu caia, como disse Davi Kopenawa a Bruce Albert (2015). A aproximação entre a escola e o xamanismo se deve justamente
a tal gesto de trazer para a comunidade o que não é ainda ela. É, também, o que implica a continuidade entre escola e cinema em Wederã.
Essa dupla captura entre cinema e escola não é, no entanto, um processo exclusivo de
comunidades indígenas. Há bastante tempo, tal encontro é pensado e experimentado em
outros lugares. Em A hipótese-cinema, Alain Bergala relata sua experiência no projeto do
Ministério da Educação francês, realizado entre 2000 e 2005, de introdução das artes nas
escolas fora de uma lógica disciplinar e curricular. A premissa era que a arte fosse uma experiência à parte, “cuja alteridade radical os alunos devem experimentar” (2008, p. 31). A
alteridade em questão é da própria prática cinematográfica em relação à escola e, consequentemente, do mundo a que ela dá acesso frente ao mundo que as crianças experimentam
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cotidianamente dentro e fora da sala de aula.
A preocupação com esse duplo encontro é central: como a escola pode se deixar afetar
pelo cinema no que este tem de mais central, sua natureza enquanto arte? Tal pergunta corresponde a uma demanda por transformação das práticas de ensino escolares no contexto que deu
origem ao livro. Trata-se de uma metodologia de “exposição dos jovens à arte” fundada em
possibilidades de acesso, experiência e familiarização com o cinema. Aqui, a relação com a
técnica está dada de alguma forma: o cinema não é novidade para aquelas crianças. O desafio
é justamente provocar um maravilhamento, descobrir com as crianças como o cinema pode
ser “outro” além desse já conhecido.
Em que pesem as grandes diferenças de contexto, há diversos aspectos das hipóteses
de Bergala que podem nos ajudar. Em Wederã, a exposição ao cinema se dá na sua totalidade:
as imagens, sua base material e, sobretudo, os mundos que ele carrega. Isso faz com que a
questão do “inimigo a ser combatido”, como, por vezes, parece ser a postura de Bergala
diante da cultura de massa na TV e no cinema, é ainda mais urgente. Isso porque, se fora da
aldeia um cinema-arte continua existindo ao lado e apesar do cinema-mercadoria, em contexto
indígena, o modo de vida e a visão de mundo que se deseja garantir, ainda que por meio de
transformações controladas, está sempre sob um risco real de desparecimento.
Daí o sentido invertido quando se lida com o cinema na escola indígena. Refiro-me à
insistência, sobretudo por parte dos anciãos das comunidades que orientam os temas e as
abordagens nos filmes mais importantes feitos nas aldeias, em retratar as práticas tradicionais,
e retratá-las de uma certa maneira. Em vez de uma abertura do universo imagético, a ação
pedagógica indígena parece ter a função de garantir a eficácia de prescrições que garantam
um projeto coletivo e comunitário. Mais do que uma demanda “politicamente correta” acerca
de como “representar” a cultura xavante nos filmes, há a consciência de que o cinema deve
operar como um acesso ao conhecimento tradicional.
Retomar o argumento de Stengers (2010) pode ajudar a pensar essa dupla afetação
entre cinema e escola, que acontece de maneiras diferentes nos dois contextos observados.
Trata-se de pensar a questão como um contato entre duas práticas e redes de indivíduos diferentes, mas implicadas mutuamente, o que ela chama de abordagem ecológica. Isso permite
observá-las enquanto sistemas de produção de valores, relação e significados, organizados em
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termos de multiplicidades às quais são constantemente adicionados novos elementos (ibidem,
p. 32). Essas capturas recíprocas entre práticas define a natureza dinâmica da relação em
questão, entendida antes como “uma questão de ‘valor’ e ‘criação de valor’, ou seja, a questão
ecológica do que ‘conta’ e ‘poderia contar’” para tais práticas (ibidem, p. 36-37).
Em outras palavras, o que há no cinema, e que pode interessar à escola, e vice-versa,
no sentido de transformá-los a favor da experiência das crianças com as imagens? Sobre tal
pergunta, Stengers diria tratar-se de uma restrição, um parâmetro que deve ser satisfeito por
um praticante sem colocar imperativos sobre como fazê-lo. Bergala encontra uma solução no
sentido de levar o cinema à escola como experiência e iniciação à prática artística. Os xavantes o fazem de outra forma, condicionando a entrada do cinema na comunidade à conexão
entre tradição e transformação por meio da potência estética dos rituais.
Uma experiência que propõe ainda outra solução é o projeto “Inventar com a Diferença” (ID), executado pela Universidade Federal Fluminense e ligado à Secretaria de
Direitos Humanos da Presidência da República. Foi um projeto realizado entre 2013 e 2014,
que promoveu a formação de professores da rede pública de modo a trabalhar com o cinema
nas escolas. O trabalho com os professores era feito por mediadores do projeto, que os preparavam para utilizar a metodologia proposta e conduzir as oficinas em salas de aula
(MIGLIORIN, 2015, p. 209).
O cerne do projeto era o uso de dispositivos que colocavam os estudantes em contato
com princípios do cinema por meio de exercícios simples, muitos dos quais dispensavam o
uso de equipamentos cinematográficos, de forma que qualquer professor ou estudante pudesse
se apropriar da técnica. São eles que interessam aqui, na medida em que são formas de provocar a escola a sair de uma zona de conforto e a buscar articulações com lugares que não são
dela. Da mesma forma como faz um xamã yanomami ou um ritual xavante, estes dispositivos
instauram “uma crise desejada por quem dele participa. (…) Na crise as decisões não estão
prontas, as respostas demandam invenção, uma vez que a repetição da mesma resposta é o
aprofundamento da crise (ibidem, p. 78).
Assim, esses dispositivos funcionam como facilitadores da captura mútua entre
cinema e escola. A potência do projeto foi justamente se colocar como elemento catalisador
para que algo nas escolas pudesse despertar a partir do contato com o cinema. Mais que “ensi-
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nar” como usar o cinema em sala de aula, instigar a curiosidade de professores e alunos. Os
dispositivos, que Migliorin (idem) descreve como “poucas e objetivas regras que gerariam um
grande descontrole, uma abertura para o acaso” ou ainda “a introdução de linhas ativadoras
em um universo escolhido”, operam efetivamente como restrições para garantir a adesão eficaz de novos praticantes ao cinema.
A isso se deve o papel central do mediador no projeto. Este indivíduo opera como um
articulador entre práticas. A ênfase na relação com os professores, e não com os estudantes,
procura justamente potencializar a continuidade desse engajamento com uma outra prática. Os
professores são seduzidos pelos mediadores a se implicarem com o cinema por meio do trabalho com os dispositivos. Quando isso é bem-sucedido, multiplicidades se conectam e um novo
praticante, no cinema e na educação, surge.
Enfatizo a importância do papel do mediador e do professor no funcionamento do
“Inventar com a Diferença”, pois me parece haver uma proximidade com o papel dos professores e realizadores indígenas na relação das aldeias com o cinema. A descrição que Caimi
faz, nas entrevistas citadas, do processo de chegada do cinema em Pimentel Barbosa e do seu
papel nessa história ressalta a necessidade de seduzir a comunidade para a nova prática. Tanto
Caimi quanto Divino, ao falarem de suas experiências, lembram que não foram os primeiros a
utilizar a câmera na aldeia. O que fez com que eles continuassem com a prática foi justamente
entender essa função de sedução, mediação e tradução que o portador da câmara deve exercer.
Neste sentido, proponho dedicar uma atenção mais próxima a essa figura do realizador indígena, dada a sua centralidade e importância para a eficácia da articulação do cinema na vida
da aldeia.

5.2.3 O realizador indígena sob o risco do cinema

Como fica evidente nos filmes de Divino e Caimi com o Vídeo nas Aldeias, a mediação da máquina do cinema pelo ritual é apenas um ponto de partida. Os desdobramentos
contaminam os Xavante em diferentes direções, e a escola é um lugar em que isso acontece

