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RESUMO 

 

De dentro do ninho para fora da pele: uma imersão através do perspectivismo 

ameríndio é um projeto experimental, empreendido na produção de um foto-livro, que busca 

demonstrar o processo de imersão vivido pela autora através da teoria perspectivista, uma 

tradução antropológica a respeito de cosmovisões de povos indígenas amazônicos. A 

construção do foto-livro se deu a partir de uma bricolage de registros do processo da autora, de 

modo em que traça uma ponte entre o perspectivismo ameríndio e o seu próprio processo de 

pesquisa. É, em suma, um exercício antropológico, uma tentativa de pensar outramente. Neste 

sentido, o memorial descreve um longo processo de produção, desde as primeiras leituras até a 

feitura do foto-livro.  

 

Palavras-chave: perspectivismo ameríndio; antropologia; fotografia; foto-livro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

From inside the nest to outside the skin: an immersion through Amerindian 

perspectivism is an experimental project, engaged in the production of a photo-book, which 

seeks to demonstrate the immersion process experienced by the author through perspectivist 

theory, an anthropological translation about amazonian’s indigenous people cosmovisions. The 

photo-book’s construction was made of a bricolage of records from the author's process, so that 

a bridge is drawn between amerindian perspectivism and her own research process. In 

conclusion, it is an anthropological exercise, an attempt to think by another perspective. For 

that matter, the memorial describes a long production process, since the first readings until the 

photo-book production. 

 

Keywords: amerindian perspectivism; anthropology; photography; photo-book. 
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INTRODUÇÃO 

 

O vaso sanitário do meu banheiro fica de frente para a porta, que fica no final do corredor 

da sala de estar, que dá para a varanda frontal da casa, que está posicionada no mesmo rumo do 

corredor; ou seja, a porta de entrada da casa fica exatamente de frente para o vaso sanitário, e 

sempre que vou urinar ou fazer o “número dois”, e me sinto confortável para deixar a porta do 

banheiro aberta – pois a da casa sempre está –, observo a natureza de longe. Uma vez sonhei 

que estava vivendo este exato momento, já me preparando para destacar algumas folhas de 

papel higiênico enquanto encarava os barulhos que vinham lá de fora. Foi quando vi, através 

da moldura formada pelas portas, um rastro dourado passando na varanda, com um rabo 

comprido e patas consideráveis. Não compreendi a figura no primeiro momento, mas logo ela 

passou de novo; dessa vez mais devagar: ela queria ser vista. Com as escápulas volumosas e o 

andar e o olhar extremamente sexys, a onça desfilou nesse enquadre por alguns minutos, até 

que resolveu entrar na casa, com os olhos secos em mim, que permanecia sentada e agora com 

duas folhinhas de papel dobradas na mão. Ela se aproximava cuidadosamente pelo corredor, 

ainda que os olhos mostrassem certa urgência e fome. Foi quando várias outras se juntaram a 

ela, saindo de todos os lugares, de todos os tamanhos de corpo, rabo e orelhas, de todos os tons 

de dourado e preto. Eram extremamente bonitas. Todas, todas, todas. Elas me fitavam. Nesse 

momento eu já tinha soltado as folhinhas de papel. Olhei para o meu corpo e estava nua e de 

pé. Entraram no banheiro e se posicionaram em minha volta. Elas me atacaram, e fomos todas 

dormir.  

Poucos dias depois, li o conto de Guimarães Rosa, Meu tio, o Iauaretê. No conto, 

conhecemos o personagem Bacuriquirepa/Tonho Tigreiro, que é um homem indígena, filho de 

mãe indígena e pai branco, que passou boa parte da vida sendo onceiro de profissão, longe de 

suas origens ameríndias. O texto descreve o processo metamórfico de Tonho, de homem para 

onça, que, ao que tudo indica, é bicho parente da aldeia de sua mãe – “Iauara” quer dizer onça 

em tupi, e “etê” quer dizer verdadeiro. Em um dado momento do conto, Tonho Tigreiro 

descreve o ataque de uma onça. 

