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PRÓLOGO

I. UM CINEMA CHAMADO INDÍGENA 

Atualmente, os meios de comunicação hegemônicos, principalmente o cinema, o rádio e 
a televisão, sejam estatais ou comerciais, projetam uma imagem limitada e estereotipada 
da realidade, que responde primordialmente a interesses políticos e econômicos. Mas a 
experiência cotidiana nos mostra que o mundo é por demais rico, diverso e complexo 
para ser filtrado e representado unicamente através de uns poucos olhares. Por isso se 
torna crucial ter em conta outros modos de ver e outras formas de comunicação, que 
constituem alternativas e contrapontos frente a essa visão dominante e estandardizada do 
mundo. Os meios comunitários em geral, e o cinema indígena em particular, demonstram 
contundentemente que outras vozes e cosmovisões são possíveis, e que vale muito a pena 
vê-las, escutá-las e aprender com elas.

Há muitas formas, enfoques, estratégias e possibilidades do cinema indígena, que 
pode ter diversos objetivos —didáticos, artísticos, acadêmicos, cinematográficos, políti-
cos, comerciais, entre outros—. Desde o documentário etnográfico clássico, até vertentes 
contemporâneas como a etnoficção, passando por filmes de animação baseados em mitos 
indígenas, vídeos caseiros feitos por comunidades originárias à maneira de correspondên-
cia com seus familiares migrantes, a publicidade turística ou a propaganda política, até o 
ativismo audiovisual nos meios alternativos em prol dos direitos dos indígenas.

A categoria “cinema indígena” tem sido muito questionada e debatida nos últimos 
anos. Como podemos caracterizar o cinema denominado indígena? Para começar, quem 
é, ou somos, indígena, e quem não? São usados quase indistintamente vários termos para 
referir-se à população indígena, como povos originários, grupos étnicos, comunidades 
autóctones, nativas, aborígenes, entre outros. A nada fácil questão da identidade indígena 
tem sido abordada por várias gerações de antropólogos sem que tenham conseguido um 
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acordo comum sobre o que podemos entender como indígena, o único consenso parece 
ser que essa noção se refere às pessoas que falam alguma língua indígena.

Mas a ideia de que há um mundo indígena e um não indígena responde também a 
uma classificação arbitrária e homogeneizante, que circula através do imaginário popular 
e se reproduz dia-a-dia nos meios massivos de comunicação, e que sem dúvida convém ao 
exercício do poder. O uso do termo “cinema indígena” carrega certos preconceitos e este-
reótipos, distorções, apagamentos, manipulações das representações sociais e, inclu sive, 
contém certa carga racista, como resquícios do pensamento evolucionista que considera os 
indígenas seres primitivos, selvagens, exóticos. Afinal de contas, o indígena como adjetivo 
parece ser sempre uma faca de dois gumes; por um lado permite reivindicar um conheci-
mento ancestral e reconhecer uma vasta riqueza cultural, mas, por outro lado, facilmente 
pode conter uma forte carga de discriminação ou exploração. Então vale a pena continuar 
usando essa etiqueta? Que significado tem chamar indígena a um tipo de cinema?

Diante dessa ambiguidade, optou-se por destacar outros aspectos que caracterizam 
ao chamado cinema indígena e o justificam como um cinema relevante, necessário e ur-
gente: como seu caráter comunitário, colaborativo, compartilhado, participativo, intercul-
tural. Mais do que nos preocuparmos em saber se um filme é ou não indígena, seria mais 
interessante nos perguntarmos como foi feito, para quê serviu aos participantes e o que 
significa sua existência na era dos meios digitais e das novas tecnologias da comunicação 
e da informação. Para começar, digamos que é um cinema em que o sujeito individual 
—tão central no cinema convencional— se converte em sujeito coletivo, e isso vale tanto 
para realizadores, como para personagens e espectadores. Trata-se também de um cinema 
artesanal, feito à mão, numa escala pessoal, mas que fomenta a criatividade coletiva, novas 
formas de sociabilidade e colaboração. Uma boa maneira de abordar o cinema indígena é 
pensá-lo não tanto a partir de seus produtos finais, mas atender sobretudo a seus processos 
e modos de produção, que geralmente são mais horizontais, democráticos e eticamente 
responsáveis que nas demais produções da indústria fílmica.

O cinema dos povos originários coincide plenamente com o espírito do chamado 
Terceiro cinema, tal como defenderam Fernando “Pino” Solanas e Octavio Getino (1969)1: 
um cinema revolucionário, militante, ativista, que não se contenta somente em retratar 
o mundo, mas que se compromete com sua transformação. Completamente oposto ao 
cinema comercial e de entretenimento, distante do cinema de arte ou de autor, estamos 
falando de um cinema que detona processos de identidade e de memória coletiva, que 
recolhe e condensa conhecimentos ancestrais, que serve como veículo para a transmissão de 
saberes, ou inclusive nos contextos atuais abre um canal para manter-se em contato com os 
parentes que migraram às cidades ou a outros países. O cinema indígena contemporâneo 

1 Hacia un tercer cine: Apuntes y experiencias para el desarrollo de un cine de liberación en el tercer mundo, 
Octavio Getino e Fernando “Pino” Solanas, 1969.

lhes oferece a possibilidade de se inserirem no mundo globalizado, mas não somente como 
consumidores individuais e passivos dos meios digitais, mas sim como comunidades cria-
tivas, mais críticas, reflexivas e solidárias. Ver e fazer este cinema subalterno, e participar 
nos meios comunitários, permite aos indígenas de hoje se inserirem no mundo digital 
e na cultura visual contemporânea; restitui a capacidade de apoio a essas comunidades 
historicamente vulneráveis. 

Neste caderno não se defende nem se procura uma definição de “cinema indígena”, 
mais que nos perguntarmos por sua essência, o vemos exemplificado em casos concretos;  
mais que delimitá-lo, propomos abri-lo, projetá-lo, discuti-lo e promovê-lo em toda sua 
riqueza e heterogeneidade.

II. O CINEMA INDÍGENA NAS AMÉRICAS

Desde os inuit no norte do Canadá até os yaganes na Terra do Fogo, o continente americano 
possui uma diversidade cultural fascinante que fez dele um terreno fértil para o surgi-
mento de numerosos coletivos de meios indígenas, que reclamam um lugar no espectro 
audiovisual, com voz própria e olhar independente. Particularmente na América Latina, 
desde os anos 1960 até hoje, se estenderam e se consolidaram pouco a pouco as redes de 
comunidades produtoras de cinema, vídeo e rádio. Para mencionar somente alguns dos 
casos mais relevantes: na Bolívia, o Grupo Ukamau fundado por Jorge Sanjinés; no caso 
da Argentina cabe destacar o cinema etnobiográfico de Jorge Prelorán; na Colômbia en-
contramos o trabalho de Marta Rodríguez; no Canadá destacam-se os projetos Wapikoni 
Mobile e Isuma Igloolik Productions; no Brasil nasceu a organização Video nas Aldeias; no 
México surgiram coletivos como Ojo de Agua e TV Tamix, ambos no estado de Oaxaca. 
No âmbito internacional, cabe sinalizar a existência da Coordinadora Latinoamericana de 
Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas (clacpi - Coordenadoria Latino-America-
na de Cinema e Comunicação dos Povos Indígenas), que funciona como núcleo que con-
grega esse tipo de iniciativas e organiza periodicamente encontros, congressos e festivais.

Brasil e México são sem dúvida dois dos países com maior produção e desenvol-
vimento do cinema indígena. Um olhar para o panorama desses dois países nos permite 
medir a pulsação do cinema indígena em nível latino-americano.

III. VÍDEO NAS ALDEIAS

Na Amazônia brasileira encontramos um dos referentes paradigmáticos do cinema indíge-
na latino-americano. A organização Vídeo nas Aldeias (vna), criada em 1987 pelo cineasta 
e ativista Vincent Carelli, é um projeto precursor no âmbito da produção audiovisual 
indígena no Brasil cujo objetivo  tem sido, desde o princípio, apoiar as lutas dos povos 
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originários, fortalecer sua identidade e defender seu patrimônio territorial e cultural por 
meio do vídeo colaborativo e comunitário. Ao longo de quase 25 anos de experiência, 
vna tem formado inúmeros videoastas indígenas e dotado, com equipamento necessário 
para a produção audiovisual a umas 30 comunidades pertencentes a diversas etnias como 
os yanomami, xavante, panará, guarani, kanoé, etc.

O trabalho de vna é de importância fundamental para o estudo das diversas culturas 
a partir de sua auto representação audiovisual. Graças a esse projeto, as tribos evitam que 
os brancos, os ocidentais alheios a sua cultura, sejam os que observam e falem sobre eles; 
agora são eles mesmos que produzem suas próprias imagens, reafirmam seu imaginário, 
resgatam sua memória coletiva, exercendo a autonomia de seu olhar. Esses realizadores 
indígenas reinventam a linguagem audiovisual e transcendem as convenções narrativas 
do cinema ocidental; com isso nos permitem olhar o mundo a partir do interior, através 
de seus próprios olhos; nos deixam escutar suas vozes e suas palavras em sua língua na-
tiva; nos convidam a compreender sua cultura e sua problemática atual a partir de sua 
própria perspectiva.

IV. CINEMA E QUESTÃO INDÍGENA NO MÉXICO

No México, a relação entre o cinema e os mundos indígenas tem uma longa história, 
rica e complexa. Desde o cinema da Revolução houve uma forma peculiar de representar 
os indígenas, presa entre o racismo porfiriano e a imagem do indígena violado que dava 
sentido à revolta armada. Um acontecimento chave foi a passagem de Serguéi Eisenstein 
pelo México para a filmagem de sua emblemática obra ¡Que viva México! (1931), que 
condensa uma visão do México pelos olhos de um estrangeiro, que projetava todo tipo de 
ilusões e fantasias pessoais sobre o mundo indígena. Essa obra deixaria uma marca pro-
funda na cinematografia mexicana, visível nas produções posteriores como Redes (1936) 
de Fred Zinnemann e Emilio Gómez Muriel, entre outras. Naqueles anos, começava a se 
desenvolver o denominado “cinema indigenista”, um cinema de propaganda do Estado 
produzido pelo Departamento Autónomo de Prensa y Propaganda (dapp - Departamento 
Autônomo de Imprensa e Propaganda) primeiro, e depois pelo Instituto Nacional Indige-
nista (ini), e que teve uma presença importante durante cinco décadas do século xx, dos 
anos 1930 aos de 1980. O cinema era utilizado como instrumento de comunicação social 
a serviço de um projeto nacionalista que se propunha firmemente integrar os indígenas 
ao progresso e à modernidade.

