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Introdução

Não tira foto assim não, minino! Vai banhar! Tá feio! Tá sujo!
Não pode aparecer assim não! Vai enfeiar o projeto aí!
Hoy Suruí, professora indígena

O desejo de “guardar”, de “gravar” cenas cotidianas por meio de
imagens sempre esteve presente em todas as culturas de que se tem notícia.
Ele acompanha a história da humanidade. Em diferentes configurações, ele
estava presente nas gravuras rupestres e no caráter mágico que aquelas
sociedades lhes atribuíam. A fotografia e suas singularidades, de certa
forma, representam mais um capítulo da história desse desejo.
Bem antes do cinema, do rádio e da televisão, os poderosos meios
de comunicação massiva do século XX, a circulação da fotografia já
atravessava todas as fronteiras culturais entre os continentes, quer fossem
relacionadas às classes sociais, à família, ao gênero, à etnia, à religião ou às
colonialidades. Ainda hoje, tanto nas versões analógicas como nas digitais,
ela está aí, presente nos novos espaços de produção de sentidos que as
redes sociais representam e prossegue produzindo novas experiências,
revelando e silenciando memórias.
Neste estudo, analisamos o processo de produção de quatro
registros fotográficos de duas lideranças da sociedade indígena TembéTenetehara, da Terra Indígena Alto Rio Guamá, no nordeste do estado
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do Pará. Esses registros foram realizados em agosto de 2014, durante a
realização do projeto “Patrimônio Cultural Tembé-Tenetehara”, financiado
pelo Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional –
Iphan. No início do projeto, nas primeiras imagens, os Tembé-Tenetehara
apareceram vestidos apenas com roupas ocidentais, mas à medida que
as ações foram se desenvolvendo, seus corpos foram se desnudando. O
diálogo tácito que estabelecemos com eles envolveu a exibição política de
seus corpos.

O corpo está mergulhado num campo político; as relações de poder
têm alcance imediato sobre ele; elas o investem, o marcam, o dirigem, o

supliciam, sujeitam-no a trabalhos, obrigam-no a criminologias, exigemlhe sinais. Este investimento político do corpo está ligado, segundo
relações complexas e recíprocas, à sua utilização econômica; é, numa boa

proporção, como força de produção que o corpo é revestido por relações de
poder e de dominação. (Foucault, 2010, p. 29).

Os corpos desses indígenas são lugares de escrita, constituídos por
estratégias discursivas que configuram sua subjetividade. Contactados
desde o início da colonização da Amazônia, depois de passarem por muitos
conflitos e de negociarem sua tradição com as mais diferentes instituições
ocidentais, como a mídia, a escola, a igreja, as frentes econômicas e os
projetos de desenvolvimento da região, hoje eles não desconhecem a
complexidade do processo de mediação que envolve suas fotografias.
Como já realizamos outros projetos com sociedades indígenas,
não desconsideramos que, atualmente, mesmo com as redes sociais e a
presença indígena nas universidades, em relação às pesquisas acadêmicas
existe uma partilha de poder bem delineada. Ainda somos nós, os não
índios, que fotografamos e escrevemos sobre essa experiência.
Uma partilha do sensível fixa, portanto, ao mesmo tempo, um comum

partilhado e partes exclusivas. Essa repartição das partes e dos lugares se
funda numa partilha de espaços, tempos e tipos de atividade que determina

propriamente a maneira como um comum se presta à participação e como
uns e outros tomam parte nessa partilha. (Rancière, 2005, p. 15).

Para nossas análises, no rastro do que nos ensina Michel Foucault
(2005), entendemos as fotografias como enunciados visuais constituídos
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com suas condições de possibilidades históricas. Compreendemos
que os Tembé-Tenetehara e nós, da equipe do projeto, somos sujeitos
historicamente construídos. Sabemos que o processo de interação que
estabelecemos com eles, bastante imbricado com os objetivos do projeto,
foi decisivo para o resultado final das fotografias.
Também tomamos como referências teóricas as formulações de
Martín-Barbero (2009) sobre mediação e cultura; de Rosário Gregolin
(2011), em suas discussões sobre protocolos de leituras e agenciamento
de identidades nas imagens; de Roland Barthes (1990), para quem a
fotografia está bem além do vivível; e de Philippe Dubois (2010), que
procura compreender as complexidades do ato fotográfico.