Mecê tem medo? Vou ensinar, hem; mecê vê do lado de donde não tá vindo o vento – 

aí mecê vigia, porque daí é que onça de repente pode aparecer, pular em mecê... Pula 

de lado, muda o repulo no ar. Pula em-cruz. É bom mecê aprender. É um pulo e um 

despulo. Orêlha dela repinica, cataca, um estalinho, feito chuva de pedra. Ela vem 

fazendo atalhos. Cê já viu cobra? Pois é, Apê! Poranga suú, suú, jucá-iucá... Às vez faz 

um barulhinho, piriri nas folhas secas, pisando nos gravetos, eh, eh – passarinho foge. 

Capivara dá um grito, de longe cê ouve: au! – e pula n’água, onça já tá aqui perto. 

Quando pinima vai saltar pra comer mecê, o rabo dela encurvêia com a ponta pra riba, 

despois concerta firme. Esticadinha: a cabeça dá de maior, pra riba, quando ela 

escancara a boca, as pintas ficam mais compridas, os olhos vão pra os lados, reprega a 
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cara. Ói: a boca – ói: a bigodeira salta... Língua lá redobrada de lado... Abre os braços, 

já tá mexendo pra pular: demora nas pernas – ei, ei – nas pernas de trás... Onça acuada, 

vira demônio, senta no chão, quebra pau, espedaça. Ela levanta, fica em pé. Quem 

chegou, tá rebentado. Eh, tapa de mão de onça é pior que porrete... Mecê viu a sombra? 

Então mecê tá morto... Ah, ah, ah... Ã ã-ã-ã... Tem medo não, eu tou aqui. 

(GUIMARÃES ROSA, 1962 in Estas estórias, 2013: 99) 

 

Agora me deixe descrever como foi feita a leitura desse trecho em específico. Primeira 

coisa que se precisa ter em mente é que a única forma que consegui, de fato, assimilá-lo foi 

lendo-o inteiro em voz alta, numa tentativa de interpretar sua oralidade. Sem isso, eu tonteava 

entre as palavras. A segunda é que, no mato em que eu estava onça é o que não falta. E, 

finalmente, a terceira e última, é que no momento em que “mecê vê do lado de onde não tá 

vindo o vento”, nesse momento exato da leitura, uma brisa soprou na minha nuca. Olhei para 

frente, consertei a postura. Não vi nenhuma onça, mas o que vale é o arrepio. 

Desde que tive essas duas experiências com a onça-pintada passei a me sentir 

extremamente afetada pela natureza – que agora sei que me observa de volta e de perto –, como 

se toda brisa anunciasse a chegada de uma onça que, pela morte e pelo sonho, me encantaria; 

me encantou. De dentro do ninho para fora da pele é a respeito desse encanto, é um convite 

que recebi e que agora passo para frente; uma espécie de bricolage sobre o meu próprio 

processo de pesquisa, acompanhado por inúmeras capturas, resultando no foto-livro artesanal. 

O foto-livro traz imagens do lugar em que moram meus pais, carinhosamente apelidado 

de Sítio Ninho Verde, localizado na zona rural de Teófilo Otoni, Minas Gerais. O sítio foi o 

cenário de todo o processo de elaboração do presente trabalho que, antes de culminar num foto-

livro, foi muitas outras coisas: saindo do documentário sobre mulheres Maxakali, passando 

rapidamente por uma discussão teórica sobre artes visuais, e, em seguida, para a elaboração do 

feminismo do equívoco; este projeto acabou bebendo de muitas fontes, ainda que elas não 

estejam todas explícitas no presente memorial. Contudo, durante todo o processo uma fonte 

sempre esteve presente, que acabou se tornando o centro do trabalho. O que vemos no foto-

livro é o registro de uma imersão que fiz através de leituras sobre o perspectivismo ameríndio, 

uma tradução feita pelos antropólogos Eduardo Viveiros de Castro e Tânia Stolze Lima a 

respeito do pensamento de povos indígenas amazônicos. A construção do produto se deu através 

da relação entre as leituras que fiz para a realização do(s) trabalho(s) e o que vivenciei no Sítio 

Ninho Verde, estando em constante contato com a natureza. 