Paralelamente, na Época de ouro do cinema mexicano, entre 1936 e 1959, popula-
rizou-se uma representação estereotipada e dramatizada dos indígenas, que alcançou sua 
máxima expressão em Tizoc: Amor indio (1958), protagonizada por Pedro Infante e María 
Félix. O olhar do cinegrafista Gabriel Figueroa desempenhou um papel crucial na cons-
trução e na folclorização da imagem do indígena no cinema mexicano. Dos anos 1960 aos 

1980, predominou no cinema de arte uma idealização romântica do universo indigenista, 
voltada sobre o simbolismo, e xamanismo, a ritualidade e a mística popular, o consumo 
de plantas sagradas e psicoativas. Mais adiante, a partir dos anos 1980, observamos um 
maior uso político e comercial do imaginário indígena, sobretudo na cultura televisiva 
popular, expressa nitidamente na personagem da “índia Maria”. Nos últimos 20 anos, no 
final do século xx e princípio do xxi, por conta da insurreição zapatista em Chiapas, em 
1994, e após a revolução dos meios digitais, houve um tratamento mais sério da questão 
indígena e uma proliferação de festivais, projetos de gestão e desenvolvimento cultural, 
iniciativas de capacitação cinematográfica, além de estudos e programas acadêmicos sobre 
história, arte e cultura visual indígena no México.

V. INTERCÂMBIO DE OLHARES

Este caderno reúne duas conversas entre diretores e especialistas do cinema indígena do 
México e do Brasil. A primeira é uma entrevista profunda que fiz com Vincent Carelli 
durante sua visita à Cidade do México, durante a mostra Cine entre culturas, que apresen-
tou em outubro de 2011 uma retrospectiva de Vídeo nas Aldeias na Cineteca Nacional, 
dentro do festival DocsDF2, em colaboração com a associação Etnoscopio3. Este diálogo 
transcorreu ao longo de duas horas, em que flutuávamos sobre os canais de Xochimilco 
em uma trajinera4, na confluência de duas linhas de reflexão: a trajetória pessoal de Carelli, 
sua vida, sua obra e sua fascinação pelos povos indígenas amazônicos, por um lado, e, por 
outro lado, as origens, travessias e projeções para o futuro do projeto Vídeo nas Aldeias, 
que no fundo são inseparáveis. Carelli fala sobre suas primeiras aproximações com os 
indígenas; descreve sua primeira filmagem em 1986 como uma experiência de cine trance; 
revela suas influências, os primeiros contatos com o cinéma vérité e com as figuras mun-
diais do cinema de documentário. Destaca-se entre sua obra o filme Corumbiara (2009), 
ao qual se refere como um filme autobiográfico, pois lhe dedicou 20 anos de sua vida, e 
o considera a experiência mais impactante e mais triste de sua trajetória como cineasta e 
ativista. Descreve detalhadamente as transformações que viveram os indígenas a partir do 
uso da tecnologia, como se apropriaram das imagens e as articularam em um discurso de 
resistência cultural. Fala sobre as políticas públicas e a situação atual dos povos indígenas 

2 Festival Internacional de Cine Documental da Cidade do México.

3 Etnoscopio é uma organização formada por documentaristas e antropólogos que por meio da realização de 
documentários, mostras de cinema, oficinas, conferências e exposições de fotografia, busca promover o uso 
criativo dos meios audiovisuais a partir das Ciências Sociais e Humanas. 

4 Embarcação pequena decorada com flores usada nos canais de Xochimilco.

https://www.google.com.mx/search?client=safari&rls=en&q=Fred+Zinnemann&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yDDOs0wxUuIAsQtMDcu1xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJfhEAxJxreDAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjoyrLovt3MAhWL6oMKHRNMBVoQmxMIqwEoATAV
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da selva, e, nesse contexto, fica claro de que maneira vna tem sido, e continuará sendo, 
um instrumento efetivo de visibilidade, comunicação e mediação intercultural.

A segunda parte deste caderno é um diálogo entre Vincent Carelli e Nicolás Eche-
varría, cineasta, pintor e músico mexicano, realizador de alguns dos filmes etnográficos 
mais importantes que foram feitos neste país, como: Judea (1973), María Sabina (1978), 
Poetas campesinos (1980) e Niño Fidencio (1980), alguns filmes de ficção de viés histórico, 
como Cabeza de Vaca (1991), e, mais recentemente, o premiado documentário Eco de la 
montaña (2014). A obra de Echevarría tem um forte caráter antropológico e um enorme 
valor para a etnografia mexicana. Ele transitou sempre com plena liberdade criativa em 
sua aproximação aos povos indígenas. Seu cinema estabelece conexões humanas, nasce 
de uma profunda curiosidade por conhecer o outro. Convive por longas temporadas até 
se tornar mais um ator na cena, sua presença é parte da festa, do ritual e da vida coti-
diana. Graças a essa empatia, captura momentos com profunda intimidade e consegue 
cenas com um grande impacto estético, com um talento visual excepcional. Sem dúvidas 
podemos considerar Nicolás Echevarría um pioneiro e um dos principais expoentes do 
cinema indígena no México. 

Esta conversa entre Carelli e Echevarría, na qual tive oportunidade de atuar como 
interlocutor, ocorreu em Campeche, em janeiro de 2012, durante o primeiro encontro 
da primeira geração de professores e alunos do Ambulante Más Allá5. Carelli e Echevarría 
foram convidados a apresentar e a comentar seus trabalhos com esses jovens aprendizes, 
além de acompanhar seus avanços e assessorar seus projetos. Um dos temas centrais ao 
longo dessa conversa foi o contraste entre a obra de Vincent e Nicolás. Ambos cineastas 
tinham interesses em comum e abordam temas relacionados com o mundo indígena, mas 
mantêm posturas radicalmente opostas, que poderiam se caracterizar como um olhar a 
partir do interior e um olhar a partir do exterior. O intercâmbio entre ambas perspecti-
vas faz brotar o velho problema entre objetividade e subjetividade, e traz à luz questões 
importantes sobre a autoridade de quem filma. Nesta conversa se revelam, além disso, os 
cruzamentos e divergências entre as experiências de capacitação para a produção audiovi-
sual lançadas pelo projeto Vídeo nas Aldeias, no Brasil, e Ambulante Más Allá, no México.

5 Um projeto formativo de capacitação cinematográfica para jovens de diferentes estados do sudeste mexica-
no, iniciado por AMBULANTE AC, uma organização que promove o cinema de documentário como um instrumento 
de transformação social através de vários projetos, sobretudo de uma turnê de documentários que percorre 
vários estados da República Mexicana durante vários meses e que acontece há mais de dez anos.    

VI. RECONHECIMENTOS

Por trás dessas conversas está o trabalho de muitas pessoas as quais quero dar crédito e 
agradecer; aos meus colegas da Etnoscopio, em especial a Rodrigo Martínez por gravar a 
entrevista com Carelli e à Hélène Sorin por sua ajuda para transcrevê-la; a Inti Cordera e 
Pau Montagud por incluir este projeto no DocsDF; ao Departamento de Antropologia da 
Universidad Autónoma Metropolitana, unidade Iztapalapa (uam-i); à Cineteca Nacional; 
à  Carolina Coppel, María Inés Roqué, Cristina Valle e Xicoténcatl Santana do Ambulante 
Más Allá; à Valeria Cuevas por sua inestimável ajuda para reunir e processar o material 
multimídia que acompanha esses textos; e finalmente a Ricardo Giraldo, Paula Villanueva 
e a toda a equipe de Cinema23, pela excelente iniciativa de publicar estes cadernos.

Antonio Zirión

ANTONIO ZIRIÓN

Antonio Zirión (1976) é professor e pesquisador no Departamento de Antropologia da 
Universidade Autónoma Metropolitana (uam-i), onde atualmente desempenha o cargo 
de chefe do departamento. Membro do Sistema Nacional de Investigadores (sni - Sistema 
Nacional de Pesquisadores). Doutor em Ciências Antropológicas (uam-i), Mestre em 
Antropologia Visual (Universidade de Manchester) e Etnólogo pela Escuela Nacional 
de Antropología e Historia (enah - Escuela Nacional de Antropología e Historia). Suas 
principais linhas de pesquisa são: antropologia visual e cultura urbana. Recebeu o prêmio 
da Academia Mexicana de Ciências de melhor tese de doutorado em Ciências Sociais 
e Humanidades em 2010. Autor do livro La construcción del habitar (uam/Juan Pablos 
Editor, 2013). Também é fotógrafo, documentarista e programador de cinema. Suas 
imagens foram publicadas em revistas especializadas como Cuartoscuro, La Tempestad e 
Tragaluz, e também em dois livros individuais: Mano de obra (uam, 2014) e Traspasos 
(Artes de México, 2015). Entre sua produção audiovisual se destacam os documentários: 
Voces de la Guerrero (2004), ganhador do prêmio José Rovirosa outorgado pela unam, e 
Fuera de foco (2013), que obteve vários reconhecimentos internacionais. É fundador dos 
coletivos Homovidens e Etnoscopio, dedicados à produção audiovisual e à gestão cultu-
ral, respectivamente. Foi por vários anos coordenador geral das Jornadas de Antropologia 
Visual, curador da mostra Cine entre Culturas no Festival DocsDF, e programador da Gira 
de Documentales Ambulante (Ambulante Festival de documentário).



12   |   CONVERSAS  |  NÚM. 007 DIÁLOGOS SOBRE O CINEMA INDÍGENA   |   13

VINCENT CARELLI

Vincent Carelli (1953) é um ativista, cineasta e documentarista envolvido há mais de 40 
anos nas lutas pelos direitos e pelo reconhecimento dos povos indígenas do Brasil. Em 
1987, iniciou Vídeo nas Aldeias, um projeto destinado à capacitação e à produção de vídeo 
colaborativo, que tem servido a projetos políticos e culturais de diversos grupos étnicos. 
Carelli produziu uma série de 16 filmes que documentam o método e os resultados desse 
projeto. Entre eles está A arca dos Zo’é (1993), que recebeu o primeiro lugar na 16ª edição 
do Tokyo Video Festival  e no Cinéma du Réel em Paris. Sua trilogia, conformada por O 
espírito da TV (1990), A arca dos Zo’é (1993) e Eu já fui seu irmão (1993), foi transmitida 
pelo Canal+ na França e em várias emissoras públicas em todo o mundo. Em 1999, durante 
a 6ª Mostra Internacional de Filme Etnográfico, Vincent Carelli recibeu o prêmio unesco 
pelo filme Vídeo nas Aldeias (1989), como recohecimento pelos esforços para promover 
o respeito à diversidade cultural à paz nas relações interétnicas. Em janeiro de 2009 fina-
lizou Corumbiara, um longa-metragem sobre sua trajetória junto aos indígenas isolados 
de Gleba Corumbiara, no sul do estado de Rondônia, que foi premiado no Festival de 
Gramado. Atualmente, Vincent Carelli é secretário executivo da organização Video nas 
Aldeias, onde além de produzir seus filmes, é formador de cineastas indígenas de seu país.