Sobre fotografias

Como reencontrar essa extravagância, essa insolente liberdade que foram
contemporâneas do nascimento da fotografia?
As imagens, então, corriam o mundo sob identidades falaciosas.
Michel Foucault (2009, p. 347)

Entre a máquina e as figuras que se projetam com a incisão de
luz, acontecem fenômenos descontínuos, talvez gestos insubmissos às
ambições e aos desejos do sujeito sobre o objeto. No processo de ir e vir
do pensamento humano, no século XIX irrompeu a fotografia, que desde
então vem inscrevendo, de forma enviesada, em mosaicos de tempo,
incontáveis histórias por meio de diferentes aspectos do olhar sobre o
outro e sobre si mesmo.
Aparato eletrônico, a câmera fotográfica, conforme se conhece hoje,
na contemporaneidade, distancia-se bastante dos elementos mecânicos,
das engrenagens funcionais da caixa escura que, através de um pequeno
orifício, enchia-se de luz. Esse dispositivo, desde seu surgimento, trouxe
a possibilidade de registrar e, posteriormente, por meio de técnicas que
envolvem processos físico-químicos e digitais, de “fixar” imagens em
superfícies.
Nossa discussão considera que a circulação das fotografias, nos
mais diferentes meios de comunicação, é parte bastante significativa dos
processos de (re)produção das identidades indígenas. Como espaço de
interação e mediação, ela não está dissociada dos interesses políticos,
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econômicos, das relações de poder e das práticas culturais que as
envolvem. Para Martín-Barbero (2009, p. 289):

Na redefinição da cultura é fundamental a compreensão de sua natureza
comunicativa. Isto é, seu caráter de processo produtor de significações e

não de mera circulação de informações, no qual o receptor, portanto, não é
um simples decodificador daquilo que o emissor depositou na mensagem,
mas também um produtor.

Neste sentido, entendemos que a mediação estabelecida pelas
imagens ocupa um significativo papel no processo de subalternização dos
povos indígenas no Brasil, que começou a se estabelecer com o sistema
colonial. Percebemos como os desenhos, as pinturas e as fotografias
foram e continuam sendo muito significativas nos processos de interação
estabelecidos entre as colônias e as metrópoles europeias. Agora, nas
redes sociais de nosso tempo, ou mesmo nas luxuosas impressões de
livros e revistas, essas imagens atualizam memórias, refutam e reforçam
discursos sobre essas sociedades.
A imagem é um operador de memória social, comportando no seu interior
um programa de leitura, um percurso inscrito discursivamente em outro
lugar. Esse programa de leitura está inscrito na própria materialidade da

imagem, mas é um percurso que, lógico, não nasce na imagem, há todo
um processo de intertextualidade, de interdiscursividade, da memória
das imagens que vão produzir isso que é um acontecimento, mas que não
prescinde, de maneira nenhuma, da história. (Gregolin, 2011, p 93).

Para Barthes (1990), a espessura visível de uma fotografia vai
além do verbal. Pensando com ele, apreendemos as fotografias como uma
materialidade enunciativa. Nessa perspectiva, ela possibilita visibilizar e,
ao mesmo tempo, silenciar inscrições traduzidas nos corpos dos TembéTenetehara.
Quaisquer que sejam sua origem e finalidade, a fotografia não é apenas

um produto ou um caminho, é também um objeto dotado de autonomia
estrutural; sem pretender absolutamente separar este objeto de sua
finalidade, faz-se necessário prever um método particular anterior à
108 • Ivânia dos Santos Neves, Ana Shirley Penaforte Cardoso

própria análise sociológica, e que só poderá ser a análise imanente dessa
estrutura original que é uma fotografia. (Barthes, 1990, p. 11).

O ato fotográfico, para Dubois (2010), envolve um processo bem
mais complexo do que simplesmente acionar um botão, pois é justamente
nesse momento que o fotógrafo não vê. Para ele, fotografia é um
enunciado complexo, e não se limita a ser um “espelho” do real, nem uma
transformação do real.
A imagem fotográfica não é apenas uma impressão luminosa, é igualmente

uma impressão trabalhada por um gesto radical que a faz por inteiro

de uma só vez, o gesto do corte, do cut, que faz seus golpes recaírem ao

mesmo tempo sobre o fio da duração e sobre o contínuo da extensão.
Temporalmente de fato – repetiram-nos o suficiente – a imagem ato
fotográfica interrompe, detém, fixa, imobiliza, destaca, separa a duração,
captando dela um único instante. (Dubois, 2010, p. 161).

A epígrafe que abre este texto é a fala de uma professora indígena preocupada com a apresentação das crianças diante das câmeras
fotográficas. Nesse outro projeto, realizado com o povo Suruí-Aikewára
em 2010, também podemos observar algumas características desses
processos que envolvem os atos fotográficos: suas tensões, suas resistências, seu jogo de poder e a importância desse instante. Hoy Suruí,
diante da equipe do projeto, negociava o “mostrar-se” para as câmeras.