Deste modo, o que narro aqui é como a teoria perspectivista, entre outras traduções de 

visões de mundo indígenas, atravessa o meu olhar, tanto enquanto fotógrafa, quanto aspirante 

a pesquisadora, mas principalmente, enquanto ser pessoa. Assim, no primeiro capítulo, me 
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empenhei em debater como funcionam essas cosmovisões que possuem uma relação outra com 

a Natureza e a Cultura, em contraste ao formato dicotômico ocidental, numa tentativa de 

auxiliar a leitora ou o leitor a realizarem uma espécie de dupla torção perspectiva. Em seguida, 

ainda no primeiro capítulo, traço uma discussão sumária a respeito da relação de cosmovisões 

indígenas com a imagem, a fim de, a partir disso, elaborar o processo de produção das 

fotografias contidas no foto-livro. Por tal, no segundo capítulo descrevo, fazendo paralelos com 

o debate teórico, como foi este processo de transformação do trabalho, assim como a produção 

do produto final. 
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1 OUTRAS NATUREZAS, OUTRAS CULTURAS 

 

Uma das assimilações primeiras da disciplina antropológica, sobre as tradições 

humanas, é a tendência congênita ao etnocentrismo; que, segundo Eduardo Viveiros de Castro, 

antropólogo estudioso de povos originários amazônicos, “como o bom senso [...], [é] a coisa do 

mundo mais bem compartilhada” (VIVEIROS DE CASTRO, [2009] 2015: 35). Para Roque de 

Barros Laraia, pesquisador e antropólogo brasileiro, “o fato de que o homem vê o mundo 

através de sua cultura tem como consequência a propensão em considerar o seu modo de vida 

como o mais correto e o mais natural. [...] É comum a crença de que a própria sociedade é o 

centro da humanidade, ou mesmo a sua única expressão” (LARAIA, [1986] 2001: 38). É a 

partir do mérito do etnocentrismo, portanto, que iniciamos nossa conversa sobre a teoria 

perspectivista, desenvolvida por Eduardo Viveiros de Castro e Tânia Stolze Lima,1 começando 

pela conhecida anedota de Lévi-Strauss, sobre a invasão das Américas: 

Nas Antilhas, alguns anos após o descobrimento da América, enquanto os espanhóis 

despachavam comissões de inquérito para saber se os indígenas possuíam alma ou não, 

estes tratavam de submergir prisioneiros brancos, para verificar, com base numa longa 

e cuidadosa observação, se seus cadáveres apodreciam ou não. (LÉVI-STRAUSS, 1973 

in VIVEIROS DE CASTRO, [2009] 2015: 35). 

 

Segundo Viveiros de Castro, a anedota aponta tanto o etnocentrismo europeu quanto o 

indígena, ambos marcados pelo “favorecimento da própria humanidade às custas da 

humanidade do outro [em que] manifesta uma semelhança essencial com esse outro 

desprezado” (VIVEIROS DE CASTRO, [2009] 2015: 35). Noutras palavras, tanto os indígenas 

quanto os europeus buscavam, a partir de seus próprios métodos, enfaticamente distintos entre 

si, a comprovação da humanidade do Outro nos termos de sua própria humanidade. Nesse 

sentido, a medida em que “o outro do Mesmo (do europeu) se mostra ser o mesmo que o outro 

do Outro (do indígena), o Mesmo termina se mostrando, sem se dar conta, o mesmo que o 

Outro” (id.). Porém, em observação feita a posteriori2 por Lévi-Strauss, e também descrita por 

Viveiros de Castro, enquanto “os europeus invocavam as ciências sociais, [...] [perguntando-

se] se os índios não seriam meros animais”, os indígenas “mostravam maior confiança nas 

ciências naturais, [...] [suspeitando] que os europeus pudessem ser deuses” (ibid.: 36). Apoiado 