NICOLÁS ECHEVARRÍA

Nicolás Echevarría (1947) é produtor, diretor e fotógrafo de cinema. Sua carreira se 
desenvolveu inicialmente no cinema de documentário, que lhe chegou pelo seu interesse 
em mágica, a religião e os ritos indígenas ligados ao uso de alucinógenos. Realizou a 
série de TV American Patchwork Project (1983) em colaboração com o antropólogo Alan 
Lomax para a Universidade de Columbia em Nova York e para a bbc de Londres. Em 
1988, realizou, em colaboração com Octavio Paz, Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas 
de la fe, documentário que narra a vida da freira mexicana, poeta e filósofa do século xvii. 
Cabeza de Vaca (1991), seu primeiro longa-metragem de ficção e pelo qual foi reconhecido 
internacionalmente, foi escrito em colaboração com Guillermo Sheridan e está baseado 
em Naufragios, livro de crônicas escrito por Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Foi bolsista da 
Fundação Guggenheim e da Ford Rockefeller Foundation, e também do Sistema Nacional 
de Criadores de Arte (México). Em sua filmografia, encontram-se diversas séries de TV 
como La Cristiada (1997), Maximiliano y Carlota (2004) e Memorial del 68 (2008); e os 
documentários Judea, Semana Santa entre los coras (1974); Híkuri Tame (1977), María 
Sabina, mujer espíritu (1979); Teshuinada (1980), Poetas campesinos (1980), Niño Fidencio, 
el taumaturgo de Espinazo (1981) e Eco de la montaña (2014).

VÍDEO NAS ALDEIAS – ENTREVISTA COM VINCENT CARELLI POR ANTONIO ZIRIÓN

Antonio Zirión: Lembro que quando perguntei se você se considerava cineasta e ativista, 
você me disse: “Ativista e cineasta, indígena e cineasta”. Então o cinema foi para você 
não um fim em si mesmo, mas um dispositivo, uma ferramenta de luta. Assim foi como 
você chegou ao cinema?

Vincent Carelli: Primeiro através da fotografia, pois desde pequeno tive uma relação 
muito íntima com a câmera fotográfica. Meu pai costumava dizer que eu não gostava 
dos humanos porque só usava a câmera para fotografar animais no zoológico. Mais tar-
de, quando fui pela primeira vez aos lugares isolados onde vivem os indígenas, vi coisas 
impressionantes, memoráveis. Aí a fotografia se impôs como busca da lembrança, para 
plasmar um sentimento que não se podia expressar com palavras; me dei conta de que 
eu não podia ser o único com a possibilidade de ver essa fascinante realidade, o mundo 
inteiro teria que vê-la também. A partir desse momento sempre trouxe a câmera comigo.

Ao longo da minha trajetória como indigenista fiz muitas coisas. Começamos 
dando medicamentos a pessoas com malária e gripe; também tratamos questões de desen-
volvimento: demarcações de terra... De tudo um pouco. Passávamos de uma coisa a outra 
segundo as necessidades de cada lugar, de cada povo e assim percorremos muitas áreas. Du-
rante a ditadura não tive acesso às comunidades porque me classificaram como persona non 
grata para o governo, assim eu comecei a trabalhar na imprensa, fazendo fotojornalismo. 
Tempos depois me envolvi em um projeto para a criação de um banco de dados, porque 
no Brasil não havia informação precisa e confiável sobre os povos indígenas e grupos em 
isolamento. Nos reunimos um grupo de pessoas para fazer uma enciclopédia e eu fui o 
incumbido do arquivo fotográfico. Visitando todos os arquivos do Brasil, consegui formar 
uma coleção de oito mil fotos; eram fotografias históricas e, graças à experiência de viver 
nas comunidades, me dei conta da grande importância que estas têm para a memória 
dos povos que eu havia conhecido. Pensei que, se essas imagens voltassem para eles, eles 
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as reapropriariam e isso os estimularia a refletir sobre seu passado e o acelerado processo 
de mudança que experimentavam.

AZ: Você compilou esse acervo fotográfico em algum livro ou exposição?

VC: Começamos a publicá-las por regiões, mas depois, pelo tempo e pelos recursos, as 
deixamos unicamente como fotogalerias na internet. Naquela ocasião um cineasta ítalo-
brasileiro, Andrea Tonacci, foi ao meu escritório; me contou que estava começando um 
vídeo, e ele levava consigo um grande rolo de filme preto e branco. Conseguimos nos 
conectar de imediato e junto com todos os que trabalhávamos aí, escrevemos sua proposta 
para o Museu Guggenheim, se chamou “Entre os povos”. Paralelamente a esse encontro, 
surgiu no mercado a câmera vhs e foi aí quando me veio a ideia de experimentar a câmera 
de vídeo nas comunidades, acho que foi a extensão do sentimento que eu tinha em relação 
à fotografia. Assim comecei com as primeiras experiências. Foi no ano de 1986 quando 
houve o primeiro acontecimento que foi uma loucura, uma loucura! Nunca me passou 
pela cabeça que uma coisa assim pudesse acontecer. Não é um exagero. [risos] Estavam 
loucos! Trinta garotos me fizeram eu filmar do princípio ao fim o ritual de perfuração de 
nariz e lábios de um deles, durante horas. Imagina! Foi uma experiência de cine trance.

AZ: A propósito do cine trance, suponho que você está fazendo referência ao cinema 
trance de Jean Rouch. Quando você começou, tinha ideia da corrente do cinéma vérité, 
do cinema direto, você estava imbuído desses estilos?

VC: Sim, estou fazendo referência a Jean Rouch. Em relação aos estilos, eu não sabia 
nada, no Brasil não tínhamos acesso a esse tipo de cinema. Somente alguns anos depois, 
quando visitei a Biblioteca de Nova York, pude ver Les maîtres fous (Os mestres loucos); foi 
uma experiência incrível porque eu estava sentado sozinho em uma sala, com o filme em 
16 mm sendo projetado ao meu lado. 

AZ: Você conheceu, ou teve algum contato com o Jean Rouch posteriormente?

VC: Vi ele uma vez no festival do Rio, quando foram convidados dois grandes do ciné-
ma vérité; era um cineasta canadense, Michel Brault, realizador do célebre filme Pour la 
suite du monde (1963) e o star Jean Rouch. Estavam competindo, mas era também uma 
retrospectiva de ambos. Projetaram um filme do cineasta canadense sobre um movimento 
estudantil no Canadá contra a dramática perda da língua francesa para a inglesa. Quando 
acabou o filme, ele estava sentado atrás de mim em prantos. Olhei para ele e ele me disse 
apenas: “Há anos eu não via o filme”. Nesse festival também conheci Jean Rouch. 

AZ: Ao mesmo tempo que você começava a colocar o vídeo a serviço dos povos indíge-
nas, no México, na Bolívia, em alguns outros países latino-americanos havia experiências 
similares. Você conheceu algumas dessas experiências? Qual foi a sua relação com elas?

VC: Ironicamente, o grande ponto de encontro latino-americano é Nova York. Pelas 
lojas de esporte e pelos festivais de cinema indígena do National Museum of the American 
Indian. Aí conheci Norman Cohn que começava com o trabalho de Zacharias Kunuk. 
Da América Latina, o boliviano Iván Sanjinés e Guillermo Monteforte, de Oaxaca, Mé-
xico. Nesse encontro começou realmente um intercâmbio. O que eu fazia até então era 
uma experiência —até certo ponto— de televisão, um programa indígena, mostrei-os e 
compartilhamos coisas interessantes.

Assim transcorreram os primeiros dez anos. Estive com os gaviões; com os paraka-
têgê do sul do Pará; com os waiãpi, experiência que definitivamente marcou um antes e 
um depois em minha trajetória. Aí fiz O espírito da TV, um experimento que deu lugar a 
muitas outras coisas. Realizei sete filmes com eles, A arca dos Zo’é, que foi em uma etapa 
posterior, consequência da experiência deles com a imagem. Nessa experiência trabalha-
mos também com a antropóloga Dominique Gallois, que falava muito bem a língua dos 
waiãpi, estava há doze anos trabalhando e em contato com eles. Havia um informante, 
um chefe muito eloquente, e assim as coisas funcionaram muito bem. Da experiência 
com os nambiquara resultou A festa da moça. Com os gaviões fiz Pemp, que era o nome 
de uma cerimônia, este se transformou em um filme premonitório sobre o que aconteceu 
posteriormente com os gaviões. Também fiz um curtinha que se chamou Vídeo nas Aldeias; 
aí aparecem os kayapó, os tikuna, outros grupos que eu não tinha visitado antes, mas que 
eu conhecia. Apareciam índios, cada um com suas razões e intenções próprias e que, cada 
um a seu modo, viviam o processo de mudança.

Dentre todas essas experiências, com O espírito da TV pareceu que demos um passo 
adiante pois representou uma verdadeira mudança de linguagem. Através do cinema, os 
indígenas começaram a falar por eles mesmos e isso possibilitou uma transformação radical 
do uso das câmeras; estética que permaneceu nos filmes posteriores. Entende porque a 
experiência waiãpi representa então uma mudança em vários sentidos? O projeto foi sendo 
criado e transformando-se simultaneamente, a todo momento... E até hoje continua se 
ampliando. É fascinante!

AZ: Assim, depois do primeiro vídeo trance você se deu conta de que isso poderia ser 
algo a longo prazo, um projeto com uma finalidade determinada. A partir de então, que 
mudanças positivas você notou nas aldeias graças ao vídeo?

VC: Eu não diria “graças ao vídeo” mas sim “com o vídeo” porque este chegou em um 
momento oportuno, dada a situação em que viviam os gaviões, por exemplo. No entanto, 
essa chegada não fez a revolução, a revolução foi feita pelos gaviões pois foram eles que 
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viveram o processo. O instrumento veio bem a calhar para todos, depois também aos 
waiãpi. Por exemplo, O espírito da TV é de alguma maneira a história da propagação 
do discurso de resistência cultural. O filme mostra como os filmes foram projetados de 
comunidade em comunidade e a maneira em que estes foram recebidos pelo público que 
os comenta. Nas aldeias, os filmes não são vistos da mesma forma como nós fazemos; aí se 
comenta, se fala, se ri; não é simplesmente uma sala escura. Outra coisa muito interessante 
era que com as projeções se criava uma situação particular de coletividade; podíamos estar 
todos reunidos a céu aberto vendo filmes, falando entre nós. Tínhamos a possibilidade 
de criar um novo espaço de comunicação e reflexão.

AZ: Como tem sido a experiência de entrar nas comunidades com uma câmera?

VC: Além da minha entrada na comunidade deles, o verdadeiro problema surge entre 
eles, por incrível que pareça. Por exemplo, os kuikuro idosos costumavam dizer aos jovens 
cineastas indígenas: “Você não é branco, você não saber fazer isso bem”; era uma espécie 
de repúdio e descrédito. O outro aspecto que sempre resulta tema de discussão é a questão 
do dinheiro; dizem entre eles: “Está ganhando dinheiro por isso, e não me paga”. É o 
tipo de contradição que gera a entrada do capitalismo em um sistema de coletividades; 
no entanto, esses processos, afinal, produzem algumas mudanças positivas. Por exem-
plo, agora os cineastas kuikuro, pensando que realizam documentários, na verdade estão 
experimentando com a ficção, porque qualquer proposta é falada com os velhos e todos 
juntos criam os diálogos, as cenas; se transformam em perfeitos atores.