Sobre a sociedade Tembé-Tenetehara

O povo Tembé-Tenetehara, de língua e tradição Tupi, há décadas
vive uma intensa luta para conseguir manter a posse da Terra Indígena Alto
Rio Guamá. Em função desses intensos conflitos, atendendo ao convite do
Ministério Público, o Iphan financiou o projeto para a produção de um livro
sobre a cultura dessa sociedade. De dezembro de 2013 a janeiro de 2015,
desenvolvemos uma série de ações com oito aldeias Tembé e finalizamos
o livro “Patrimônio Cultural Tembé-Tenetehara” (Neves; Cardoso, 2015).
A pesquisa tomou como princípio norteador a cartografia, no
sentido que lhe atribui Martín-Barbero (2004). Em linhas gerais, ele nos
diz que é preciso elaborar mapas cartográficos conforme se caminha pelo
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território pesquisado e deixar que as descobertas percebidas durante
o percurso (re)situem o investigador em direção às matrizes culturais
dos espaços sociais e das operações comunicacionais que compõem o
processo.
Esta investigação nos permitiu identificar as diferenças que
constituem esses indígenas nos processos de interação social em que
estão envolvidos, seu cotidiano, suas perspectivas, seus desafios como
indígenas e sujeitos históricos. A convivência com eles nos permitiu
entender melhor como os próprios Tembé-Tenehara interagem com as
imagens de si.
Durante o processo da pesquisa, acompanhamos a mudança de
atitude de algumas lideranças em relação aos registros fotográficos. Pesa
sobre os Tembé a acusação frequente de não serem mais indígenas e,
por isso, não teriam mais direito à terra indígena. Quando entenderam
que aparecer no livro seria um momento especial para “mostrarem-se”
indígenas, atribuíram menor importância às roupas ocidentais e fizeram
questão de aparecer nas imagens com os elementos que os identificavam
como uma sociedade de origem Tupi. Mesmo aqueles que são evangélicos
e, de certa forma, resistem às práticas tradicionais do grafismo e dos
corpos desnudados, assumiram outra posição.

Negociações de identidade: Reginaldo Tembé e as fotografias

Na terceira visita à aldeia Cajueiro, Reginaldo Tembé, pastor
evangélico e a pessoa autorizada pelo grupo para interagir com os não
índios, diferentemente do que aconteceu no início, quando foi muito
resistente à nossa presença, estava bem mais receptivo. Nesse momento,
ele entendia melhor a finalidade do projeto e incentivava a colaboração de
todos para que fizéssemos os registros.
Depois de uma extensa reunião sobre a produção do livro, que
tratou da acusação de não serem mais indígenas, começamos uma sessão
de fotografias. Quando chegou a vez de Reginaldo Tembé, pedimos apenas
que tirasse uma caneta colada à sua camiseta, mas ele nos respondeu:
“Para fazer essa foto, eu tiro até a blusa”. Depois dele, outros Tembé, apesar
da interdição religiosa, também quiseram ser fotografados sem camisa.
A atitude de Reginaldo representou sua preocupação com diálogos
futuros envolvendo os possíveis interlocutores das imagens colocadas em
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circulação pelo livro. Ele assumiu seu corpo como um espaço de memórias
que reúne um emaranhado de enunciados dispersos sobre sociedades
indígenas. A ideia de ser reconhecido pelo outro como indígena tornou
necessária e justificável a exposição de seu corpo desnudo. Embora
transite por diferentes identidades, ele conhece o estereótipo do índio
brasileiro, sempre nu e/ou pintado com grafismos.
Ao mesmo tempo em que suas memórias podem estar atravessadas
pelos discursos históricos implantados na contemporaneidade sobre uma
identidade indígena selvagem, nessa situação elas também podem ser
vistas como uma estratégia de resistência diante das ameaças impostas
pelos não índios. Ele negocia suas identidades: como pastor evangélico,
jamais apareceria sem camisa, mas para reforçar a “indianidade” de sua
sociedade, não titubeou.
Fotografia 1 – Reginaldo Tembé

Fotografia 2 – Reginaldo Tembé

Foto: Shirley Penaforte.

Foto: Shirley Penaforte.
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Ainda que de maneira inconsciente, sua decisão está relacionada à
expectativa de como a sociedade espera vê-los. Reduzir o ato fotográfico
(Dubois, 2010) apenas ao movimento de acionar o diafragma é muito
simples diante da complexidade da experiência que vivemos com ele. As
imagens produzidas estão atreladas a um fio discursivo, retomam uma
memória das imagens a partir do que já temos armazenado durante a vida
e, sobretudo, diante de singulares condições de possibilidades históricas,
como afirma Gregolin (2011).