287
dos modos mais interessantes. Isso porque sua natureza de fronteira e interface a consolida
como espaço de invenção de soluções e a habilita, portanto, a receber o cinema no que este
tem de mais potente. Nisso, o professor e o realizador exercem papel fundamental. Eles são os
indivíduos por meio dos quais acontece a mediação e troca entre campos heterogêneos. São
funções que, em grande parte, se sobrepõem pela importância que têm na tarefa de lidar com a
passagem entre sistemas culturais. Como o cinema é de onde partem as perguntas na tese, me
concentrarei no papel do realizador indígena.
A figura do diretor de cinema é, em geral, foco privilegiado no gesto de pensar um
filme. O lugar do cineasta, enquanto indivíduo criador, em relação à obra é questão central
para uma longa tradição de estudos de cinema. A própria história do cinema se formou decisivamente em torno dessa figura do autor individualizado, de cuja imaginação e sensibilidade
nasce o filme. O próprio Bergala (2008, p. 205) não deixa esquecer que “o cerne do ato de criação no cinema é solidão e risco”.
Não por acaso, Vincent Carelli (2009) propôs o termo cineasta-indígena para os alunos formados pelo Vídeo nas Aldeias. Mesmo que, ainda segundo Carelli, se tratasse de uma
categoria provocativa para enfatizar o gesto de afirmação cultural e florescimento da autoestima dos povos indígenas no fim dos anos 1990, é significativo que essa forma do “autorcriador” tenha tal carga simbólica e operacional mesmo em contextos onde a questão da autoria funciona de maneira bastante distinta.
Essa imagem do indivíduo liberto das amarras sociais, dotado de um gênio livre para
criar e inventar um estilo único está nas bases do surgimento do campo artístico contemporâneo e define o epicentro do fazer artístico. Esse modo de existir do artista e do fazer a “arte
pela arte”, justamente o que Rancière chama de regime estético, se formou no final do século
XIX e, segundo Pierre Bourdieu (1996, p. 83), teve em Baudelaire o principal paradigma por
encarnar “a posição mais extrema da vanguarda, a da revolta contra todos os poderes e todas
as instituições, a começar pelas instituições literárias”. Esse lugar ocupado pelo poeta, ainda
segundo Bourdieu, definiu as qualidades do que se consagraria como o capital simbólico por
excelência dos campos artístico e literário no século XX.
Ora, não há nada mais distante entre os povos ameríndios que um papel social ligado à
criação estética, que inclui o cinema, pensado nesses termos. O gesto estético é sempre de
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ordem coletiva e indissociável de outras esferas da vida. Mesmo que especializações e papéis
de liderança existam em atividades relacionadas ao fazer estético, como é o caso das mestras
tecelãs e dos líderes de canto Huni Kuin (LAGROU, 2009, p. 17-18), a inovação, subversão e
criação de estilos individuais que caracteriza a arte contemporânea ocidental não são valorizadas enquanto tal. Isso acontece pois o fazer estético ameríndio não está dissociado da vida em
sociedade, como acontece no pensamento ocidental “que associa coletividade com coerção e
se vê, desta maneira, obrigado a projetar o poder da criatividade para fora da sociedade” (ibidem, p. 15).
Mais que isso, a criação está em geral ligada a outros mecanismos de pertencimento
social como o gênero, o parentesco, o nome, a função cerimonial, etc. Isso não quer dizer que
um objeto estético não esteja sujeito à avaliação. A antropóloga Els Lagrou (ibidem, p. 22)
elenca duas possibilidades de êxito ou fracasso de um artefato: se está em questão a dificuldade técnica, os critérios serão as habilidades manuais do artesão em ajustar o objeto a uma
forma ideal; se a questão é a expressividade da forma, o que garante a empreitada é a inspira ção recebida por seres não-humanos, divindades ou ancestrais que se comunicam em sonhos
ou visões. A “criatividade” do artista, sua capacidade individual de elaborar um modelo, dificilmente será um critério relevante.
Isso define uma questão muito importante na prática estética indígena, onde o cinema
está compreendido. Trata-se da função mediadora do artesão e, portanto, do cineasta indígena.
Ainda com Lagrou (idem),
o artista é antes aquele que capta e transmite ao modo de um rádio transistor do que
um criador. Preza-se mais sua capacidade de diálogo, percepção e interação com
seres não humanos, cuja presença se faz sentir na maior parte das obras de aspecto
figurativo, do que a capacidade de criação ex nihilo, criação do nada. Esta ideia de
ser mais receptor, tradutor e transmissor que criador vale para a música, a performance e a fabricação de imagens visuais e palpáveis.

Por essa razão, o risco que o realizador indígena corre é de uma natureza diferente
daquela que ronda o artista contemporâneo. Enquanto este tem que lidar com um julgamento
personalizado e que toma como referência um campo autônomo e voltado para si mesmo,
aquele tem de lidar com um controle muito mais rígido, exercido não só pela comunidade mas
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também por ancestrais, espíritos animais, divindades, etc86.
Quanto ao realizador xavante, na medida em que é duplamente agente mediador com
o mundo extra-aldeia, simultaneamente domesticador do equipamento estrangeiro e tradutor
da técnica e das imagens, o controle e risco aos quais ele se submete passa pela expectativa
que a comunidade dirige à sua atividade. Ele tem a responsabilidade de conectar a máquina
cinema com “outras máquinas que atravessam processos subjetivos, políticos e de grupo”, de
modular os afetos que a comunidade experimenta com o cinema, articular a “forma de o
cinema mobilizar o real que afeta o próprio real”, diria Migliorin (2015, p. 185). Se nas oficinas e filmes sobre rituais isso é evidente, também a filmografia feita em parceria com agentes
externos é afetada.
Em outros termos, o cineasta xavante é menos um artista que um mediador de mundos
e um iniciador. Mais uma vez, a comparação com o xamanismo se impõe. Não é por acaso
que, assim como a escola, a arte e o artista também costumam ser associadas ao xamã entre os
ameríndios (LAGROU, op. cit., p. 23). Isso porque seu papel de tradutor do mundo dos espíritos implica, ao mesmo tempo, relação com uma matéria potencialmente perigosa e uma ação
direta com a dimensão estética do mundo. O xamã é um mediador e um tradutor porque ele
elabora uma passagem, uma transição.
O xamã não incorpora as divindades e os mortos, ele conta-canta o que vê e ouve: os
deuses não estão “dentro de sua carne”, nem ocupam o seu hiro (corpo). Excorporado pelo sonho, o xamã ou seu “excorpo” (hiro pe) fica na rede, enquanto sua i~ –
aquela que será do céu – sai e viaja. Mas é quando ele volta que o xamã canta. E,
quando os deuses descem à terra com ele – que é quem “faz descer” (…) os deuses
–, descem em corpo, não em seu corpo… Um xamã encena ou representa os deuses
e mortos, ele torna visíveis e audíveis suas ações, mas não os encarna em sentido
ontológico (VIVEIROS DE CASTRO, 1986, p. 543).

A encenação do xamã é, de certo modo, uma busca passiva pelo conhecimento. Ao
entrar em contato com os deuses, o xamã observa e depois se deixa atravessar por essas imagens divinas. O gesto xamânico de tornar visíveis os espíritos é um “deixar-se subjetivar por
86 O artesanato wayana e wauja são bons exemplos desse risco que envolve agentes outros que os humanos
vivos, como observa Lagrou (2009, p. 23-25): “Entre os Wayana, o peso do ‘modelo’ tem sentido cosmológico. Inovar é perigoso, porque o modo certo de se produzirem corpos e artefatos foi estabelecido pelos
demiurgos dos tempos de criação. O conservadorismo estilístico deste grupo de língua karib lembra o dos
Wauja (…) no sentido de que ambos acreditam que a relação intrínseca entre o modelo e sua cópia torna a
produção artesanal uma empreitada arriscada. No caso wauja o ser parcialmente reproduzido no artefato pode
se vingar se a confecção for artisticamente mal feita, enquanto entre os Wayana existe o risco da tradução do
ser em artefato ser tão completa que ele ganhe agência e vida próprias”.
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aquilo que quer conhecer”, diz André Brasil (no prelo) sobre as performances de Os curadores da terra-floresta (2013), de Morzaniel Yanomami. Nesse filme, a relação entre cinema e
xamanismo é direta, na medida em que a própria matéria do filme é, na leitura de André Brasil, o invisível, o extra-campo que o xamã yanomami faz presente por meio das performances
filmadas.
Há algo desse “deixar subjetivar-se” do xamã quando o diretor indígena opera a
câmera ou a ilha de edição: ele adota, por observação e imitação, os gestos e modos de manipular os equipamentos, as possibilidades de composição, os movimentos de câmera, as
velocidades e enquadramentos na filmagem e na edição. Aos poucos, com o tempo e a intimidade, faz dele esses elementos que lhe eram estrangeiros. Com isso, ele pode aproximar as
práticas nas quais está mobilizado. Logo, promove uma aliança, um encontro “entre duas
ontologias da imagem, que se alteram mutuamente” (ibidem, p.9).

Figura 79: A performance xamânica e o invisível em Curadores da Terra-Floresta

Um outro aspecto importante é que, embora haja um forte componente de autoetnografia no filme de Morzaniel, como diz o Brasil, na medida em que o realizador também é
morador da aldeia filmada, o cinema garante o distanciamento e a alteridade do olhar que
filma o ritual (idem). É justamente esse deslocamento provocado pelo cinema que interessa
aqui. No entanto, me parece mais interessante pensar o realizador indígena, ao mesmo tempo
parte e metonímia da sua comunidade e sua cultura, e não o cinema em si mesmo como
agente desse deslocamento. Isso porque, ao abrir o ritual para o cinema, a aldeia prepara, a
partir de um indivíduo, um espaço para que ele ocupe e circule, assim como uma forma para
que ele a afete.
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Mais uma vez com Isabelle Stengers (2010), trata-se do conjunto de restrições que
condicionam a entrada da máquina cinema, as quais estabelecem um problema, algumas prescrições e interdições. Um dispositivo também, onde a solução para as capturas recíprocas
nunca está dada. Inventar esses caminhos é o papel do realizador indígena. Na medida em que
articula uma aliança entre práticas heterogêneas, ele realiza um trabalho de dupla tradução:
em um sentido, traduz o cinema nos termos das suas próprias práticas tradicionais; no outro
sentido, traduz suas tradições nos termos da linguagem audiovisual.
O realizador indígena pode acessar uma dimensão social à qual o resto das pessoas
não tem acesso direto. Isso faz surgir um novo lugar possível de fala, ocupado por esse indivíduo que terá a responsabilidade de se deixar atravessar pela máquina cinema e, com isso,
promover o encontro entre cinema e cultura. Ao se deixar capturar no dispositivo, ele também
o captura. Essa dupla captura domestica a perigosa alteridade do cinema.
O realizador xavante executa uma abstração da vida da sua comunidade, concretizando-a em imagens, enunciada nos termos da cultura, por meio da linguagem do cinema. Ao
mediar as restrições colocadas pela comunidade para a adoção da técnica audiovisual, ele
coloca em movimento as transformações estruturadas que definem a singularidade das culturas. O realizador indígena promove uma reação de contágio. No gesto de filmar a “cultura”,
ele aproxima o cinema da vida. Com isso, a vida afeta o cinema, e o cinema afeta a cultura.