Mediante esses processos de apropriação, as coisas mudaram muito. Começaram 
apresentando um repúdio ao vídeo e agora os videastas índios são muito reconhecidos. 
Também a questão do dinheiro é resolvida uma vez terminado o filme, quando enten-
dem que o resultado final é produto de um labor coletivo e que pertence a todos. Todos 
aqueles que de início não quiseram ser filmados, posteriormente insistem em participar 
no próximo filme. As coisas vão mudando porque também mudam os tabus. Por exemplo, 
para os waiãpi a imagem era uma coisa turva, podia ser inclusive perigosa, era uma espécie 
de espírito. No início, para assistir às projeções, eles se pintavam a cara de vermelho e 
se colocavam um espelho na altura do abdômen que lhes servia de proteção contra os 
espíritos que emanavam da imagem da televisão. Quando se acostumaram, eles gostaram 
e perderam o medo.

AZ: Acho que com o projeto Vídeo nas Aldeias houve uma verdadeira apropriação das 
câmeras e da linguagem cinematográfica por parte dos índios, diferente do programa de 
Transferência de Meios (Transferencia de Medios), aqui no México. Qual é a sua opinião 
sobre a forma como eles vem se apropriando e reinventando a linguagem cinematográfica? 
Pode-se pensar em outro tipo de estética?

VC: O projeto Transferência de Meios estava desenhado especificamente para funcionar 
assim; no entanto, também a situação no México muda constantemente. Agora já há vários 
cineastas indígenas, a própria experiência de Ojo de Agua é uma forma de colaboração 
estreita entre índios e não-índios tal como no projeto Vídeo nas Aldeias. Claro que por 
causa das dificuldades, os projetos se organizam sob outras formas, eles têm que buscar 
as vias para sobreviver. Em relação às diferentes formas de apropriação, acho que estas 
respondem a preocupações específicas de cada grupo. Há duas situações extremas. Por 
um lado o caso dos kuikuro, por exemplo. Eles são o tipo de índio que normalmente 
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Membros da tribo Huni Kui – Já me transformei em imagem (2008)
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imaginamos: nus, conservando sua cultura —apesar de que haja uma convivência in-
tensa com o mundo externo—, conservando um patrimônio cerimonial muito intenso, 
continuando com suas práticas tradicionais. No entanto, também são conscientes das 
perdas que vão sofrendo os grupos que os rodeiam e de alguma maneira eles também 
as padecem. As perdas de conhecimento de uma geração a outra são gravíssimas. Por 
exemplo, são muitos anos para se aprender os múltiplos cantos necessários para ser um 
chefe de cerimônia, de modo que tem que se pagar a um professor. O que acontece agora 
é que os jovens já não estão dispostos a pagar com dinheiro e por outra parte isso deixou 
de interessá-los. Agora se interessam por outras coisas: a internet, o futebol é a paixão, 
pensam coisas como: “Qual louco ficaria aí por cinco anos para memorizar cantos?” 
Aí é quando o chefe, sempre ele, se dá conta de que se encontram em um processo de 
transformação e começa a preocupar-se. De maneira que usa o vídeo como forma de 
preservar todo aspecto de sua cultura, ideia que de alguma maneira é também uma ilusão. 
O outro extremo é aquele onde os grupos perderam quase tudo mas conservam memória 
de algumas coisas. Nesses casos se filtra a postura política porque, de certa forma, através 
do vídeo tomam consciência da ampla perda cultural que vêm sofrendo. De maneira que 
com as adoções de aspectos da cultura popular sua condição de indígenas lhes é negada e o 
governo deixa de reconhecer seus direitos como tais, direitos obtidos historicamente; não 
há uma compreensão do processo histórico de expropriação vivido, não há consciência da 
permanência dos direitos. O olhar de alguns é capaz de criar uma composição clássica, 
de uma grande sutileza estética; outros são mais racionais, como Zezinho, sua câmera 
não é tão boa, no entanto se interessa pela questão política, é atento com as pessoas que 
já perderam muitas coisas e podem perder mais; pega a câmera em um ato de militância, 
de aprendizado, com uma linguagem mais discursiva. Então estão esses dois extremos e 
os casos intermediários. Sem dúvida todos têm claro o que é simbolicamente importante 
em termos culturais: pode ser o canto, o xamanismo, etc. Também surge uma questão 
muito pessoal que acho que depende da cultura.

AZ: Em todos esses casos, seja porque recordem uma cerimônia ou que briguem por 
suas terras, sempre há um processo de empoderamento através do vídeo. Acho muito 
importante que alguns realizadores, como Zezinho, ocupem agora lugares na política. 
E retomando uma coisa que mencionam muito nos filmes: “que os brancos já não nos 
gravem mas sim que agora nós nos gravemos” —como se houvesse uma autonomia do 
olhar ou reclamassem uma soberania visual da memória dos seus povos—, você poderia 
nos falar um pouco mais sobre esse processo político gerado pelo vídeo?

VC: Para eles, o simples fato de levar a cabo os filmes, vê-los e saber que estão seus amigos 
e que outros vão vê-lo, já é uma experiência de autoestima, felicidade e satisfação; e essa 
parte, mesmo que simples, é a mais importante. Mesmo assim, a vida do filme, o processo 
de realização, terminá-lo, apresentá-lo e confrontá-lo com um público, gera um processo 

de reflexão cujo resultado é muito positivo. Algum tempo depois nos apresentamos em um 
programa de televisão pública, em cadeia nacional. Estar aí com os filmes foi uma coisa 
extraordinária, as pessoas escreveram ao programa, nas ruas nos faziam comentários... Nos 
sentimos visibilizados. O importante era dar conta da minoria massacrada através de um 
olhar expressivo, dar conta do embate que vivem todos os dias com a sociedade nacional.

Apesar dessas boas experiências, esse processo histórico está composto de muitas 
etapas. A experiência que tivemos com os nambiquara foi incrível mas depois veio a chega-
da dos madeireiros dos evangélicos, a destruição; ganharam o alcoolismo e a prostituição. 
Foi a repetição do processo colonial das Américas. Apesar de a experiência com eles ter 
sido um momento mágico, o processo histórico desencadeado foi cruel; assim também 
aconteceu com os gaviões. De modo que esses filmes estão marcados por esse espírito de 
orgulho pelo que já foram, essa é sua força; apesar do que aconteceu depois, esse espírito 
permaneceu com eles. Posteriormente, quando difundi os filmes em outras comunidades 
e ao público em geral, gerou-se outros entusiasmos apesar das más experiências que vivia 
o povo Nambiquara. Encontrei com cineastas que me diziam: “Você mudou meu olhar, 
meu cinema”, na verdade, esses filmes foram gerados por eles; inspiraram mudanças nas 
posturas dos cineastas que agora trabalham mais próximos das pessoas, participam com 
eles. A partir desse projeto surgiram outras experiências que buscam esse equilíbrio entre 
os dois mundos.

No entanto, o cinema não faz a revolução por si mesmo, não é assim. De fato, 
há uma dimensão artística que pode ser considerada revolucionária, mas nos processos 
histórico-políticos vividos pelas comunidades há a influência de muitas outras coisas.

AZ: Como ativista e indigenista você tem bem claros os direitos dos indígenas e sabe tam-
bém que eles estão conectados com a luta pela preservação da floresta, com uma luta mais 
ambientalista. Como você tem dialogado com outros projetos ambientalistas? Quanto 
o projeto Vídeo nas Aldeias também pode significar preservar a floresta, o ecossistema? 

VC: Com os ambientalistas há muitos conflitos de diversas índoles. Vamos falar de uma 
caso bem específico: os guarani. Eles têm um conceito de território muito amplo, em sua 
filosofia qualquer um pode se apropriar da terra porque a terra pertence a Deus. Somado 
a esses conceitos, há a crença de que as pessoas devem mover-se. Por exemplo, cada vez 
que em uma aldeia um deles morre, o resto tem o dever de partir, de criar outra aldeia. 
Também têm que estar atentos aos sinais de Deus porque o destino é caminhar para 
encontrar a terra-sem-mal, o ideal é alcançar essa meta em vida. O mito deles diz que 
há que cruzar um rio imenso, que para eles é o mar; eles teriam que circular. O proces-
so de apropriação das terras aconteceu paulatinamente e de um momento a outro eles 
ficaram sem nada. Depois, em consequência da guerra guaranítica, tiveram que viver se 
escondendo durante muitas décadas porque os espanhóis e os portugueses os mataram e 
os massacraram sistematicamente. Se transformaram em um povo invisível, foram para 
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as florestas, ficaram nos latifúndios. Atualmente, continuam sofrendo a limitação de 
terras, continuam sem ter espaços para eles. E agora eles se perguntam: “Se as florestas 
sagradas se acabaram, então quais são as nossas terras? Ora, as reservas ambientais que 
estão aí são as nossas terras.” Ao que os ambientalistas respondem: “Ah índio, essa terra 
não, essa é uma reserva ambiental!” Imagina o conflito! Outra problemática surge entre 
os povos guerreiros para quem o contato com o branco significou uma derrota de guerra, 
uma rendição. No caso dos kayapó, por exemplo, foram escravos do serviço de proteção 
indigenista, os exploravam na colheita de castanha; quando foram descobertos o ouro e a 
madeira em suas terras, foi quando eles retomaram a política de território. A partir desse 
momento não quiseram saber mais de autoridade, diziam: “Somos autônomos, fazemos 
o que queremos.” A eles coube o pior de nossas sociedades, se perguntavam: “Quem é o 
poderoso? Aquele que está desflorestando, roubando a partir de seus cargos políticos?” 
Esse era o modelo que tinham por perto, do qual aprendiam; de modo que começaram 
a querer mais dinheiro e venderam suas florestas. Posteriormente aconteceu o encontro 
pela construção da hidroelétrica Altamira, supostamente o grande encontro ambientalista 
contra essa construção —que por certo hoje, duas décadas depois, está sendo construída—. 
Nesses eventos, os ambientalistas do mundo se reuniram em Altamira atendendo ao cha-
mado dos kayapó e no entanto nem um só jornalista quis ver que os grandes símbolos 
de harmonia entre o ser humano e a natureza estavam sendo destruídos pelas próprias 
pessoas que estavam no poder na região.

Claro que por outro lado, em uma visão ampla e equilibrada, temos a experiência 
precursora de casos como o do Acre, onde foi criado um movimento de agentes indígenas 
e de gestão florestal. Zezinho mesmo começou nessa escola, nesse movimento de gestão 
ambiental. O projeto fazia uma combinação de técnicas tradicionais e novas tecnologias: 
sistemas agroflorestais, repovoamento de animais, etc. Então, claro que pode haver uma 
simbiose! Tudo esta determinado pelo processo histórico de cada povo, de fato acontecem 
coisas negativas mas a vida continua circulando.

AZ: Quais tem sido os mecanismos de financiamento ao longo do desenvolvimento do 
Vídeo nas Aldeias? Atualmente ele se mantém com a venda dos filmes em dvd?