                                                           
1 Para o desenvolvimento deste trabalho, acessamos a teoria perspectivista somente através do texto de Viveiros 

de Castro, apesar da tradução ter sido feita em conjunto com Stolze Lima. Por tal, ver o artigo O dois e seu múltiplo: 

reflexões sobre o perspectivismo em uma cosmologia tupi (1996) e, mais recentemente, o livro Um peixe olhou 

para mim: o povo Yudjá e a perspectiva (2005), ambos de autoria da antropóloga. 
2 A primeira aparição da anedota foi na reconhecida obra straussiana Raça e história (1952). A observação em 

questão, porém, foi feita poucos anos depois, no livro Tristes Trópicos (1955), também de autoria de Lévi-Strauss. 
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nessa concepção, Lévi-Strauss conclui: “Dada a igual [mútua] ignorância, a última atitude era 

mais digna de seres humanos” (LÉVI-STRAUSS, 1955 apud VIVEIROS DE CASTRO, [2009] 

2015: 36). O outro do Outro era profundamente diferente do outro do Mesmo (VIVEIROS DE 

CASTRO, [2009] 2015: 36).  

Os europeus nunca duvidaram de que os índios tivessem corpo (os animais também os 

têm); os índios nunca duvidaram de que os europeus tivessem alma (os animais e os 

espectros da natureza também as têm). O etnocentrismo dos europeus consistia em 

duvidar que os corpos dos outros contivessem uma alma formalmente semelhante às 

que habitam os seus próprios corpos; o etnocentrismo ameríndio, ao contrário, consistia 

em duvidar que outras almas ou espíritos fossem dotadas de um corpo materialmente 

semelhante aos corpos indígenas. (VIVEIROS DE CASTRO, [2009] 2015: 37). 

  

Isto posto, a anedota de Lévi-Strauss também nos informa sobre outra questão, na qual 

se fundamenta o próprio etnocentrismo (e a forma em que ele se manifesta), que é muito cara 

ao debate antropológico: a dicotomia Natureza e Cultura. De acordo com Philippe Descola, 

antropólogo francês, quando pensamos inicialmente nesta diferenciação, não nos resta dúvidas: 

é natural tudo aquilo que desnecessita da presença da espécie humana – as florestas, os oceanos, 

os animais –, e cultural tudo aquilo que criamos enquanto humanidade – os objetos, as ideias, 

as instituições (DESCOLA, [2010] 2016: 7). Porém, ao pensarmos, como no exemplo dado por 

Descola, em uma cerca viva de plantas – que tanto foi talhada e fincada na terra por alguém, 

com o objetivo de demarcar um território (respectivamente: técnica e propriedade privada, 

ambos bens culturais), quanto foi fortificada e enraizada pelas plantas, trabalho que nenhum 

humano poderia fazer acontecer, e, portanto, benevolências naturais (ibid.: 7-8) –, se torna 

evidente, segundo o autor, que na maioria das vezes essa distinção não é feita de forma tão 

simples, já que “a maior parte dos objetos que nos rodeiam, incluindo nós mesmos, encontram-

se nesta situação intermediária: são naturais e culturais ao mesmo tempo” (ibid.: 8). Por qual 

motivo, então, dicotomizamos tão facilmente estas duas categorias? De que forma isto interfere 

na nossa relação, enquanto sociedade, com o Outro? 

Segundo Roy Wagner, antropólogo social americano, existem dois tipos de movimentos 

de simbolização cultural, presentes em toda e qualquer tradição humana, que atuam 

especialmente nas relações que as sociedades têm com a Natureza e a Cultura. A simbolização 

de modo coletivizante ou convencional, caracterizada pelo contraste estabelecido entre os 

próprios símbolos e as coisas que eles simbolizam, opera a partir de uma distinção entre essas 

duas categorias (significante e significado). Esta operação é nomeada pelo autor de “contraste 

contextual”3 (WAGNER, 2010: 18). As simbolizações convencionais, de acordo com Wagner,  

                                                           
3 Wagner debate ainda sobre a convencionalização da própria ideia de contexto. Para o autor, “um contexto é uma 

parte da experiência - e também algo que nossa experiência constrói; é um ambiente no interior do qual elementos 
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[...] generalizam ou coletivizam por meio de sua capacidade de conectar signos de uso 

comum em um padrão único. Mas podem fazê-lo apenas porque rotulam, ou codificam, 

os detalhes do mundo que ordenam. Todas as simbolizações convencionais, na medida 

em que são convencionais, têm a propriedade de “representar” ou denotar algo diferente 

delas mesmas. (WAGNER, 2010: 84). 