5.3 Buscando Aröbönhipopá: comunidade e território

Como já vimos, os xavantes que vivem na T.I. Pimentel Barbosa têm uma relação
muito forte com a memória do antigo líder Apowẽ e da aldeia Aröbönhipopá, local em que a
facção liderada por ele experimentou o ápice do poder e da influência sobre o território na luta
contra os colonizadores87. Esse vetor de ancestralidade atravessa decisivamente a relação com
as imagens, o que ganha corpo notadamente na preferência dos xavantes por receberem o
87 Ver as páginas 80 a 85. Aracy Lopes da Silva recupera esse período com um nível de detalhes que impressiona, dada a precaridade dos registros, sobretudo orais. Para essa recapitulação histórica completa, cf. Aracy
Lopes da Silva (1992).
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cinema sobretudo enquanto ativador dessa ancestralidade.
É por isso que, nos filmes do Ponto de Cultura, a história cede lugar à geografia. Com
isso, quero dizer que, nesse arquivo de imagens, o acesso à memória não passa mais pela narração de quem viveu os acontecimentos, nem pela sistematização ritualizada do
conhecimento: a presença xavante nas imagens se constrói pelo tato, pela relação direta com a
terra, com o território e o que o constitui. Impossível não lembrar aqui do que Michèle Garneau identifica como os dois postulados fundamentais do cinema documentário de Pierre
Perrault: “a geografia vem antes da história; a oralidade vem antes do texto88” (2009, p. 125126, tradução minha).
Entre os diversos vídeos que compõem o acervo do Ponto de Cultura Apowẽ, há um
que efetiva de modo particularmente intenso esse deslocamento. Além disso, é a expressão
mais eloquente que me foi apresentada do investimento comunitário feito nesses espaços
mediadores que são a educação e o cinema. Da mesma forma que outros pequenos vídeos
comentados anteriormente, trata-se de um registro de uma atividade conjunta do Ponto com a
Escola, com o objetivo de levar os alunos para fora da sala de aula e trabalhar noções mais
ligadas à vida comunitária que ao programa curricular.
Há, porém, uma ambição que ultrapassa a atividade escolar: mapear o território a partir da busca por vestígios da antiga aldeia Aröbönhipopá. Por isso, além dos professores da
Escola, gestores do Ponto e estudantes, foi convidado um biólogo e ecólogo não-indígena parceiro da comunidade em outros projetos de manejo de caça que auxiliou com o uso do
equipamento de georreferenciamento. Isso define, de saída, uma especificidade desse vídeo,
que é a presença de um waradzú engajado na atividade realizada. Não se trata, portanto, de
uma atividade voltada exclusivamente para a própria comunidade, como a aquela sobre a gestão de resíduos mencionada antes.
Neste sentido, a reserva que Caimi chegou a me expressar sobre o fato de que esse
vídeo sobre o lixo tenha circulado entre escolas de outras terras indígenas, pois era originalmente um momento de “intimidade” da aldeia, não cabe à atividade em questão. O vídeo de
que falarei a seguir surge em continuidade com o gesto de abertura feito pela Escola e pelo
88 Em francês no original: “Les deux postulats les plus fondamentaux de la pratique de Perrault sont les répondants exacts de ceux de Dumont : que la géographie vient avant l’histoire; que l’oralité vient avant l’écriture”.
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Ponto. Poderíamos dizer que se trata, literalmente, neste caso, de um “filme de fronteira”, no
sentido que ultrapassa uma organização atual do território, este entendido ao mesmo tempo
espacial, temporal e culturalmente, e produz comunidade por meio da memória.

5.3.1 Caminhada

As grandes aventuras geográficas da história são linhas de fuga, ou seja, longas
caminhadas, a pé, a cavalo ou de barco: […] é sempre sobre uma linha de fuga que
se cria, não, é claro, porque se imagina ou se sonha, mas, ao contrário, porque se
traça algo real, e compõe-se um plano de consistência.
Gilles Deleuze

Vamos às imagens. O título do filme é Zõmõri Aröbönhipopá, ou “Aldeia Aröbönhipopá” em português. O arco narrativo é linear e se constrói em um intervalo de tempo de dois
dias e uma noite. Nesse período, o filme descreve uma longa caminhada cujo destino final é a
região onde ficava essa aldeia. Isso só fica claro, porém, no final do primeiro terço do filme,
por meio de um diálogo aparentemente incidental e que acontece em grande parte fora de
campo. Antes disso, tudo que há é a caminhada, na qual somos levados, enquanto espectadores, pela câmera que segue os personagens. Ao longo dos 10 primeiros minutos,
acompanhamos o grupo que avança de carro, de moto, mas sobretudo a pé. Os corpos se organizam em fila e descrevem um deslocamento constante marcado por pausas causadas por
razões diversas, como veremos adiante.
Nas primeiras sequências, o que temos é um movimento que segue uma linha já traçada sobre o território: inicialmente, a caminhonete percorre uma estrada de terra precária,
depois as pessoas cobrem a pé as trilhas já abertas no cerrado. Aos poucos, porém, começam a
surgir obstáculos que o território coloca: um riacho fundo que impede a passagem da moto, a
trilha que desaparece na mata fechada e que tem que ser reaberta a golpes de facão. O movimento, no entanto, nunca é definitivamente interrompido: os corpos continuam seu
deslocamento, que começa a ganhar ares de aventura, de exploração, de desbravamento de
uma área pouco visitada desse território ao qual somos introduzidos pelas imagens.

294

Figura 80: Linhas

Podemos dizem que eles aos poucos começam a traçar novas linhas sobre esse território, que é experimentado para além de sua fisicalidade. Entramos aqui na dimensão temporal
do deslocamento: a caminhada como dispositivo de (re)conhecimento não só da terra, mas da
história dessa terra, sua ocupação e seus usos. Os professores estão levando as crianças para
uma pequena aventura, ao longo da qual eles conhecerão do que seu território é feito, até onde
ele vai, mas também como ele já foi e até onde ele ia.
Voltemos à citação de Deleuze (1998), que aparece na epígrafe. O filósofo fala dos
grandes deslocamentos da história como linhas de fuga, linhas criadoras de algo real. Nas
imagens de que tratamos, há inicialmente um deslocamento que percorre uma linha já traçada.
Em um segundo momento, no entanto, a trajetória avança por territórios não totalmente mapeados, ainda que já tenham um dia sido conhecidos. As pausas que ao longo do filme se tornam
mais numerosas indicam hesitações momentâneas, isto é, a necessidade de tateamentos para
continuar a caminhada. É por isso que, aos poucos, ela vai sendo pontuada por pausas não só
para descanso, mas também por longas falas dirigidas a essas crianças. O grupo começa a
reencontrar um território de memórias parcialmente esquecidas.
O deslocamento descrito pelas imagens é também desestabilizador de um estado de
coisas, na medida em que os meninos são tirados de sua rotina para serem introduzidos a um
outro olhar, constituidor de algo novo, algo que, em parte, vem do passado, mas em grande
parte também aponta para o futuro. De novo Deleuze (1998, p. 158). “É sempre sobre uma
linha de fuga que se cria, não, é claro, porque se imagina ou se sonha, mas, ao contrário, por que se traça algo real”. De início, o próprio entendimento dessas crianças sobre os limites do
território é radicalmente expandida. Mais que isso, porém, são as histórias dos antepassados
que saem do plano abstrato da memória narrada para ganhar a concretude do indício material.
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No filme, uma longa fala de mais de seis minutos concretiza esse deslocamento temporal:
Antigamente aqui ficava a aldeia antiga, de onde o nosso avô Apowẽ liderava todas
as outras aldeias. Era uma aldeia grande, com muitas pessoas. Foi daqui que os
xavantes daquela época começaram a se dividir, que uma parte ficou e outra subiu o
rio, pra São Marcos, São Pedro, Sangradouro. Eu conheci esse lugar, sempre vinha
aqui com meu pai e meu tio. Eles que me explicaram como era a aldeia e o que
aconteceu. Aqui foi o último lugar que as pessoas daquela época moraram antes de
dividir em outras aldeias. Por isso tinha muita gente, a população era muito grande.
Então é importante que vocês conheçam, vocês jovens, esse lugar. É importante
andar no território, ver o território, conhecer o território. Eu conheço esse lugar porque vim com meu pai, andei por aqui com ele, conheci a história da aldeia antiga.
Por isso é tão importante pra vocês conhecerem o território, andarem por aí. Quando
eu vim pela primeira vez, estava tudo queimado, e por isso dava pra ver restos de
cerâmica e das ferramentas daquela época. Hoje não dá mais pra ver porque a mata
cresceu. Essa macaúba aqui foi o pessoal daquela época que plantou. O pessoal
comia o coco dela, jogava o resto no chão e ela brotava. Uma macaúba é sempre
sinal de que já teve uma aldeia por perto.