Uma mulher cacique: Célia Tembé e as práticas tradicionais

Outro acontecimento significativo nas ações do projeto foi o
encontro com Célia Tembé, uma das mulheres mais importantes de sua
sociedade. Atualmente, ela ainda mantém uma casa na aldeia Cajueiro,
por causa da escola, do posto de saúde e do acesso à telefonia. Há três
anos, porém, decidiu fundar uma aldeia onde vive com sua família mais
intensamente as práticas culturais Tupi.
Na primeira imagem (Fotografia 3), Célia Tembé ainda estava na
aldeia Cajueiro, onde nos conhecemos. Trajava um vestido florido simples.
Algumas vezes a vimos vestida dessa forma, durante as reuniões no
Cajueiro, nas viagens para as cidades vizinhas. Quando nos convidou para
conhecer sua nova aldeia, onde é cacique, disse que estaria vestida de
forma tradicional e que gostaria muito que conhecêssemos seu cotidiano.
Durante a visita (Fotografia 4), Célia e sua família organizaram um
ritual com a apresentação de danças, músicas e comidas, além do uso dos
grafismos corporais e dos adereços, como maracás, cocás e saias, para que
registrássemos no livro. Ela também fez questão de nos mostrar como
seus filhos e netos, desde criança, falam a língua Tenetehara.
Naquele momento, Célia Tembé, por meio de sua própria
cosmologia, provavelmente viu, nesses atos fotográficos, a perspectiva de
perpetuação do tempo proposta por Dubois (2010, p. 168):
O ato fotográfico implica, portanto, não apenas um gesto de corte na

continuidade do real, mas também a ideia de uma passagem, de uma
transposição irredutível. Ao cortar, o ato fotográfico faz passar para o outro
lado (da fatia); de um tempo evolutivo a um tempo petrificado; do instante
à perpetuação, do movimento à imobilidade, do mundo dos vivos ao reino
dos mortos, da luz às trevas, da carne à pedra.
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Fotografia 3 – Célia Tembé
na Aldeia Cajueiro

Fotografia 4 – Célia Tembé
na Aldeia Ka’a Pitepehar

Foto: Shirley Penaforte.

Foto: Shirley Penaforte.

Os registros fotográficos, para ela, tinham dois objetivos: um voltado
para os futuros leitores do livro, mas o outro, talvez mais importante,
relacionado ao fortalecimento da tradição indígena entre as crianças, que
se sentiam muito prestigiadas diante das câmeras fotográficas. Para Célia
Tembé, o livro representa uma ação afirmativa de sua cultura. Ela, assim
como Reginaldo, também projeta um diálogo com o futuro.

Considerações finais

Os acontecimentos envolvendo Reginaldo e Célia Tembé nos
mostraram que eles não se posicionam de forma ingênua diante da
fotografia e das relações de poder que ela agencia, nem ignoram que o
processo todo também pode influenciar as decisões governamentais a
respeito de seus direitos.
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Entendemos que as situações envolvendo essas duas lideranças
se atravessam, sobrepõem-se e formam enunciados visuais recorrentes diante das condições de possibilidades históricas. E o corpo, por
intermédio da fotografia, assume a espessura de inscrições sobre o que
pode ser dito/visto ou silenciado no âmbito das ordens vigentes sobre
sociedades indígenas neste início de século XXI.

Sabemos hoje que as identidades culturais não são rígidas nem, muito
menos, imutáveis. São resultados sempre transitórios e fugazes de processos

de identificação. Mesmo as identidades aparentemente mais sólidas,

como a de mulher, homem, país africano, país latino-americano ou país
europeu, escondem negociações de sentido, jogos de polissemia, choques

de temporalidades em constante processo de transformação, responsáveis
em última instância pela sucessão de configurações hermenêuticas que de

época para época dão corpo e vida a tais identidades. Identidades são, pois,
identificações em curso. (Souza Santos, 2010, p. 23).

Os povos indígenas ainda são vistos, de maneira geral, como
separados do popular urbano. Segundo Martín-Barbero (2009, p. 268),
“Diante do índio, a tendência mais forte é pensá-lo como primitivo, como
um outro, fora da história”. Neste sentido, imaginar que grande parte
deles esteja bastante atenta aos processos de mediação que envolvem
a imagem de seus próprios corpos pode soar como um despropósito.
Nossa experiência em projetos com essas sociedades, no entanto,
recorrentemente evidencia a preocupação, principalmente das lideranças
indígenas, com a produção e circulação de suas fotografias.
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