VC: Comecei com bolsas norte-americanas e cooperação internacional de pessoas que por 
sua conta financiavam gestões políticas e econômicas, trabalhos de demarcação de terra 
e reinvindicação de direitos. Eram basicamente evangélicos, progressistas da Holanda e 
Alemanha; no entanto, eles acreditavam que tinha coisa mais importante para se fazer 
com o vídeo. Com os Estados Unidos aconteceu o contrário; cheguei lá com o primeiro 
filme —o curta Vídeo nas Aldeias— e imediatamente eles responderam: “Sim, sim nos 
interessa muito o que vocês estão fazendo.” O mundo novo está mais aberto para o novo. 
Na Europa o importante é o reconhecimento e mesmo que, por exemplo, na França haja 

interesse pelo digital, na videoarte, a produção é unicamente interna, o terceiro mundo 
não é levado em conta. No início, um apoio importante foi a bolsa Ford que foi outorgada 
apenas uma vez; depois aportaram algo em duas ocasiões mais e foi o único. O que tem 
sido essencial nesses últimos 15, 16 anos, é a cooperação com a Noruega, país que tem 
um programa bastante especial de apoio e cooperação para povos indígenas do mundo. 
É pela presença e participação dos nativos indígenas saami, tomando decisões sobre os 
investimentos desse programa, que os recursos desse projeto chegaram à Guatemala e ao 
Brasil. Desde então a Noruega começou a subsidiar de maneira permanente o Vídeo nas 
Aldeias e assim foi como o projeto encontrou a maneira de sobreviver.

Por outro lado, com a política cultural e popular que o presidente Lula implantou 
há alguns anos, do qual o slogan foi “Um país de todos”, o Estado começou a investir 
em populações nas quais antes nunca havia prestado atenção. A filosofia era que todos os 
cidadãos tinham o direito de consumir e produzir sua própria cultura, mudou-se de uma 
política elitista a uma política de inclusão; com os investimentos do ministério público 
foram feitos diferentes trabalhos culturais: teatro, dança, leitura. Um dos programas de 
subvenção se chamava Pontos de Cultura. Paralelamente desenvolveu-se a área tecnológico-
digital dando vez à intercomunicação: foram doados computadores, facilitou-se o acesso à 
banda larga. O espírito dessas ações reflete outro slogan: “O Brasil não conhece o Brasil”, 
ideia que responde a esse fenômeno que também acontece no México onde as elites no 
poder têm o olhar voltado para os países do primeiro mundo e não conhecem o próprio 
país; os indígenas do interior são como estrangeiros, são estranhos. Essa política provocou 
uma grande mudança e seu espírito se propagou como uma onda. As empresas estatais 
e paraestatais começaram a investir nesse tipo de ações, depois inclusive os bancos e as 
petroleiras. Naquele momento eu já estava há 18 anos trabalhando no Brasil. Quando 
comecei a sofrer perseguição política depois veio o silenciamento e em todo esse tempo não 
recebi um centavo do governo nacional. O começo daquela ações coincidiu com o início 
do apoio ao Vídeo nas Aldeias, porque esta era uma das experiências que promoveram 
a nova política de inclusão das populações excluídas. Assim tivemos um investimento 
importante ao longo de oito anos que nos permitiu multiplicar os esforços; já não nos 
restringíamos a trabalhar com dois ou três grupos unicamente. Atualmente, por exemplo, 
temos a oportunidade de fazer cinco filmes ao ano, em média. Pudemos multiplicar as 
oficinas e, o mais importante, pudemos fazer investimento em equipamento, o que o 
apoio da Noruega nunca nos permitiu. Outro fator relevante foi a revolução digital que 
aconteceu ao mesmo tempo em que recebíamos o apoio do governo. Foram comprados 
computadores Macintosh, discos rígidos, câmeras, coisas que facilitaram as oficinas e que 
deram aos indígenas uma maior autonomia. O fenômeno foi muito importante para eles, 
pois estando em lugares muito isolados ter internet e Skype —em termos de logística— 
significou uma verdadeira revolução.
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Houve também uma outra maneira de sobreviver com a iniciativa que começou 
com o programa do Ministério e ainda continua, é a política em voga da unesco para o 
patrimônio imaterial. Como especialistas começamos a fazer filmes para eles porque acre-
ditávamos que na ordem do simbólico era uma iniciativa importante de reconhecimento, 
a dimensão simbólica também conta para gerar uma ambiente de maior tolerância. Foram 
produções mistas dadas as negociações para eleger os temas a tratar, assim as pessoas da 
unesco também conheceram aos índios das aldeias; de modo que os projetos foram rea-
lizados a base de intercâmbios recíprocos onde os recursos para o projeto também foram 
revertidos em equipamento para as pessoas do Vídeo nas Aldeias. Agora o Brasil volta a 
uma política cultural elitista e não sei o que vai acontecer.

A venda dos filmes em dvd não gera suficientes recursos. A cooperação internacional 
continua subvencionando o projeto, mas a certa altura terá que haver auto suficiência. 
Fazer documentários é uma questão que necessita muitos recursos em qualquer parte 
do mundo, não teria que ser diferente com os índios; fazer produtos culturais custa. No 
entanto, apesar das dificuldades eles não param de filmar.

AZ: A sua relação com a antropologia me parece ambivalente. Por um lado, te interessa 
deixar claro que você não é um antropólogo; no entanto, a consultoria antropológica 
sempre aparece nos créditos dos seus filmes. Como você vê essa relação?

VC: Minha entrada no mundo indígena acontece de maneira muito pessoal. Eu tinha 16 
anos, vivia a crise da adolescência, sofria muito com a questão da autoridade paterna; por 
outro lado sou uma pessoa viciada em adrenalina, o desconhecido sempre me pareceu 
sedutor, ir ao encontro do inesperado me fazia sentir uma emoção muito forte. De ma-
neira que ir às comunidades indígenas representou um escape para mim naquele então. 
Nesse processo houve um período no qual tive cursos de Ciências Sociais sob a orien-
tação de uma pessoa muito inteligente —Gilberto Azanha, antropólogo, co-fundador e 
membro da Assembleia Geral do Centro de Trabalho Indigenista—, mas eu não sou um 
intelectual. Isso não me satisfez completamente. Eu necessitava algo a mais, uma expe-
riência existencial. No entanto, sim acho que o cinema ajuda a conhecer outras formas 
de vida e por sua vez é instrumento de pesquisa antropológica; a imagem gera perguntas 
e conhecimento, estimula que as pessoas falem de coisas, gera informação com detalhe 
etnográfico. Por sua vez, dentro do projeto, o trabalho com antropólogos tem sido per-
manente e de muita utilidade por diversas questões: tradução cultural, entendimento 
intercultural, reconhecimento do patrimônio imaterial. Trabalhar em equipe com pessoas 
dessa disciplina durante o processo de realização dos filmes tem me ajudado a aprender 
muito. De qualquer maneira, sim me distancio um pouco da personalidade do antropó-
logo cliché, tradicionalista, esse que estabelece relações de superioridade com as pessoas 
com as quais trabalha, que têm uma ideia fixa e idealista da realidade com a qual trata. 

Eu prefiro trabalhar assumindo a mudança constante na cultura dos indígenas, enfatizando 
em ações de intervenção.

AZ: Qual é sua opinião sobre a categoria do cinema etnográfico? Você acha que os tra-
balhos que são feitos pelos cineastas de Vídeo nas Aldeias podem ser entendidos como 
vídeo etnográfico?

VC: Sim, eles têm o olhar adequado para fazer com que sejam entendidas muitas questões 
culturais. Isso se complementa se o espectador tem um background antropológico, então 
os filmes produzem mais sentido em muitos aspectos. É possível ver coisas que o público 
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Corumbiara (2009), Dir. Vincent Carelli – Filmagem
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médio não capta. Os filmes possuem conteúdo etnográfico e por sua vez catalisam processos, 
intervêm; são uma colaboração entre dois mundos: representam um diálogo intercultural.

AZ: O que você acha sobre a crescente rede de vídeos indígenas que vem se formando 
na América Latina?

VC: Sem dúvidas, estamos mais comunicados. Brasil é um continente em se mesmo, 
somos uns poucos, e a tarefa que se deve fazer é muito grande. Ir a encontros com colegas 
da América Latina tem sido importante para entender os processos dos distintos países 
ao longo e ao largo do continente; entender que são resultado de uma história, de um 
processo histórico particular, de um embate entre formas de organização, de conflitos entre 
minorias e maiorias. Agora que Vídeo nas Aldeias ganhou alguma visibilidade e ampliou se 
espectro de difusão, estabeleceram-se intercâmbios importantes. Alguns indígenas foram 
aos festivais da clacpi, visitaram a Bolívia. Para eles foi muito importante conhecer outros 
povos indígenas, distintos aos amazônicos, também envolvidos em processos políticos. 
A comunicação e o intercâmbio serviram para ampliar seus conhecimentos e para que 
eles se identificassem. Para os cineastas do Vídeo nas Aldeias, o projeto é uma trajetória 
política e as viagens que fazem para participarem de festivais e encontros também são 
parte dessa trajetória de crescimento pessoal, de formação de consciência e sentido crítico.

AZ: Agora eu gostaria de conversar um pouco sobre Corumbiara. Por que você o considera 
o filme de sua vida? Como você enfrentou o problema da tradução intercultural?

VC: Acho que antes de mais nada Corumbiara é cinema de guerrilha. É autobiográfica 
porque a desenvolvi ao longo de 20 anos. Por sua vez, se transformou a experiência pessoal 
mais impactante e mais triste de minha trajetória como indigenista. As razões têm a ver 
com a aversão que me provoca o abuso de poder, essa tem sido minha obsessão. Com 
esse filme o cinema se transformou em minha redenção, a única possível, mas poderosa.

A nível pessoal, essa história é importante porque eu fui o instrumento político 
que tornou possível o conhecimento da existências dessas pessoas, da conquista de um 
espaço para elas. Ao que me refiro é que as imagens por si mesmas, sem necessidade do 
filme, cumpriram sua missão. O filme teve mais efeito no exterior, para que a história 
fosse conhecida fora do Brasil. Aliás, o filme acabou de ganhar um prêmio no festival 
Dreamspeakers no Canadá, um festival de cinema indígena.

Se Corumbiara nos emociona, aos índios lhes toca fundo, porque de alguma maneira 
é um emblema que representa o processo de colonização das Américas. Nas ocasiões nas 
quais os indígenas tiveram a oportunidade de vê-lo, eles choraram e se emocionaram 
profundamente. A história do Brasil me deu a incrível oportunidade de estar aí, presente 

nos primeiros contatos, de lidar com gente que esteve sujeita a muita violência e que por 
isso representam a força do filme. Sinto-me completamente realizado com esse projeto.

Rodrigo Martínez (câmera): Ainda existem grupos que nunca foram contactados?