 

Noutras palavras, a simbolização coletivizante opera a partir do consenso entre signos 

que inicialmente eram distintos entre si: busca por características comuns e se estrutura a partir 

de rótulos e códigos, elegendo uma “representação comum” entre os signos em questão. Seus 

exemplos mais óbvios, de acordo com Wagner, são a linguagem e a matemática, conjuntos 

culturais formados por simbolizações que relacionam entre si no interior de um campo de 

discurso especifico e de padrão único (WAGNER, 2010: 84). 

Por outro lado, há também o modo diferenciante: capaz de assimilar ou englobar as 

coisas que simbolizam a partir da negação dessa distinção entre as categorias significante e 

significado (WAGNER, 2010: 18), este modo origina o efeito que foi nomeado pelo autor de 

“obviação”. Como, por exemplo, na produção de uma metáfora, em que “um novo referente é 

introduzido simultaneamente com a nova simbolização” (ibid.: 85) – o que sobressai da 

metáfora é a própria metáfora –, não havendo, dessa forma, uma hierarquia entre referente e 

símbolo. 

Uma vez que nem significante nem significado pertencem à ordem estabelecida das 

coisas, o ato de simbolização só pode ser referido a um evento: o ato de invenção no 

qual forma e inspiração passam a figurar uma à outra. O resultado não é diferente nas 

simbolizações que apreendemos ao descobrir um rosto novo ou uma nova situação: um 

evento manifesta símbolo e referente simultaneamente. Assim, a tensão e o contraste 

entre o símbolo e o simbolizado desmoronam, e podemos falar de tal construção como 

um “símbolo” que “representa a si mesmo”. (WAGNER, 2010: 85). 

 

Deste modo, enquanto a simbolização convencional objetifica os contextos 

dessemelhantes por intermédio da ordem e da integração racional, normatizando-os, a 

simbolização diferenciante especifica e concretiza as representações convencionais, 

demarcando as distinções existentes e delineando suas individualidades (WAGNER, 2010: 86). 

Por tal, ambos os modos de simbolização são também modos de objetificação, necessariamente 

reflexivos e de funcionamento simultâneo; ou seja, todos os efeitos simbólicos são 

necessariamente mobilizados em ambos os modos de simbolização. Segundo o antropólogo, a 

                                                           
simbólicos se relacionam entre si, e é formado pelo ato de relacioná-los” (WAGNER, 2010: 78); porém existem 

contextos mais convencionais que outros, sendo estes vistos como familiares, “dados”, “inatos”, e os menos, mais 

como “montados” ou “inventados”. Nesse sentido, de acordo com Wagner, os vários contextos de uma cultura 

“são inventados uns a partir dos outros, e a ideia de que alguns dos contextos reconhecidos em uma cultura são 

‘básicos’ ou ‘primários’, ou representam o ‘inato’, [...] é uma ilusão cultural. E, no entanto, trata-se de uma ilusão 

necessária, que faz parte do viver em uma cultura e do inventá-la” (ibid.: 83).   
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ação de um modo simbólico sobre o outro é sempre reflexiva: “é impossível objetificar, inventar 

algo sem ‘contrainventar’ seu oposto” (id.). 

Porém, ainda de acordo com Wagner, apesar de estarem em constante relação, as 

modalidades simbólicas estão sempre dispostas de forma hierárquica uma em relação a outra. 

No caso da cultura ocidental, em que se privilegia o modo coletivizante sobre o modo 

diferenciante, enquanto o primeiro “se abstrai como o reino apropriado à ação humana” 

(WAGNER, 2010: 87) – a Cultura –, o segundo é mascarado4 “como o reino do dado ou inato” 

(id.) – a Natureza. Por outro lado, a exemplo do pesquisador, no mundo dos Daribi e do povo 

de Yali, o modo diferenciante é designado ao modo apropriado à ação humana a medida em 

que o modo convencional se abstrai como o reino do inato. Para ambos os povos, “é o mundo 

incidental dos controles não convencionalizados que envolve a ação humana, ao passo que a 

articulação do coletivo é o objeto da contrainvenção e do mascaramento convencional” (id.). 