Figura 81: Eurico e as crianças

Quem tem a palavra é um dos professores da escola, chamado Eurico Upariwe, que
começa falando da importância do lugar para a comunidade. Ele fala do tempo de Apowẽ, um
ícone no imaginário dessas crianças. Com isso, ele abre um território afetivo para que o dispositivo de rememoração opere. Ele fala também de uma época decisiva na história recente da
etnia, o momento em que os grupos que hoje ocupam as regiões de Areões, Sangradouro, São
Marcos e Parabubure partiram rio acima. Foi um cisma decisivo, pois determinou uma nova
frente de contato com a sociedade brasileira na metade do século XX. Isso tem um impacto
decisivo na forma como esses dois grupos experimentam suas tradições hoje, diferenças que
marcam a religião, os rituais tradicionais, as técnicas de construção das casas, a distribuição
da aldeia e, no limite, a maneira de se identificar enquanto xavante. Essa é uma diferença que
todo indivíduo ali conhece pela própria experiência de vida, daí o simbolismo e a importância
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do lugar.
A seguir ele narra sua experiência pessoal ali, uma caminhada com seus pais e tios
quando era pequeno. Com isso, ele recorre a um dispositivo de identificação para que as crianças se projetem na sua experiência, vivida havia alguns anos naquele mesmo lugar, na
companhia de homens que hoje são os anciãos da aldeia, pessoas conhecidas e respeitadas por
esses jovens. Ele propõe mais um passo nesse deslocamento para o passado: ao se igualar
experiencialmente com os meninos, o professor cria um espaço comum a ser habitado por
todos – crianças, adultos, vivos e mortos. Ao fazer isso, ele também procura exercer sua autoridade sobre o grupo. Ele diz “eu conheço esse lugar porque vim com meu pai. (…) Por isso é
tão importante para vocês conhecerem o território”. Em seguida, ele procura fornecer provas
concretas da história que conta, detalhando as formas de reconhecer os vestígios materiais que
atestam a veracidade dessa memória.
Em outras palavras, ele estabelece o conhecimento sensível do território como condição da memória da comunidade. Daí a importância da caminhada, do deslocamento físico dos
corpos sobre o território, ao qual corresponde um deslocamento temporal da memória na história. Esse duplo deslocamento tem o objetivo de abrir e ocupar um território simbólico,
correspondente àquele “regime específico de produção estética do conhecimento” de que fala
Els Lagrou (2015). O contraste e aproximação entre passado e presente, jogo no qual residem
as bases pedagógicas da atividade filmada, gera no filme um movimento que desloca o olhar
para o passado do território físico (a terra) e temporal (a memória) de modo a ampliar as possibilidades de acesso ao território simbólico (a identidade).
Mas esse contraste acaba promovendo também uma reconciliação. Ao percorrer a pé a
região e refazer alguns dos trajetos cotidianos dos antepassados, os jovens entram em contato
com os projetos e aspirações daqueles que vieram antes. Tomo aqui emprestado um argumento de Paul Ricoeur, que diz que a tarefa do historiador é superar o espaço que separa o
presente vivo das promessas não mantidas, por vezes impedidas pelo curso posterior da história (1998, p.30-31). Michèle Garneau diz, ainda com Ricoeur, que tal restituição impede que
“o presente narcisista esqueça sua dívida com todas as aspirações por liberdade que foram
vencidas no passado” (2009, p.127). Aqui não se trata de uma dívida, mas de uma herança
perdida, apagada por décadas de dominação cultural. O filme tenta tecer novamente uma
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memória a partir dessas pontas soltas do passado.
É neste sentido que podemos falar, retomando Deleuze (1998), de linha de fuga: a
caminhada estabelece um plano de consistência onde podem se atualizar as possibilidades de
pertencimento à identidade xavante, notadamente por parte dos mais jovens. A caminhada
coloca em contato direto, físico, os corpos presentes e a memória do passado por meio do deslocamento sobre território; realiza uma rememoração da ocupação tradicional e, com isso,
abre possibilidades de ressignificação do presente. Com isso, a trajetória do filme restitui a
memória à comunidade e contribui para a articulação das diferentes camadas do seu território,
que é o lugar dos antepassados, do modo de vida tradicional e da memória coletiva, mas que é
também um lugar de abertura para as possibilidades de futuro, das transformações e das conexões dos Xavante com um mundo que se impôs a eles. E o cinema é fundamental nessa
abertura.

5.3.2 Encontro

Além desse vetor de rememoração, há uma outra linha constituinte do filme, talvez
imprevista, que procura consolidar o território por meio da sua abertura. Trata-se de um gesto
que se constrói em continuidade com o lugar mediador estabelecido pela Escola e pelo Ponto
de Cultura, e que se expressa como uma camada sutil na montagem das imagens, na forma de
descrever as ações e de construir um espaço para um espectador que a princípio não seria
bem-vindo ali. É como se houvesse uma vontade de alcançar uma alteridade que excede o
projeto do filme. Uma curiosidade sincera, quase infantil, no sentido mais potente do termo,
que deixa escapar para as imagens algo que talvez não esteja claramente elaborado na comunidade e que o cinema ajuda a dar forma. Proponho a seguir algumas pistas neste sentido.
A princípio, temos a impressão de que o interlocutor principal do filme é um espectador hipotético não-indígena. Essa impressão vem dos letreiros, predominantemente em
português. No entanto, com exceção dos letreiros iniciais, que localizam a ação (nome da
escola, aldeia, reserva, município), e finais, que creditam a equipe e encerram o filme, os
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demais elementos textuais operam uma relação bastante particular com imagem e som. São
palavras e expressões soltas que parecem querer traduzir o movimento presente nas imagens:
“primeira saída”, “chegando”, “andar”, “andando”, “segunda chegada”, “descansar”. É como
se o espectador previsto não tivesse capacidade de identificar o deslocamento filmado, não
conhecesse o território, não pudesse entender por si só o sentido da caminhada.

Figura 82: Palavras conduzindo o espectador.

Por volta do quarto minuto, há um breve diálogo em xavante entre quem filma e um
menino. As palavras aqui parecem querer funcionar como uma legenda para a conversa: “Para
onde eu vou andar?”, “onde”, “espiar”, “meditar”. No entanto, o espectador sem intimidade
com o idioma ou com a comunidade dificilmente consegue deduzir o sentido da conversa, que
menciona pela primeira vez no filme o destino da caminhada: “Para onde estamos indo?”
“Aröbönhipopá.” “O que vamos ver lá?” “Vamos lá para conhecer.”
Sendo assim, um espectador não-xavante é levado antes pelo fluxo do deslocamento,
pela experiência sensível da caminhada, do que pelo seu objetivo. É somente aos 11 minutos
que temos alguma informação em português sobre o motivo da caminhada, no diálogo mencionado anteriormente. Esta conversa que se passa fora do quadro, percebemos, é a tradução da
conversa em xavante que acontece naquele momento, tradução que um homem faz para uma
mulher que aparentemente não fala o idioma. Ele explica para onde o grupo se dirige. É nesse
momento que nós espectadores não-indígenas ficamos sabendo que o título do filme é o nome
de uma aldeia chamada Aröbönhipopá, destino da caminhada.
É, também, quando percebemos com clareza a presença de não xavantes. A mulher do
diálogo anterior é Severiá, que aparece no final de Estratégia Xavante. Quem lhe faz a tradu-
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ção é Cipassé. Além dela, há o biólogo convidado, que não aparece mais que em alguns planos breves e do qual não temos mais informações no filme; e uma menina negra, que é
parente da família que vive no antigo posto indígena da reserva. Tanto esta menina quanto
Severiá falam um pouco de xavante e, por isso, parecem às vezes conseguir participar de algumas conversas. Essas pessoas parecem ocupar um lugar intermediário ali, nem xavantes, nem
estrangeiros. Para entender o que isso significa na atividade e no filme, talvez seja necessário
dar um passo além das imagens.

Figura 83: Tradução (esq.) e os não xavantes (dir.).

A viagem retratada tem a dinâmica do que as pessoas em Wederã chamam de uma
expedição familiar, em que adultos e crianças, homens e mulheres, partem da aldeia por
alguns dias para caçar e pescar, como forma de lazer. Aqui a presença da Severiá e da menina
não-xavante faz todo sentido, pois elas têm uma relação efetivamente familiar com a comunidade, em função respectivamente do casamento e da relação de muitas décadas de convívio
das famílias no território. Por outro lado, há o biólogo participando da caminhada. Ele exerce
ali uma função profissional: auxiliar no mapeamento por satélite das regiões de fronteira da
reserva. Sendo assim, a própria finalidade da expedição é ambígua: há dimensões pedagógicas
e recreativas, mas também técnicas e políticas.
Embora essa dimensão que envolve o parceiro waradzú não esteja explícita no filme,
sendo apenas sugerida no último plano, de que falarei mais adiante, tal multiplicidade dos
objetivos da expedição transborda a própria economia da montagem. Ela acaba ganhando
corpo nessa vontade de relação com uma dimensão extra-aldeia expressa pelos diálogos em
português, ainda que incidentais, e sobretudo pelas palavras escritas no idioma estrangeiro. É
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claro que há um certo descuido com esse espectador não xavante, que fica à deriva boa parte
do filme, sem contexto e sem referências. Mesmo assim, ele é levado na caminhada, como se
desafiado a acompanhá-la.
Há, portanto, nessas imagens, uma instabilidade da divisão, que às vezes é aceita
muito rapidamente, entre filmes feitos para a comunidade e filmes feitos para fora. Isso porque há, por um lado, uma intimidade evidente, momentos efetivamente privados da vida da
comunidade que dificilmente estariam presentes em um filme pensado para circulação em festivais, como as mulheres amamentando, as crianças brincando enquanto os adultos falam, a
piada que um homem faz no final, no acampamento, de que vai comer os pequis que as crian ças coletarem. Por outro lado, a presença de um não indígena e a sobreposição de finalidades
da atividade apontam para outras intenções. O acontecimento que eles produzem demanda
visibilidade, e o cinema está ali por essa razão.
Assim, creio ser mais produtivo pensar essas imagens como índices dessa permeabilidade constituinte da comunidade, um gesto de descentramento e abertura. A presença do
biólogo indica uma articulação não só entre Ponto e Escola, mas também com a Associação.
Foi por meio dela, por exemplo, que foi feito o programa de manejo de caça mencionado no
final de Estratégia Xavante, que Cipassé coordenou. Essa articulação entre as três instituições,
o que de certo modo representa o estágio mais maduro de incorporação do mundo waradzú na
vida da aldeia, é também a expressão mais sofisticada da nova forma que a prática política
xavante tomou desde a década de 1940. Ali estão mobilizadas várias camadas de alianças pessoais e institucionais, projetos e parcerias que viabilizaram a continuidade de alguns
elementos da tradição dos antepassados.
Em outros termos: a vida na aldeia hoje passa necessariamente por essas estruturas
incorporadas da sociedade que os cerca, mas que respondem aos projetos e interesses da
comunidade. A própria caminhada é motivada em grande medida pela existência dessas instituições, pois com elas encontram-se novas formas de formular velhos problemas, buscando
novas soluções. Ou seja, a forma com que a comunidade se narra para si mesma passa pela
Escola, pela Associação, pelo Ponto de Cultura, pelo cinema. Estranho, portanto, seria que
não houvesse uma câmera presente em um acontecimento dessa natureza. Sendo assim, o
filme é, em certo sentido, quase um desdobramento inevitável do gesto de (re)conhecer o ter-
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ritório. A ambiguidade do “destinatário” do filme vem daí.
Se a partir disso não cabe falar de um autor desse filme, não se pode, por outro lado,
menosprezar o gesto da equipe do Ponto de Cultura na organização das imagens e da montagem. Nos créditos, a fotografia é atribuída a Caimi Waiassé e a montagem a Pontal Xavante,
um dos meus alunos em oficinas. Essa postura de garantir as imagens e dirigir a montagem é
algo que Caimi fez, ainda que em uma escala maior, no registro do ritual de 2011. Ele recusou
fazer um filme “seu”, e preferiu coordenar o processo de oficinas, registro e montagem como
já descrevi anteriormente. Durante as filmagens, era comum ele tomar a câmera para si, mas a
montagem foi totalmente feita por Leandro Parinai’a, seu irmão caçula.
Nesse exercício da caminhada, parece que Caimi provoca Pontal a montar o filme, talvez motivado pelo fato dele não ter participado da expedição. Há uma proposta interessante
de exercício do olhar por meio das imagens, na medida em que o menino teve que reconstituir
um acontecimento do qual não participou. Talvez daí venha uma certa insegurança da narrativa, que se apoia nas palavras para descrever a ação. Por outro lado, o menino assume um
risco ao utilizar o português, que naquele momento não parecia dominar muito bem. Sendo
assim, o gesto da montagem ganha uma dimensão didática para a própria pessoa que o realiza.
Tal dimensão atravessa não só a relação com a técnica de edição ou do idioma português. Ela
implica também a própria caminhada, que tem em si mesma uma dimensão didática.
Do mesmo modo que a Escola opera como interface para o acesso ao conhecimento de
fora da aldeia, o Ponto funciona aqui como interface para um conhecimento local, que está
sendo produzido nessa caminhada. A noção de fronteira, como utilizada para pensar a escola,
pode ser útil para trabalhar com essas imagens. Nesse caso, porém, o filme funciona como
interface para fronteiras internas e, sobretudo, temporais. Há todo o aspecto memorial, tratado
anteriormente, que lida com essa questão pela via da memória e da identidade. Interessa agora
pensar como essa “frente de alteridade” lida com problemas ligados ao território e à história.
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5.3.3 O animal