VC: Sim, ainda existem uns 50. Os grupos grande são os que resistem, os grupos me-
nores permanecem escondidos. E o que é mais preocupante, no Brasil foram realizadas 
políticas para evitar o contato, para promover que esses grupos continuem se escondendo 
e permaneçam isolados. 

AZ: Se você não tivesse uma câmera, teria sido possível contar essa história? 

VC: Acho que não. Apenas para alguns amigos em uma conversa. Eu não sou nem escritor, 
nem músico. Meu veículo de comunicação é o cinema.

AZ: Como você imagina o Vídeo nas Aldeias daqui a dez anos?

VC: Acho que o Vídeo nas Aldeias é algo transitório. Talvez tenha gerado sementes, mas 
sempre foi pensado mais como uma experiência piloto, exemplo do que se pode conseguir 
a nível nacional. A esperança é que se converta em política pública, que se multipliquem 
as possibilidades e oportunidades. Somente como política pública pode gerar um maior 
impacto. Enfim, a perspectiva é tomar Vídeo nas Aldeias como demonstração e continuar 
desenvolvendo projetos dessa índole.

AZ: Fazendo um balanço da sua experiência no México. O que você achou do país e do 
festival? Como o público recebeu seus filmes?

VC: Todos os países da América Latina me fascinam porque são mundos indígenas, são 
mundos bastante complexos. O que sei sobre o México é muito pouco, é uma pena vir 
por períodos tão curtos, mas em todas as ocasiões aprendi muito. Sou um eterno curioso, 
sempre é uma experiência muito interessante. Sobre a reação do público: adorei, foi uma 
grande troca! Gostei particularmente de Oaxaca, as pessoas na rua, foi muito acolhedor, 
me reconheciam e se aproximavam para me parabenizar, compartilhar comigo.
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CINEMA INDÍGENA E COMUNITÁRIO NO MÉXICO E NO BRASIL 
VINCENT CARELLI, NICOLÁS ECHEVARRÍA E ANTONIO ZIRIÓN (MODERADOR)

Antonio Zirión: Respeitando as diferenças em suas aproximações ao cinema de docu-
mentário, no trabalho de Vincent Carelli há uma intenção de falar a partir do interior, 
de captar um olhar muito íntimo e familiar com a realidade que aborda, e no trabalho de 
Nicolás Echevarría encontramos um olhar mais de autor, um olhar a partir do exterior e 
com uma proposta estética bem clara.

Nicolás Echevarría: Eu acabo de conhecer o trabalho de Vincent e achei incrível. Real-
mente foi uma surpresa maravilhosa para mim. Não conhecia o seu cinema, nunca tinha 
visto um filme dele e os dois trabalhos que acabo de ver (O amendoim da cutia e Depois 
do ovo a guerra) me impressionaram muito. Seria interessante conversar sobre isso: o olhar 
a partir do interior e o olhar a partir do exterior.

Sinto que tive como prioridade dar a câmera e os microfones, digamos, no sentido 
figurativo, aos índios ou a algum grupo de pessoas. No entanto, acho que o trabalho de 
Vincent vai muito mais além. É um trabalho que sai de dentro. Tive tentações nos meus 
documentários de fazer exatamente o contrário, de impor, fosse através da música ou de 
uma narração, um critério muito pessoal, muito próprio. Em outros filmes, de algum 
modo, houve uma afinidade com o cinema de Vincent, como em Poetas campesinos. 
Existem outros filmes, como Judea, onde sim se impõe uma subjetividade e um critério... 
Bom, eu uso até música eletrônica. Para aquela época foi algo realmente insólito e devo 
isso ao meu primeiro filme, ao meu estado de virgindade e ingenuidade. Mas sim sinto 
que existem dois polos; apesar de eu já ter explorado os dois, acho que Vincent está nesse 
outro campo, no cinema que nasce das pessoas, mais do que o de impor uma estética ou 
um critério de trabalho.

Vincent Carelli: Acho que temos que esclarecer uma coisa, há o cinema de Vincent e há 
o cinema dos próprios indígenas. Em O amendoim da cotia, nós somos de certo modo 
os condutores, conduzimos o processo com muitas sugestões, sobretudo na construção 
final da edição. Mas a câmera e toda a filmagem foram feitas por eles, não é meu filme. 
É a câmera e o filme deles, tenho clara consciência disso. Eu fiz também muitos filmes, 
mas são mais, digamos, “cerebrais”, com uma reflexão e tudo. Este cinema que estamos 
fazendo com eles, gente iniciada no cinema, é o cinema do cotidiano, uma descrição. 
Não são filmes previamente pensados. Eles têm um processo intuitivo progressivo, é um 
registro do cotidiano, de personagens. E eu jamais poderia ter conseguido essas imagens, 
eles são os que têm a língua, têm a intimidade e a proximidade necessárias com as pessoas 
para registrar todas as coisas que viram.

NE: Eles filmaram essas imagens?

VC: Sim, tudo, tudo. Nós temos uma participação importante no processo, mas tudo 
o que viram está filmado e é fruto do trabalho dos índios. Por isso esse olhar desde o 
interior. Temos que esclarecer isso.

AZ: Talvez no fundo haja uma concepção diferente do que é o cinema, do papel do 
documentário. Quem sabe no caso de Vincent seja mais como uma ferramenta de luta 
pelos direitos dos povos, tem uma finalidade política; enquanto no caso de Nicolás trata-se 
mais de uma experiência artística, com um olhar de autor.
 
VC: Mais ou menos... Porque o foco principal é a arte do cinema, a poética do cinema, 
falar do cotidiano, revelar a realidade e a intimidade de um povo. Não é falar de direi-
tos. Claro que pode ter como resultado um esclarecimento para o público do que é a 
realidade indígena, que serve para desconstruir toda uma ficção que as pessoas criaram 
sobre os indígenas. Então o resultado é algo político nesse sentido, rever o olhar que o 
Brasil e o mundo têm sobre este outro mundo —sofrendo um processo muito rápido de 
mudança—que é o mundo indígena. Então acho que é político nesse sentido, não no 
conteúdo ou na forma.

NE: Eu não sabia que eles tinham feito a câmera, não vi bem os créditos, me surpreende 
ainda mais. Me enganei totalmente ao pensar que havia um cinegrafista, uma pessoa trei-
nada para fazer câmera. Não vi nada desajeitado, nenhuma indecisão no modo de fazer. 
Senti que realmente a pessoa que filmou o fez com muita consciência, no domínio de uma 
técnica fotográfica, não qualquer pessoa que pega numa câmera pela primeira vez. Isso 
sempre soa muito desajeitado porque nunca se sabe exatamente como a câmera responde 
aos movimentos que fazemos. A gente sempre tem a surpresa de: “Ui, o movimento está 
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acelerado demais... Como pode ser que a câmera se mova tanto?”. Realmente me sur-
preende, me enganou totalmente, jamais imaginei que eles próprios estivessem fazendo o 
trabalho. Claro, aí se entende muito os níveis de intimidade, por exemplo, uma mulher se 
levantando, uma família completa se levantando de manhã... Fiquei muito impressionado 
com o ritual de cura e me surpreende ver como é similar ao que eu experimentei com os 
xamãs que conheci. A maneira como curam é quase idêntica, é incrível.

E mais, eu comentei contigo que em Cabeza de Vaca há uma sessão de ficção curativa 
onde imito a maneira como os xamãs curam, pois parece que estou copiando isso exata-
mente de teu filme. Através da sucção, através da materialização de quartzos ou de objetos, 
de ossos, que chupam do doente, né? Como vai se concentrando a matéria da doença em 
um objeto e de repente entram em transe, uma espécie de êxtase e saem jogando fora. Às 
vezes se desfazem dele, como se fosse um objeto muito pesado, ou quase radioativo, que 

estivesse provocando algum efeito na pessoa que o carrega. Fico muito impressionado 
porque vi exatamente o mesmo entre xamãs e huicholes; María Sabina faz assim mesmo.

Me impressiona muito também no teu filme a falta de pudor das pessoas. Como as 
meninas que estão totalmente nuas e em um certo momento uma mulher diz: “Eu não 
me importo de que vejam minha vagina”, e bem, a cena do homem fazendo amor com 
uma planta, acho absolutamente genial.

VC: Sim, tem muito humor.

NE: Aqui há uma questão muito importante. O fato de que quando não se explicam as 
coisas, elas se explicam melhor. Em nenhum momento aconteceu —e isso teria sido a 
tentação de qualquer documentarista— que metesse algum senhor explicando o que está 
acontecendo, porque estão dançando, porque estão em duas filas, porque cantam, porque 
se movem para esse lado, ou porque de repente estão nus na cerimônia. Há uma série 
de perguntas que passam por alto porque o que importa é que você está participando de 
uma mágica incrível, através de uns olhos e uma confiança de estar filmando o momento 
como se fosse Deus. Isso é o que me chama mais a atenção no que acabo de ver.

AZ: O que comentava Nicolás sobre a câmera, sobre as habilidades dos próprios indígenas 
em apropriar-se da tecnologia e empregá-la de modo bastante eficiente, me leva a pensar 
sobre as diferentes possibilidades que permitem as diferentes tecnologias da imagem. A 
diferença de trabalhar com cinema, como você fazia no início da sua carreira, ou trabalhar 
com vídeo, como fazem agora no projeto Vídeo nas Aldeias, por exemplo.

VC: Como conseguiram esse domínio da câmera? Bem, o que acontece é que eles filmam 
todos os dias e imediatamente depois revemos juntos o que fizeram. Assim vamos comen-
tando sobre os movimentos, é um exercício diário.

NE: Mas sim houve essa fase de aprendizagem, de dificuldade em um início e maturidade 
mais adiante?
 
VC: Sim, sim, porque não foi a primeira oficina, foi a segunda. A primeira oficina foi um 
desastre. Durante essa primeira oficina fizemos o filme dos meninos que começou muito 
mal, é um dos autores de O amendoim da cotia. Mas quando vamos criando empatia com 
os meninos, eles começam a filmar bem. Um amigo meu disse que se pode filmar bem 
somente algo que se faz com amor. Os meninos aprendem, às vezes acontece que desde 
a primeira oficina o resultado do filme é muito bom.

NE: É um pouco a experiência que se faz agora em Ambulante Más Allá. Dar a câmera 
e a tecnologia para as pessoas para que elas façam exatamente isso. Agora, eu acho que 

Cabeza de Vaca, Dir. Nicolás Echevarría (1990) – Filmagem
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independentemente de que seja um grupo indígena, há a necessidade de se ter o ofício 
de cineasta Não é qualquer um que pode fazer a câmera, não é qualquer um que pode 
editar, não é qualquer um que pode contar uma história através das imagens. Acho muito 
interessante como dentro da tua experiência começam a surgir os diretores, os futuros 
editores ou os roteiristas, inclusive, os que pensam como estruturar uma história. Isso 
é uma qualidade sine qua non para se fazer cinema. Então, como você faz essa seleção, 
como você escolhe quem serve para o quê? Você tem claro quem são os diretores, quem 
são os cinegrafistas?