J’ai toujours l’impression quand je fais un film que je suis à la chasse (…), il y a des
pistes et je me laisse inspirer par des pistes. Au bout, il y a une bête ou il n’y en a
pas.
Pierre Perrault89

Uma questão que acompanha a expedição é a falta de caça na região. As duas falas no
acampamento noturno mencionam esse fato. Trata-se de um problema relevante para eles não
só por uma questão alimentar, já que há muito tempo os Xavante não tem a caça e a coleta
como fontes primárias de alimentação90. É também um sintoma da degradação do ecossistema
e, mais importante, uma ameaça ao próprio estilo de vida, já que a carne de caça é um alimento ao mesmo tempo físico e espiritual para os Xavante. Comer carne de caça é condição
para o sonho, via de acesso à sabedoria dos ancestrais por meio da recepção dos cantos
danho're, que tem importância central em diversos rituais91.
O bloco final do filme dialoga diretamente com essas duas falas. A sequência imediatamente posterior traz uma imagem do cerrado fechado e gritos ao fundo. Os próximos
planos mostram um rapaz limpando uma carcaça já aberta no chão, depois crianças e adolescentes saindo do mato com pedaços do animal abatido, que serão colocados a seguir num
jirau sobre o fogo que vemos ser preparado por uma senhora. A cabeça e membros do animal
sendo defumados é a última coisa que aparece antes do plano final do filme: uma paisagem
com um morro ao fundo e construções de alvenaria entre árvores no primeiro plano. A palavra “FAZENDAS” ocupa o centro do quadro.

89 “Sempre tive a impressão que quando faço um filme, estou à caça (…). Há vestígios e eu me deixo inspirar
pelos vestígios. Ao final, há um animal ou não há”. (PERRAULT apud GARNEAU, 2004, p.26)
90 Para uma análise detalhada das transformações dos hábitos alimentares dos Xavante, sobretudo a partir da
introdução das lavouras mecanizadas de arroz pela Funai no final da década de 1970, cf. Coimbra Jr.,
Flowers, Salzano et al. (2002, p. 173-191).
91 Para mais detalhes sobre os cantos danho're, ver as páginas 62 e 63.
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Figura 84: Mata fechada e a caça encontrada.

Embora o cerrado tenha estado presente durante o filme todo, há uma certa opacidade
no modo como ele aparece ao olhar nesse primeiro plano após o acampamento. Aqui, nós
espectadores não estamos admirando a paisagem, nem abrigados sob as árvores, nem cruzando obstáculos do território. Após um longo período de condução, contextualização e
informação que ajudou o olhar de fora da aldeia a chegar até ali, o filme o joga de volta ao
estranhamento.
Talvez pela primeira vez não haja profundidade no quadro, marcado pela lateralidade
da linha de árvores enfileiradas que bloqueiam o horizonte. O movimento lateral da câmera à
direita completa a ocupação do plano pelo verde. O cerrado inunda o quadro e não sobra mais
espaço nem para o chão nem para o céu. Havia todo um sentido sendo consolidado nas falas
dos adultos no acampamento, que subitamente deságua nesse plano onde os gritos vindos de
dentro da mata fechada e a sutil instabilidade da imagem inspiram um certo ar delirante à
sequência.
Finalmente algo é revelado. O corte seco nos leva para dentro do mato, onde um
menino limpa um animal abatido. É uma queixada (uhö em xavante), um tipo de porco-domato comum na região. É, também, a carne preferida pela maioria dos xavantes. Rapidamente
somos levados de volta para fora da vegetação fechada, acompanhando as crianças que carregam os cortes da queixada até o acampamento. Ali todos colaboram para preparar a carne, que
deve ser defumada antes da caminhada de volta à aldeia. Há um sentimento de redenção nessa
caçada que finalmente aconteceu. Como se uma incerteza tivesse sido desfeita, como se uma
ameaça tivesse desaparecido ou, pelo menos, momentaneamente superada. Ainda existem animais no cerrado, e os Xavante continuarão a sonhar, pois podem se alimentar deles.
O plano final, no entanto, promove um retorno radical ao presente. É um contraste
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duro tanto com o território atualmente ocupado quando com o passado do território perdido.
Há uma dupla contraposição, espacial e temporal, que opõe projetos distintos de vida e de
relação com o território. Isso porque a imagem que vemos é dos terrenos vizinhos da reserva,
áreas também ocupadas pelos antepassados, mas que ficaram de fora da demarcação oficial.
Ou seja, a expedição foi até o limite do território.

Figura 85: O animal e as fazendas.

Embora isso não seja dito no filme, a câmera aponta para o sentido onde ficava uma
outra aldeia, maior e mais antiga que Aröbönhipopá, chamada Isõrepré. É esta aldeia que
Aracy Lopes da Silva diz ter sido a primeira a ser estabelecida nas franjas da Serra do Roncador após a grande migração que cruzou o Araguaia. Ali os migrantes se estabeleceram em
uma aldeia anormalmente grande e numerosa para os padrões tradicionais, mas apenas tempo
o suficiente para ocuparem o espaço e predominarem sobre outros grupos que competiam pela
região, notadamente os bororos ao sul e os carajás ao leste (1992, p. 366-367). Assim que o
domínio da região estava assegurado, as cisões e surgimento de novas aldeias recomeçaram. É
sobre esse processo de que fala Eurico na metade do filme. Daí a importância do lugar.
Existe uma outra razão para as imagens da fazenda terem sido o final da caminhada e
do filme: os proprietários da fazenda negaram a entrada do grupo em seu território. O plano
original da atividade foi assim reduzido e o gesto proposto pela expedição encontra um final
precipitado. Há algo de propriamente pedagógico nesse corte súbito, que é fazer com que as
crianças experimentem uma diferença fundamental entre a vida que levam e a dos seus bisavôs: as fronteiras.
Os Xavante não levam mais a vida seminômade que tinham tradicionalmente. O confi-
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namento atual impõe nesse plano final um corte radical com essa memória que a caminhada
procura restituir. A palavra FAZENDAS parece ocupar o lugar do tradicional FIM na narrativa
e, se este último não aparecesse um pouco depois, não faria falta. Este fim ao qual as fazendas
remetem é o fim da vida seminômade, mas também o fim dos animais, do cerrado, dos rios.
Há algo de inescapável nessa paisagem. Não só os xavantes não podem cruzá-la livremente,
mas se pudessem, não teriam para onde ir.
Há ainda a ameaça inversa, de que as fazendas venham até eles. Essa é uma ameaça
constante, mesmo sendo a região da T.I. Pimentel Barbosa relativamente estável em relação
ao conflito por terras. Tal ameaça atualmente chega por meio de projetos de ferrovias e hidrovias que podem cruzar ou passar muito perto do território 92. A caminhada tem também essa
intenção de resistência, que ultrapassa a questão da memória e se preocupa com a preservação
dos limites físicos da reserva. Esta é a razão do mapeamento da área.
A eficácia da caminhada sobre as crianças é antes de tudo sensível, pois opera justamente na percepção espacial e temporal desse processo. Aqueles meninos e meninas talvez
não concordariam num primeiro momento com o fato de que não há para onde ir, ou que a
chegada de estradas asfaltadas na aldeia não seriam melhores que as precárias estradas de terras atuais. Eles conhecem as cidades vizinhas pessoalmente e as cidades grandes pela
televisão. Sabem o que lhes interessa naqueles lugares e que não lhes é acessível. O cerrado,
os animais, os alimentos, os rios, sofrem do mal de tudo que é familiar – se torna ao mesmo
tempo muito próximo e muito distante. A caminhada causa um estranhamento nessa familiaridade pela imersão seguida da súbita interrupção.
Essa perturbação do estado de coisas atual é um chamado não só à memória, mas também ao modo de se posicionar diante do futuro. Olhar as fazendas a partir do limite do
território coloca as cidades em uma outra perspectiva. A caminhada obriga as crianças a tomarem o caminho mais longo até lá: não de carro pela estrada, mas a pé, pelo cerrado, cruzando
com dificuldade os riachos que seus bisavôs atravessavam sem preocupação. Esse caminho
modifica as sensibilidades de quem o percorre. Não é por acaso que as fazendas se oferecem
ao final do caminho e do filme. O contraste é pedagógico para quem caminha e para quem
acompanha pelas imagens, xavante ou não.
92 Há dois projetos que ameaçam cruzar a região: A EF354, conhecia como Ferrovia de Integração CentroOeste; e a Hidrovia Tocantins-Araguaia, cujo trajeto compreende o Rio das Mortes.
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É interessante notar como há algo nesse processo do dispositivo característico do
cinema documentário de Pierre Perrault, sobretudo na relação entre cinema e memória. Perrault concebe a construção do filme como um processo de dupla rememoração. A primeira
rememoração é constituída na filmagem, uma “memória eletrônica” à qual o cineasta poderá
voltar indefinidamente. Já a segunda é o retorno na montagem àquela “memória infalível” da
objetiva. É na montagem que o encontro entre cineasta e personagens irá se cristalizar em
uma narrativa sobre o real, momento em que pode emergir uma verdade possível do filme.
Trata-se, porém, de uma verdade processual, dada aos incidentes e imprevistos, que Michèle
Garneau chama de memorável (2012, p.81).
O método de Perrault aponta para um cinema que surge de uma sensibilidade tateante
na montagem, uma verdade acerca do real que ganha corpo a partir dos movimentos propiciados pelo encontro que deu origem às imagens. Perrault, não por acaso, confere em seus
ensaios um lugar central ao aparato técnico do cinema, o que ele sintetiza na expressão “a
objetividade da objetiva”, pois se trata de uma forma de fixar as relações do mundo no filme.
Para Perrault, há filme quando há um encontro propiciado e fixado nas imagens. Esse encontro, aquele memorável que Garneau descreve como a comunidade a ser constituída pela
imagem, é o devir-coletivo que o filme atualiza.
Entre os gestos dos personagens, o olhar que se sobrepõe ao da câmera para registrálos e o outro olhar que os revisita, concretiza-se no filme o deslocamento provocado pela
caminhada que desestabiliza primeiro a relação sensível com o território, depois com a memória, depois com o engajamento de cada indivíduo com esse território e essa memória. Essas
desestabilizações reposicionam os processos subjetivos, individuais e coletivos, a partir de um
investimento comunitário na produção de conhecimento sobre o território. Tal investimento
passa pela memória e pela tradição, mas também pela articulação com as novas formas de
subjetivação implicadas por estruturas como a Escola e o Ponto.
Assim, o filme opera naquele regime de produção estética de conhecimento de que
falamos no início. Abrindo-se para as dimensões sensíveis do território, a comunidade assume
um risco. Parafraseando Perrault, eles se lançam atrás dos vestígios, do passado e do futuro.
Ao final, pode ser que eles encontrem a antiga aldeia ou pode ser que não a encontrem mais.
Naquele dia havia, ainda, um animal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Seis décadas separam as imagens acima. Entre elas há toda a trajetória do Cinema e
dos Xavante ao longo do século XX, toda a trajetória dos xavantes com o cinema, 60 anos em
que surgiram outros cinemas e outros xavantes. Experimentar o confronto entre tais imagens é
também experimentar a intensidade do processo que a tese se propôs a acompanhar. É reconhecer a consolidação de um regime de gestos que se transforma a cada filme observado e
que, pouco a pouco, constitui o movimento que elas sintetizam. Sua justaposição ressalta as
camadas de tempo que, entre continuidades e fraturas, as constituem.
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Com isso, as perguntas iniciais retornam: Quem fala? Sobre o quê? Para quem? Quais
as consequências da articulação, por meio do dispositivo cinematográfico, de sociedades tão
heterogêneas? Quais os efeitos disso no cinema e na cultura? Quanto daquele gesto inicial de
constituição da diferença, por meio da produção de alteridade e identidade, permanece? O que
nele se transforma? O que resta? São essas perguntas que a tese procurou responder, e as imagens acima nos permitem retomá-las a partir de um olhar geral para o regime de gestos que
constitui o processo de dupla afetação que tivemos em vista.
Os momentos que elas compreendem marcam dois cortes num processo mais amplo,
que é a própria trajetória histórica dos Xavante. A relevância do intervalo que elas definem,
como vimos, é justamente a presença do cinema, um elemento estrangeiro que passou a integrar de maneira decisiva as formas dos Xavante se pensarem, se produzirem e se mostrarem
para si mesmos e para os outros. A comparação entre esses pares de imagens é bastante significativa não só pela proximidade formal, mas pela mutação dos agenciamentos que elas
descrevem.
Nas imagens mais antigas, que mostram a caminhada da expedição chefiada por Meireles rumo à Serra do Roncador no final de Rio das Mortes, a fileira de homens traça uma
linha organizadora, esclarecedora, que mapeia, ocupa, conquista o espaço. A articulação entre
cinema e geografia aqui está subordinada à narrativa que buscar produzir evidências de uma
história já escrita. Neste sentido, a descrição da paisagem é grandiloquente, o espaço é valorizado, pois o gesto de sua conquista será maior. Daí os grandes planos, o movimento decidido
da tropa, a solenidade nos gestos e olhares. Ninguém olha para a câmera, pois o dispositivo
quer produzir transparência. Ali não há espaço para o olhar do aparato, que deve ceder seu
lugar para que o espectador das cidades testemunhe o nascimento de uma nação.
A linha que os moradores de Wederã traçam sobre o mesmo território, os arredores de
Aröbönhipopá 60 anos depois, é de uma natureza completamente outra. A geografia aqui não
é o elemento hostil a ser conquistado. O cerrado não ameaça, acolhe. O mistério que o território guarda é de ordem mais íntima, e, por isso, mais profundo e revelador. A linha traça um
caminho de autorreconhecimento, a caminhada procura abrir espaço para uma comunidade, o
gesto é de restituição da memória. Aqui o cinema faz corpo com os caminhantes. A câmera
toma parte na caminhada, espera, faz pausas, tem lugar na fila. Essa intimidade entre câmera e
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personagens vem da própria distribuição dos corpos e do dispositivo do cinema na comunidade. Aqui a tela não é uma janela para o acontecimento, o olhar fílmico não flutua, o
espectador não está distante. Ao contrário, a câmera é um espelho, um espaço para uma conversa interna e íntima. Assim, o menino que acena para a câmera, diz algo e toca a lente não
se dirige para um espectador descorporificado e ideal, mas para alguém concreto, conhecido,
com quem se relaciona diretamente, pois mobiliza nele afetos pessoais.
Trata-se, portanto, de duas maneiras bastante distintas do cinema em se colocar entre
os personagens e a paisagem. De um lado, um dispositivo de aproximação, que engendra um
olhar sem corpo e enfatiza uma distância que diz querer reduzir. Do outro, um dispositivo de
comunhão, que faz corpo com as pessoas e o território, que se deixa afetar pelo movimento e
pelo relevo, que cria relação ao se deixar contaminar. Ou seja, passamos de um cinema que
descreve o real e, com isso, o mantém distante, para um cinema que sofre o real, se deixa contagiar e, assim, produz efeito, o transforma.
Tal deslocamento, que poderíamos simplificar, talvez excessivamente, como uma passagem da história à memória mediando a relação entre personagens e mundo, é justamente o
movimento que a tese procura descrever. A ordem em que os filmes foram organizados procurou esquematizar esse processo, cuja complexidade evidentemente ultrapassa o olhar analítico
que se dirige a ele. Neste sentido, Estratégia Xavante e O Mestre e o Divino falam de uma ida
às imagens, de articulações que oferecem algum controle no gesto de deixar-se capturar pelo
cinema. Trata-se de um amadurecimento em relação a momentos anteriores, sobretudo na
década de 1980 quando muitos xavantes frequentaram intensamente, mas de modo muito
frágil, a televisão em rede nacional.
A escolha desses filmes procurou enfatizar as alianças que os tornaram possíveis, uma
forma de afetação das práticas políticas xavantes pelo cinema. Eles são índices de um movimento de expansão das redes sociopolíticas dessas comunidades, que passaram a incorporar as
imagens como elementos politicamente relevantes. Nos casos observados, existe uma vontade
de contar o passado com a ajuda do olhar estrangeiro. Já opera aqui uma certa restituição da
memória à comunidade, mesmo que o dispositivo dos filmes ainda guarde uma certa curiosidade exotizante marcada pelo olhar estrangeiro.
Os filmes sobre os rituais são, ao mesmo tempo, as condições de possibilidades dessas
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alianças e de um aprofundamento da relação com o cinema a que elas dão corpo. Isso porque
os rituais foram o primeiro assunto retratado nos filmes dos primeiros realizadores xavantes,