VC: Uma vez fizemos uma oficina com os ashaninka e tinha um índio que estava sempre 
na sala, não fazia parte da oficina, mas sempre estava ali. Depois de uma semana disse-
mos: “Bom, esse cara está interessado. Vamos dar uma câmera pra ele”. Acabou sendo o 
melhor cinegrafista que temos, fazia uns quadros clássicos. É assim que as pessoas vão se 
apresentando, demonstrando seu interesse. Ele começou muito bem e em algum momento 
comentou: “Bom, tenho visto tudo os que os outros estão fazendo, as coisas boas e ruins. 
Ouvi todos os comentários e assim aprendi.” Também há que dizer que são sociedades 
esteticamente bastante sofisticadas, têm escultura. Têm um sentido estético bem definido 
e isso se vê na maneira de filmar. 

NE: E bom, também tem a ver com a disponibilidade e facilidade com que agora se pode 
fazer um vídeo. Ou seja, eu não posso imaginar a esses mesmos indígenas manipulando 
uma câmera de 35 mm. Entende? Temos que ter em conta isso também, a facilidade que 
existe agora. O que acontece no Youtube, em todas as redes sociais, como todo mundo está 
se transformando em um potencial cineasta. Tem vantagens e desvantagens. A principal 
vantagem é esse imediato, a facilidade para fazer cinema em todo o mundo. A desvantagem 
é que o mundo está ficando cheio de merda, de lixo. Eu não sei o que vai acontecer com 
todo esse material que está sendo filmado.

AZ: Quais são para vocês os critérios mais importantes para formar cineastas? Quais são 
os princípios, os valores, as técnicas e as lições mais valiosas que devem ser inculcadas 
nos meninos das oficinas Ambulante Más Allá; nos indígenas na Amazônia, Vincent; ou 
aos teus alunos do ccc6, Nicolás?

NE: Eu responderia: ter um equipamento bem simples e uma mínima assistência técnica, 
sem que haja a imposição de um critério estético ou de documentário sobre os realizadores. 
Eu aproveitaria essa virgindade, esse olhar de algum modo fresco e evitaria qualquer tipo 
de ensino teórico, me dedicaria somente a questões práticas. Como utilizar uma câmera, 

6 Centro de Capacitación Cinematográfica, Cidade do México.

como utilizar um boom, como editar, e isso. O demais sinto que seria um erro impor. 
Acho que os melhores trabalhos, e falando de mim mesmo, são os primeiros trabalhos 
que realizamos, é muito difícil fazê-los novamente. A gente não pode nem sequer imitar 
a nós mesmos. Acho que essa primeira fase de um cineasta é muito importante, é quando 
realmente se pode gestar a individualidade e o próprio estilo de cada cineasta, como para 
impor um critério de tipo teórico ou uma determinada estrutura. Acho que essa etapa 
deve ser muito bem cuidada. Eu daria um treinamento técnico e nada mais.

VC: Sim, estou totalmente de acordo. Eu comecei assim, peguei uma câmera e comecei 
a filmar. 

NE: Eu também. E um dos meus melhores filmes foi o primeiro. Tenho tentado me imitar 
mas já não consigo. [risos]

VC: Temos que dizer também que eles agarram a oportunidade que lhes dão com muita 
vontade e força. Muitos dos professores que trabalharam conosco se surpreendem com o 
fervor e a vontade com que eles pegam a oportunidade. E outra coisa, que o professor de 
som comentou, é que eles não têm medo da tecnologia, a veem e a utilizam. Isso facilita 
muito as coisas. Cometem erros mas nós não somos de nenhuma maneira professores 
condescendentes, se é uma merda a gente diz. Eles saem às vezes um pouco deprimidos 
mas no dia seguinte chegam mais animados.

NE: Antonio, você fez uma experiência semelhante, dando a câmera aos meninos de rua7. 
Eu nunca fiz uma experiência dessas, quis ter um olhar desde o interior, mas no final é 
o meu olhar. Apesar de que sim me atrai muito essa intimidade do cinema de Vincent, 
finalmente na minha obra eu sou o que está filmando, eu sou o que está enquadrando, 
eu sou o que está decidindo o que filme e o que não filmo, colocando-me uma máscara e 
tentando conseguir esse olhar desde o interior; no entanto é um olhar totalmente subjetivo. 
Mas já você teve uma experiência como a do Vincent.

AZ: Em suma, eu acho que seu trabalho representa duas aproximações ao cinema indígena 
bastante distintas mas igualmente válidas, e penso que o mais desejável seria chegar a um 
equilíbrio entre elas.

Mas também acho interessante refletir sobre a categoria do cinema indígena. Como 
caracterizaríamos este cinema. É um cinema sobre indígenas ou um cinema feito por 
indígenas? Quais são os critérios para reconhecê-lo? Ou inclusive, acham que vale a pena 
que exista essa categoria?

7 Voces de la Guerrero (2004).



Judea, Semana Santa entre los coras, Dir. Nicolás Echevarría (1974)
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VC: Bom, é cinema. Falamos de cinema indígena porque queremos criar um conceito 
contraditório que dê a aparência de que são coisas que não vão juntas. Assim surge a 
figura do cineasta indígena. Isso sim é uma decisão um pouco política, que tem o obje-
tivo de surpreender, “chocar”, e depois fazer com que as pessoas mudem sua perspectiva. 
Há casos como o do Acre, na fronteira com Peru e Bolívia, onde o melhor cineasta do 
estado é um índio que nós formamos. Isso tem um efeito político, os indígenas que são 
tão discriminados, de repente têm entre eles o melhor cineasta do país, reconhecido 
com prêmios “mundo afora”. Isso tem um efeito político muito importante. Falamos de 
cinema indígena mas afinal é cinema, feito por indígenas, com temas indígenas, mas que 
podem fazer cinema sobre brancos, sobre negros, etc. E continuará sendo um cinema 
indígena, no sentido de que é feito por indígenas. Muitas pessoas, inclusive cineastas, 
sentem que com isso estamos propondo uma coisa um pouco saxônica ou que somente os 
índios podem fazer filmes sobre temática indígena. Não, de nenhuma maneira. Algumas 
pessoas interpretam a proposta como algo excludente. Há um debate muito grande no 
Canadá, por exemplo, sobre a apropriação cultural. Somente os indígenas poderiam fazer 
esse cinema? É uma coisa muito saxônica, de apartheid. No entanto, os olhares cruzados 
são fantásticos, todos.

NE: No México há um exemplo que sem dúvida vale a pena mencionar: o caso do dire-
tor soviético Serguéi Eisenstein e seu cinegrafista Tisse, que criaram o olhar indígena no 
México. Com o filme ¡Que viva México! criou-se toda uma escola que os próprios mexi-
canos a imitaram, mas foi um estrangeiro que teve esse olhar. De fora viu coisas que os 
mexicanos não podíamos ver. A diferença entre o olhar de alguém que está acostumado a 
ver algo de maneira cotidiana e o de alguém que vem de fora e vê coisas que as pessoas que 
estão dentro não veem. Esse exemplo do México é incrível. Ainda na Época de ouro do 
cinema mexicano, com os filmes do Indio Fernández, de Fernando de Fuentes, o fotógrafo 
Gabriel Figueroa, Alex Phillips, todos eles imitaram esse olhar russo. As câmaras baixas, os 
indígenas com perfis gregos e as pirâmides ao fundo. Foi uma estética que rendeu muito, 
até que se esgotou, se converteu em clichê e se eliminou a si mesma. Apesar de que ainda 
continue sendo usada, pensemos nessa reinvenção do indígena, por exemplo, as mulheres 
como María Félix ou Dolores del Río que usavam trancinhas e falavam como indígenas. 
É incrível toda a ficção que se gerou em torno dessa estética. 

Isso aconteceu no México como uma espécie de ópera. As pessoas viam e acreditavam 
em tudo isso. Um filme de Pedro Infante como Tizoc8, de repente é ridícula a forma como 
estão vestidos, como se comportam. No entanto, foi uma estética que teve muito êxito.

8 Dir. Ismael Rodríguez (1957).

AZ: Se, talvez, a relevância não devesse estar tanto na temática indígena mas no sentido 
comunitário colaborativo do trabalho, como no caso de Vídeo nas Aldeias. Esse é um 
cinema de diálogos, de encontros, que constrói pontes de entendimento entre diferentes 
grupos.

VC: Comparando um pouco com o projeto Ambulante Más Allá, nós enfocamos nosso 
trabalho na comunidade, no processo histórico, em preservar. Isso tem sido fundamental. 
Sem negar que também há uma importante população de indígenas que vivem nas cidades 
e que cada vez cresce mais a população indígena que vai às universidades. Mais parecido 
ao setor que trabalha Ambulante Más Allá. Também poderia ser no Brasil uma opção para 
nosso projeto. Não seria Vídeo nas Aldeias, seria outra coisa.

AZ: Vídeo nas calçadas...

VC: Que seria muito importante, muito interessante fazer. Digo, nós nos enfocamos na 
raiz porque foi minha experiência de convivência com a raiz indígena, pela importância 
que tem trabalhar nesse ambiente. Mas seria muito interessante trabalhar com os indí-
genas na cidade: os universitários, os estudantes, de tudo. Fazemos o que é possível. Há 
uma demanda enorme no Brasil das comunidades e não temos grana para ampliar tanto. 
Escolhemos a opção de investir em qualidade mais que em quantidade. Sempre dizemos: 
“Não, ficamos com os grupos que já temos e lhes damos uma formação contínua.”

Me interessou muito o projeto Ambulantes Más Allá. Me impressiona a presença 
de tantas meninas, porque no mundo indígena as comunidades dão pouca oportunidade 
para que as mulheres participem das oficinas. Dentro dos espaços urbanos e estudantis, 
as meninas indígenas vieram com muita força porque têm uma nova oportunidade de se 
expressarem, de se afirmarem. Adorei isso.

AZ: O projeto Vídeo nas Aldeias tem 25 anos, para Ambulante Más Allá é uma experiência 
que não se pode desconhecer, é uma referência obrigatória.

VC: Bom, a ideia de usar a câmera e fazer cinema com os índios surgiu de anos de mili-
tância. Quando fui viver com eles. Tive que aprender a ser médico e enfermeiro porque 
a necessidade se impunha e eu estava sozinho em uma tribo isolada, tinha que cumprir 
uma função absolutamente necessária. Depois entrei no serviço público, saí, criei uma 
ong, nos metemos em projetos de demarcação de território, de autodemarcação. Tam-
bém estive em um projeto de articulação de uma rede internacional de colaboração de 
informação, para construir uma enciclopédia de base de dados para o Brasil. Em um certo 
ponto dessa trajetória me perguntei qual seria a contribuição mais nova que eu poderia 
dar e pensei na câmera. A câmera, no sentido de compartilhar experiências de contato e 
de problemas com diversas tribos. Criaram uma rede de diálogo sobre os problemas que 
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tinham, as formas de resistência política e tudo. A primeira experiência me mostrou que 
não era só isso que lhes interessava. A descoberta da possibilidade de produzir uma imagem 
despertou nos índios um entusiasmo de filmar todas as coisas belas de sua cultura. Então 
eles mostraram o que era importante para eles em questão de imagem. Isso criou uma 
catarse muito louca no processo de filmagem, de maneira súbita eles decidiram fazer uma 
cerimônia de perfuração de lábio e nariz em frente à câmera. Uma cerimônia que não 
faziam há 20 anos, tinham a abandonado por uma pressão externa de descriminação. Mas 
quando deram a eles uma câmera, o entusiasmo foi crescendo e crescendo e decidiram 
fazer essa cerimônia. Comecei a filmar, filmei duas ou três coisas, parei, estava cansado e 
me disseram: “Não, você vai filmar os 30, porque os 30 querem continuar”. Para mim foi 
fantástico porque os chefes, que tinham uma afeição à resistência cultural, se apropriaram 
imediatamente do instrumento. Ali estava o sentido da coisa.