como Caimi e Divino. Trazer o cinema para dentro das cerimônias foi a primeira forma que as
comunidades encontraram para domesticar a técnica estrangeira, neutralizar seus riscos e
mobilizar suas potências a favor delas. Somente a partir da intimidade criada por esse acolhimento é que o cinema pode passar a fazer parte das redes sociopolíticas xavantes, viabilizando
projetos como Estratégia Xavante e O Mestre e o Divino.
Por outro lado, os filmes sobre rituais como Oió e Wapté Mnhõnõ são também um
aprofundamento, pois dão corpo a um agenciamento mais complexo entre cinema e cultura.
Uma dimensão dessa articulação passa pelo aspecto propriamente estético das cerimônias, os
elementos visíveis que definem sua organização e performatividade. Movimento, cor e forma
são critérios centrais da eficácia ritual e dizem respeito justamente àquilo na tradição que é
passível de ser atualizado pelo cinema. Nos rituais xavantes, existe uma questão propriamente
estética e performática que determina sua eficácia, intensificada no registro audiovisual. A
experiência ritual ativa a memória coletiva e atualiza relações e conhecimentos, que, por meio
da performance, são inscritos no próprio corpo dos participantes. Tal inscrição se dá através
de pinturas corporais, vestimentas, instrumentos, gestos e cantos, cuja correção e beleza estão
intrinsecamente ligadas à eficácia da cerimônia. Ou seja, o ritual opera sobretudo por meio
dos afetos, por meio do atravessamento dos corpos pelas suas potências de ordem estética.
Os filmes, ao incorporarem esses elementos, repõem a eficácia ritual em outra escala.
Ao comentar a obra Hipermulheres (2011), Cezar Migliorin analisa um processo parecido.
Trata-se de um trabalho do antropólogo Carlos Fausto e dos cineastas Leonardo Sette e
Takumã Kuikuro, cujo tema é a realização de um ritual que não acontecia desde 1981 e foi
feito novamente a partir do próprio filme. Aqui, segundo Migliorin, opera um princípio básico
do cinema documentário, em que o deslocamento de um evento realizado pelo filme produz
sua intensificação, a qual deriva do duplo efeito “de redução e ampliação do que é visto e
experimentado por realizadores e espectadores” (2013, p. 277-278). No ritual filmado em
Hipermulheres, o deslocamento atualiza no acontecimento retratado virtualidades que habitam
de forma sutil os moradores da aldeia. Cria-se um território que se comunica com territórios
passados e futuros por meio dessas virtualidades.
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De maneira similar, nos filmes de Caimi e Divino ocorre uma dupla territorialização:
aquela própria do ritual que atualiza uma série de relações sociais; e outra própria da narrativa
audiovisual, que multiplica os afetos e efeitos das performances. Mas há, ainda, uma terceira
dimensão da operação desses filmes que se dá na territorialização do conhecimento tradicional. No processo de incorporação do cinema na vida dos xavantes de Wederã, um arquivo de
imagens como repositório de memória atualizada pelas imagens é a principal concretização do
processo de elaboração cultural que tal gesto implica.
Diversas instâncias da vida local são mobilizadas pelo surgimento dessas novas formas de lembrar: a forma do ritual filmado é um desdobramento do encontro entre câmera e
estilo de vida local; a Escola passa a ser organizada a partir desse arquivo, seja recorrendo aos
filmes, seja consolidando suas práticas em novas imagens; além disso, o próprio surgimento
do Ponto de Cultura foi articulado a partir do projeto de sistematizar as práticas de produção,
recepção e gestão das imagens na aldeia.
Com isso, novos papéis sociais surgiram ou se especializaram nas novas práticas,
assumindo as novas funções produtoras de memória e identidade. Como vimos, no âmbito dos
rituais, algumas funções foram adaptadas para abrir espaço para a câmera nas cerimônias,
além do surgimento do papel do dapotó’wa, o filmador, responsável pela operação da câmera
e produção das imagens. O surgimento desse personagem é mais um dos lugares em que se
manifesta o agenciamento entre cinema e cultura. Ele opera, naquele primeiro momento de
chegada da prática na comunidade, um primeiro gesto de mediação e domesticação. Neste
sentido, trata-se de uma resposta voltada para dentro, uma forma de lidar com uma dimensão
interna do processo.
Mas o cinema também coloca um problema de relação com a alteridade, pois sua chegada implica mais que a posse de novos objetos. O cinema carrega novos mundos para dentro
da aldeia. Neste sentido, sua presença remete a uma forma de lidar com o mundo extra-aldeia.
Daí sua aproximação, em Wederã, da atividade escolar. O gesto de pensar a relação entre a
Escola e o Ponto de Cultura a partir das noções de mediação e fronteira procurou lidar com
essa dimensão interétnica da chegada do cinema. Notadamente, os papéis do professor e do
realizador foram enfatizados como agentes dessa mediação.
A constituição desses papéis sociais se dá pela sobreposição e cruzamento de uma
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série de atribuições surgidas localmente a partir do contato com instâncias do Estado e instituições parceiras não-indígenas. Os professores, por exemplo, são funcionários públicos,
funções atribuídas a moradores da comunidade a partir dos direitos garantidos na Constituição
de 1988 específicos à educação indígena. Com a progressiva elaboração de projetos políticopedagógicos integrados às culturas de cada comunidade, a função do professor ganhou cada
vez mais contornos locais, adaptados às necessidades e modos de funcionamento das comunidades.
Já o realizador indígena surgiu como uma categoria “provocativa” no contexto do
Vídeo nas Aldeias, uma forma de chamar a atenção para a possibilidade de um cinema feito
por e com indígenas. Há um aspecto performativo proposto pelas primeiras oficinas do VnA
com o objetivo declarado de ir além da “catalogação” das identidades, de trazer para o primeiro plano a existência concreta e atual dessas culturas e seu direito de continuarem
existindo enquanto tal, apesar de, ou justamente em função, da incorporação de elementos da
cultura não-indígena.
Ou seja, ambos os casos surgem como resposta à necessidade de lidar com novas
práticas que passam a fazer parte da vida comunitária. Neste sentido, e diferente do papel
ritual do filmador, são repostas voltadas para fora, para questões que a princípio são estrangeiras à comunidade. A aproximação entre as figuras do professor e do realizador indígenas por
meio do uso da imagem passa por esse gesto comum que dá origem a ambos. Aqui, portanto,
a imagem assume uma função mediadora da diferença, fornecendo um novo idioma para a
elaboração de outras categorias de alteridade e identidade.
Essa posição cultural intermediária do realizador indígena permite estabelecer um
paralelo com o lugar do antropólogo no que se refere ao gesto reflexivo acerca dos processos
culturais objetificados em imagens que o cinema na aldeia produz. A exterioridade privilegiada que o realizador indígena possui em relação à própria cultura se traduz em conhecimento
técnico e repertório simbólico específicos. Sua vantagem frente ao antropólogo para produzir
conhecimento intercultural reside no fato de não estar necessariamente desorientado em
nenhum dos campos em que se movimenta: conhece (ainda que parcialmente) a técnica
estrangeira que maneja, o assunto que retrata, o idioma pelo qual fala e o público a que se
dirige.
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Ao mesmo tempo, sua tarefa é sutilmente mais complicada. Enquanto o antropólogo
fala com um público que deve lhe dar o crédito sobre aquilo que fala, por ser um universo cultural distante e inacessível para a maioria de seus interlocutores (CLIFFORD, 2002), o realizador indígena está sujeito a uma crítica mais rígida, uma vez que aquilo que produz diz
respeito à própria constituição da comunidade. Se, como diz Roy Wagner, cultura é a forma
consolidada da elaboração que o antropólogo faz do outro pra si (2010, p. 31), arrisco dizer
que o cinema funciona no sentido inverso: ao lidar com o mundo não-indígena por meio do
cinema, o cineasta indígena metaforiza sua vida como filme, que irá se desdobrar em uma
metaforização do filme como cultura. A sua cultura como se apresenta aos olhos do outro.
Não se trata de uma transposição de imagens estáticas. A comunidade elabora o olhar
sobre si por meio dessa circulação da tradição em imagens. As duas memórias do cinema de
Perrault passam então a fazer parte da própria cultura xavante: não só os filmes produzidos
pelo Ponto de Cultura, mas todo registro não montado, imagens incidentais, despretensiosas e
material de outras aldeias e povos dá corpo àquilo que Perrault chama de “visibilidade pura”
do olhar da câmera. Trata-se, como lembra Michèle Garneau (2004, p. 23), da objetividade do
olhar maquínico que recorta o real, antes que uma objetividade da representação desse real em
imagens.
A vontade de registrar repetidamente as performances rituais para torná-las disponíveis às futuras gerações passa pela consciência dessa objetividade fria do aparato técnico.
Nesse caso, o cinema opera como uma “percepção sem consciência” (ibidem, p. 24) que é
consolidada no arquivo do Ponto de Cultura. O cerne do agenciamento que articula tradição,
memória, cinema e conhecimento reside justamente na consciência do pensamento que
retorna a essa “memória eletrônica” e “infalível” (PERRAULT, 1995). Nessa visita a si
mesma, a cultura se reelabora constantemente por meio da restituição da memória, mas também pelo encontro que se faz no retorno repetido da tradição nas imagens. Em outros termos,
a possibilidade de viver a tradição por meio das imagens engendra uma comunidade de natureza diversa daquela produzida pelo ritual e pelo parentesco, por exemplo. É uma comunidade
conquistada no contato mediado pelas imagens da aldeia consigo mesma, uma comunidade
por vir, inspirada pelo olhar à alteridade que o cinema instiga.
Assim, as imagens produzidas pelo Ponto de Cultura Apowẽ concretizam um terceiro
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desdobramento nas transformações do agenciamento entre cinema e cultura. A máquina de
produção de diferença que operava nas imagens do SPI funciona agora no sentido oposto.
Uma ideia de alteridade ainda é formulada, mas os elementos estão distribuídos de outra
maneira. No lugar de uma narrativa que organiza os gestos, há uma comunidade que se busca,
se faz, se constrói pouco a pouco com esses gestos. Critérios de pertencimento à identidade
xavante ainda são organizados, não mais em uma operação redutora e hierarquizante, mas a
partir dos próprios agentes que delimitam os limites de uma prática que constituem.
Mais importante, porém, é que, de um momento a outro, resta o que o cinema tem de
mais potente: sua capacidade de fazer corpo com a cultura e o pensamento. A longa trajetória
dos Xavante com o Cinema ao longo das décadas que separam aquelas duas caminhadas é
narrada nessa montagem de planos, sobrepondo camadas das muitas outras caminhadas que
vieram antes e que certamente virão depois. O cinema aqui faz conviver duas aldeias Aröbönhipopá, a antiga aldeia viva e ameaçada com a atual aldeia desaparecida e celebrada. Com
isso, ele potencializa na memória da comunidade todas as outras caminhadas, voluntárias e
forçadas, que os Xavante experimentaram ao longo dos últimos dois séculos. Assim, por meio
dessa maquinação entre olhar e memória, entre cinema e cultura, entre passado e futuro, entre
tradição e transformação, xavantes se reinventam com o cinema para continuarem sendo os
Xavante que desejam ser.
É essa comunidade em produção que fica evidente na comparação das caminhadas dos
sertanistas do SPI e dos moradores de Wederã rumo a Aröbönhipopá. Tendo percorrido o
caminho que os filmes nos propuseram ao longo da tese, olhar agora para esses pares de imagens implica reconhecer as continuidades e rupturas que neles se confundem e se sobrepõem;
identificar os ecos de uma conversa que se estabelece entre o território, os corpos e os olhares
passados e presentes; perceber como, na passagem de uma imagem a outra, algo fez com que
o Cinema e os Xavante passassem por transformações, por mudanças provocadas por um e
outro, uns nos outros. Experimentar as afetações mútuas, os contágios recíprocos, as multiplicidades surgidas dessas aproximações que dão corpo a esses cinemas xavantes. Implica,
enfim, viver a experiência dessas contaminações. Acompanhá-las nos filmes. Travessia.
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GLOSSÁRIO

A’abö

Colar feito de penas de jaburu, usado pelos padrinhos na apresentação do
wanãrĩdobe.

Abare’u

Classe etária, pertencente à metade do sol nascente.

Adabá

Categoria etária feminina, que contempla as mulheres casadas, mas ainda
sem filhos.

Adzarudu

Categoria etária feminina, que contempla as crianças pequenas e pode ser
traduzida aproximadamente como “mocinha”.

Ahurã

Evento realizado no final de junho, que encerra as corridas Noni.

Ai'repudu

Categoria etária masculina, que contempla as crianças pequenas e pode
ser traduzida aproximadamente como “menino”. Refere-se também ao
próximo grupo de crianças que entrarão hö.

Ai'uté

Categoria etária masculina e feminina, que contempla as crianças recémnascidas e pode ser traduzida aproximadamente como “nenê”.

Ai’rere

Classe etária, pertencente à metade do sol nascente.

Aibö

Termo utilizado no contexto da iniciação para denominar os iniciandos
após terem tido suas orelhas perfuradas. É também um pronome de tratamento utilizado pelos homens adultos entre si. Pode ser traduzido aproximadamente como “homem”.

Anhanarowa

Classe etária, pertencente à metade do sol nascente.

Auwẽ

Etnônimo utilizado pelos xavantes para referirem-se a si mesmos.

Awa

Círculo delimitado por uma cerca de folhas e galhos, construído perto do
warã após o desmonte do hö.

Ba'ono

Categoria etária feminina, que contempla as crianças maiores e pode ser
traduzida aproximadamente como “menina”.

Brudu

Grandes bordunas vermelhas que representam os Pahöri'wa.

Buruteihi

Pequeno cilindro de madeira usado nas orelhas pelos homens iniciados.

Dahöibari

Fotografia.

Danho're

Termo genérico para se referir aos diversos tipos de danças

Danho'rezu'a

Colar simples de algodão usado em ocasiões formais.

Danhohui’wa

Classe patrocinadora da iniciação, termo traduzido como “padrinhos”.

330
Danimiwainhõ

Laço de amizade entre classes etárias de uma mesma metade classificatória.

Dapodo

Radical que se refere genericamente às imagens, podendo ser traduzido
como tal. Na sua forma pura, também se refere a fotografia, assim como
às imagem produzidas pela câmera antes da edição, o material filmado
bruto.

Dapodo iré

Fotografia.

Daporezapu

Cerimônia de furação das orelhas.

Dapotó’wa

“Filmador”, aquele que filma ou opera a câmera.

Dapraba

Estilo acelerado de dança cerimonial.

Daptozé

Câmera, equipamento de filmagem.

Etepa

Classe etária, pertencente à metade do sol poente.

Hö

Local onde moram os wapté ao longo dos cinco anos que antecedem a iniciação. Pode ser traduzido aproximadamente como “casa dos adolescentes”.

Höimanazé

Cultura, costumes, tradições, hábitos coletivos.

Hö'wa

Forma de tratamento dirigida aos meninos que moram no hö, obrigatória
durante o período que eles vivem juntos e perdem seus nomes individuais.

Hö’amoniwĩhã

Termo de tratamento utilizado para referir-se às classes etárias da metade
oposta.

Hötörã

Classe etária, pertencente à metade do sol poente.

Ĩdub’rada

Pessoas mais velhas da mesma geração de uma pessoa.

Ihi

Categoria etária masculina e feminina, que contempla os idosos que já
completaram o ciclo do sistema de categorias, e pode ser traduzida aproximadamente como “anciã” ou “ancião”.

Ĩhidibá

Parentes mulheres consanguíneos diretos de uma pessoa.

Ĩhitebre

Parentes homens consanguíneos diretos de uma pessoa.

Ĩ’mãmã

Pai.

Ĩnõ

Pessoas mais novas da mesma geração de uma pessoa.

Ipredu

Categoria etária feminina e masculina, e pode ser traduzida aproximadamente como “adulto” ou “adulta”. É o termo mais amplo para se referir a
essa etapa da vida.
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Ĩ’ra

Filho ou filha.

Ĩ’rada

Avós.

Isapu’uwa

Furador.

Ĩ’tebé

Mãe.

Iteihi

Agulha de osso de onça-parda, utilizada na furação das orelhas.

Nhore

Celebração.

Noni

Termo que denomina tanto as corridas da segunda etapa do ritual, como a
capa feita de folhas de buriti, carregada nessas corridas.

Nõri

Designação pronominal e substantiva do dual e plural.

Nõzö’u

Classe etária, pertencente à metade do sol poente.

Öwawẽ

Um dos clãs Xavante, que pode ser traduzido como “água grande”. É também o nome dado ao Rio das Mortes.

Pahöri’wa

Função ritual reservada ao clã Poredza'õno.

Pi’õ

Categoria etária feminina, que contempla as mulheres casadas com filhos.

Poredza'õno

Um dos clãs Xavante, que pode ser traduzido como “girino”.

Praba

Correr, avançar.

Ritei’wa

Categoria etária masculina, que contempla os recém-iniciados, e pode ser
traduzida aproximadamente como “rapaz”.

Rópodo

Vídeo finalizado, assim como as mídias que o carregam (DVD, CD, etc.)

Sa'uri

Corrida cerimonial.

Sada’ro

Classe etária, pertencente à metade do sol poente.

Tébé

Função ritual reservada ao clã Öwawẽ.

Tirowa

Classe etária, pertencente à metade do sol nascente.

Topdató

Um dos clãs Xavante, em geral identificado com o clã Öwawẽ no sistema
de parentesco.

Tsidupu

Flautas utilizadas na cerimônia Noni.

Tsoibá

Categoria etária feminina, que contempla as meninas prometidas para casamento, e que pode ser traduzido aproximadamente como “noiva”.
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Ub’ra

Borduna vermelha que simboliza os wapté.

Uhö

Queixada, porco-do-mato

Uhödö

Anta

Uiwede

Termo que denomina tanto a palmeira de buriti, assim como as toras retiradas dessa palmeira, e as corridas em que essas são usadas.

Uiwede dza darã Cerimônia realizada no final da primeira etapa, e pode ser traduzido como
“buriti preto”.
Wa’i

Luta iniciática realizada no final da primeira etapa.

Waihí

Feixe de broto de buriti utilizado na cerimônia Tébé.

Wamnhõro

Máscaras utilizadas em algumas cerimônias da terceira etapa.

Wanãrĩdobe

Apresentação dançada e cantada, de responsabilidade dos padrinhos.

Waniwimhã

Termo de classificação de parentesco relativo à mesma metade de alguém.

Wapté

Categoria etária masculina, que contempla os meninos que pré-iniciados,
e pode ser traduzida aproximadamente como “adolescente”.

Warã

Reunião diária do conselho dos homens adultos e anciãos da aldeia. É
também o centro espacial do pátio da aldeia.

Watebremi

Categoria etária masculina, que contempla as crianças pequenas e pode
ser traduzida aproximadamente como “menino pequeno”.

Watéwa

Termo utilizado no contexto da iniciação para denominar os iniciandos enquanto estão imersos no rio, batendo água.

Watsire’wa

Termo de classificação de parentesco relativo à metade oposta da pessoa.

Watsitsãnãwã

Termo de classificação de parentesco relativo às pessoas da mesma linhagem de alguém.

Watsiwadí

Termo de classificação de parentesco relativo às pessoas da mesma facção
de alguém.

Waza’runiwĩhã

Termo de tratamento referente às classes etárias da própria metade.

Wedetete

Grandes traves de madeira fincadas no chão, que demarcam o ponto de
chegada das corridas Noni. É também o local de realização do ahurã.