Por doze anos minha câmera foi posta à serviço de projetos culturais e de memória, 
com chefes que conheço, com os quais eu havia trabalhado e que admirava. Cheguei 
com a câmera e com as imagens de outros povos, lhes mostrei e ele disseram: “Sim, que 
fantástico, agora podemos mostrar como nós somos”. Por muitos anos continuei nesse 
serviço que começou um processo de revivência de rituais. Me chamavam de São Paulo: 
“Vincent, estou preparando a festa, você tem que vir”. Fiz longas gravações porque para eles 
era um patrimônio. Não era uma maneira de filmar como eu fazia: dois, três minutos por 
ali, cortar aqui. Não, eles necessitavam de todos os cantos, todos os discursos, era assim. 
Agora todo esse arquivo é um patrimônio, são milhões de horas para as próximas gerações.
A coisa mais importante era a dinâmica. A dinâmica, o aporte e o suporte ao discurso de 
resistência, às palavras de resistência cultural desses chefes.  Então o vídeo era uma caixa de 
ressonância, pronunciar um discurso. Depois foi se dando pouco a pouco a transferência 
do processo ao que agora está acontecendo no mundo nativo por todas as partes. Foi uma 
conjuntura fantástica porque, como comentávamos, se revelava um olhar que eu jamais 
poderia produzir. As pessoas me diziam: “Mas você não está filmando? Não é um pouco 
frustrante?” [risos] Não, não é nada frustrante porque fazer bons filmes, todos podemos 
fazer, mas criar uma condição ou dar uma oportunidade e fazer surgir um novo olhar, 
isso é muito mais. Gostei mais do que continuar a fazer minhas coisas. Depois retomei e 
continuei produzindo também. No começo tive uma postura ingênua, dizia a eles: “Pega 
a câmera e faça o que você quiser, eu não quero saber.” Eu pensava: “Não, não vou ensinar 
nada porque vou influenciar”. Tinha essa ideia, um pouco inocente, de que eles ao pegarem 
a câmera surgiria um novo cinema. Muitos críticos têm essa ideia. O novo cinema vai 
surgir do outro, os críticos pensam: “¡Ah, os índios estão filmando, vai surgir um novo 
cinema, uma nova gramática das imagens!” O que acontecia era que a comunidade dizia: 
“Olha, você está aí filmando como louco, porque não faz como Vincent?”. Eu não dizia 
nada mas era um modelo a seguir. Então vi que os bolivianos e os mexicanos haviam 
começado processos de capacitação e me meti nisso. Foi uma maravilha.

AZ: Nico, no teu caso, sobretudo nos primeiros filmes, há um interesse bem marcado pelo 
mundo indígena: as culturas populares, a espiritualidade, a religiosidade, que são temas 
tipicamente antropológicos. Chama minha atenção que vocês dois sem serem antropó-
logos se aproximaram dessas temáticas. Por que sentiram a necessidade dessa aproximação? 
Por que é tão importante falar desses mundos, desses universos? 

NE: No meu caso foi a época, os setenta, o surgimento da contra cultura, dos alucinóge-
nos, da atração que sentíamos todos os jovens dessa época pelo mundo que, de alguma 
maneira, foi sincronizado com o mundo de Carlos Castaneda. Para bem e para mal, 
farsante ou não farsante, havia um conceito ali bastante interessante. A gente acha que 
sabe e que tem uma cultura, se enfrenta a um mundo indígena e descobre que eles têm 
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mais a ensinar pra você do que você pensa. Digamos é um pouco a onda de Castaneda9, 
o antropólogo que se encontra com um xamã que ao princípio o subestima imensamente 
e termina aceitando que tem muito o que aprender com ele. O que verdadeiramente sabe 
o xamã, não o que ele julgava ser toda a cultura indígena. Se invertem as coisas, foi um 
fenômeno que aconteceu nessa época. Assim comecei meus primeiros filmes sobre os 
coras, depois os huicholes; minha aproximação a esse mundo dos alucinógenos, o peyote, 
os cogumelos; meu filme sobre María Sabina, entende? Tudo isso foi produto também 
da minha época e dos interesses dos jovens. Sair da cidade e entrar nesse universo, tentar 
entender a dinâmica do xamanismo, o mundo indígena. Com efeito, até minha ficção 
Cabeza de Vaca se trata disso.

Cabeça de Vaca é o personagem de Carlos Castaneda: o branco, o conquistador 
que chega por razões acidentais e se converte em escravo dos indígenas. Graças a essa 
situação, ele termina entendendo muito mais que outros espanhóis. Isso depois foi algo 
normal, depois vieram os frades, e muitos seguiram essa tônica: de resgatar. Primeiro 
destruir e depois tentar resgatar  o mais que pudessem do mundo indígena. Digamos que 
é um fenômeno que se repetiu na conquista mas ainda agora continua vivo. Por exemplo, 
continua existindo a polêmica sobre a aproximação com o mundo indígena, com o mun-
do do outro. Eu acho que muitas vezes já o citei e é muito interessante: são os mundos 
totalmente polarizados entre Maximiliano e Juárez. Juárez era indígena e estava totalmente 
contra a privilegiar ou ajudar, que houvesse instituições a favor dos indígenas. Para ele, 
eles tinham que ser cidadãos comuns. O caso de Maximiliano, o contraponto mesmo 
que liberal, foi o da política de proteção, da linguagem, dos costumes. É totalmente uma 
visão liberal por um lado, e por outro lado uma visão conservadora, mas que continua 
sendo polarizada e que continua existindo neste momento. O que fazer com o indígena? 
Proteger? Que é um pouco o mesmo que argumenta Vincent em seus filmes, não? Fiquei 
muito impressionado ao ver o que está acontecendo com os huicholes, mais ou menos o 
mesmo que está acontecendo com os índios que mencionava Vincent. A presença, por 
exemplo do mundo do futebol, o árbitro, e o apito, não? A escola. Entre os huicholes 
está acontecendo o mesmo, eles têm olimpíadas, Muitos deles se tornam profissionais, 
doutores. Um deles está em Harvard.

Parece muito atrativo ter o pé nos dois mundos. Eu não estou de acordo com que 
queiram superproteger os indígenas, porque o único que estão fazendo é acelerar sua 
extinção. Ele não vão ter mais armas para enfrentarem o mundo do futuro. No México 
sempre houve algum tipo de discurso de proteção —com o Instituto Nacional Indige-
nista— e ainda há a sombra de Maximiliano. Acho que é muito importante, e vi isso 

9 Antropólogo e escritor nascido no Peru e nacionalizado estadunidense, auto-intitulado bruxo seguidor das 
traduções xamânicas dos Yaki da América do Norte.

por exemplo nos filmes de Vincent, como os participantes têm um pé em um mundo e 
o outro pé no outro.

Acho que é muito complicado definir o que é um indígena. O que acontece se um 
indígena se casa com uma “gringa”, ou com uma francesa? Tem sido difícil definir o que 
é realmente um indígena no México. Muitos optaram por defender que a língua é o que 
define um povo.

VC: É um dilema muito surreal. Conservar a cultura? A cultura se torna uma coisa...[risos] 
O que é a cultura? A tendência é transformar a cultura em folclore. Quando começou o 
contato, a pressão dos brancos era para que os indígenas abandonassem sua cultura. Diz 
uma senhora em um filme: “Agora que mudamos, eles são os que querem que retomemos 
nossa cultura”. [risos] Então a pressão se inverteu no processo histórico. Essa coisa da 
cultura, a dança, o canto, aí há um processo de folclorização, a cultura desaparece e surge 
o folclore, o que é uma coisa triste.

NE: Afinal é colocar o indígena numa vitrine.

VC: Exato, que represente o que nós gostaríamos que ele fosse. No meu caso, a imprensa 
sempre me apresenta como “Vincent, o antropólogo de ...”. Não, não. Eu aprendi muito 
da antropologia, mas não sou antropólogo. Muito menos o cinema que faço. Me apresen-
taram em Amsterdam como o renovador do cinema etnográfico. Acho que estou tentando 
renegar um pouco disso porque é uma fórmula oposta ao cinema que nós estamos fazendo. 
Essa conotação do cinema etnográfico, ou seja essa categoria, queremos escapar disso. 
Fazemos cinema universal. Por que etnográfico?

AZ: Porque pode ser de relevância para os antropólogos...

VC: Sim, sim, claro que é. É material para pesquisa. E para uma antropologia moderna, 
não a antropologia que tenta reconstruir o que seja tradicional. A antropologia que se 
interessa por entender os processos de mudança que são muito complexos.

AZ: Nesse sentido acho que o que há em comum nos olhares de vocês, é que precisamente 
escapam do afã cientificista da antropologia de “estudar” os indígenas, de observá-los como 
bichos raros. Acho que vocês estão em uma posição mais de “aprender deles”. Sinto que 
no trabalho de ambos sempre há um profundo respeito, apesar de que tenham diferentes 
estratégias narrativas.

NE: Mas eu sim já caí na tentação infeliz, e devo admitir, de ir um pouco para o outro 
lado. Me arrependi sinceramente de colocar um narrador, afirmar que eu sei o que estão 
fazendo, porque estão fazendo. Prefiro meus filmes que se parecem mais aos do Vincent, 



40   |   CONVERSAS  |  NÚM. 007

onde excluo o narrador e evito dar explicações. Onde realizo um ensaio visual, de alguma 
maneira. Mesmo que seja muito mais difícil fazer um filme assim.

VC: Finalmente, acrescentaria que foi uma experiência muito interessante vir ao México 
e conhecer o projeto Ambulante Más Allá. Aprendi um pouquinho mais sobre o México 
e estou muito feliz de ver o que vocês fazem. Aqui houve cinema indígena e houve vídeo 
indígena. Tomara que mais experiências desse tipo se desenvolvam no Brasil, além de 
Vídeo nas Aldeias. Adoraria ver experiências com vídeo arte, com outros suportes. Adorei 
ver esse público heterogêneo, a diversidade de estudantes, etc. Acho que é muito saudável 
a diversidade de experiências nisso que está começando com Ambulante Más Allá. Sou 
muito feliz por ver o que está acontecendo aqui.