Deste modo, assim como no caso dos povos amazônicos que inspiraram o desenvolvimento da 

teoria perspectivista, os Daribi e os Yali possuem uma relação outra com a Natureza e a Cultura, 

oposta à concepção ocidental. Retornando à anedota straussiana, segundo Viveiros de Castro, 

“a práxis europeia consiste em ‘fazer almas’ (e diferenciar culturas) a partir de um fundo corpo-

material dado (a natureza); a práxis indígena, em ‘fazer corpos’ (e diferenciar espécies) a partir 

de um continuum sócio-espiritual dado ‘desde sempre’” (VIVEIROS DE CASTRO, [2009] 

2015: 38). 

O nosso objetivo no tópico a seguir é, portanto, adentrar na fábrica ameríndia de corpos 

e perspectivas representantes de si mesmos, a partir da tradução proposta por Viveiros de 

Castro. É compartilhar uma parcela de tudo que consegui absorver sobre esses mundos 

formados por uma só “cultura”, múltiplas “naturezas” (VIVEIROS DE CASTRO, 2002 apud 

BRASIL, 2010: 6 in Revista Famecos). É reforçar a provocação que faz Ailton Krenak, 

historiador, filósofo e líder indígena, ao pensar em ideias para adiar o fim do mundo: “é 

exatamente sempre poder contar mais uma história” (KRENAK, 2019: 27). 

 

 

 

                                                           
4 “O mascaramento”, segundo Wagner, “nada mais é que o condicionamento de nossa percepção consciente pela 

propriedade de autoabstração dos símbolos convencionais” (WAGNER, 2010: 87). De acordo com o autor, quando 

determinada cultura favorece um modo simbolizante, este, automaticamente, se torna uma máscara para o modo 

desfavorecido. 
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1.1 VARIAÇÃO COMO NATUREZA: INTRODUZINDO O PERSPECTIVISMO 

AMERÍNDIO 

 

Nas palavras de Eduardo Viveiros de Castro, antropólogo brasileiro, o duo Natureza e 

Cultura ocidental se baseia na “implicação mútua entre a unicidade da natureza e a 

multiplicidade das culturas – a primeira garantida pela universalidade objetiva dos corpos e da 

substância, a segunda pela particularidade subjetiva dos espíritos e dos significados” 

(VIVEIROS DE CASTRO, [2009] 2015: 43). Nesses termos, configura-se natureza tudo aquilo 

que, pela substância e pela corporalidade, pode ser estudado a partir do método da objetivação, 

sendo vista enquanto unidade biológica e previsível, compreendida somente a partir dos campos 

das ciências naturais. Por outro lado, é concebido como cultural tudo aquilo que é considerado 

como humano ou “filho” do humano, estudado, em um certo sentido, a partir de suas 

subjetividades, pelas ciências humanas e sociais. 

Segundo o autor, esse entendimento é o que a antropologia denominou de 

multiculturalismo ou relativismo cultural, um acordo da disciplina de que “a unidade da espécie 

humana (...) não pode ser explicada senão em termos de sua diversidade cultural” (LARAIA, 

[1986] 2001: 19), compreendendo a cultura como “todo complexo que inclui conhecimentos, 

crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo 

homem como membro de uma sociedade” (TYLOR, 1871 apud LARAIA, [1986] 2001: 14). 

Porém, o multiculturalismo, ainda de acordo com Viveiros de Castro, apesar de buscar a 

compreensão das diversidades culturais existentes, a partir de um suposto ideal de tolerância, 

se acaba por não alcançar dimensões e domínios internos de cosmologias não ocidentais que 

não fazem essa mesma distinção entre a Natureza e a Cultura, fortalecendo, na maioria das 

vezes, uma antropologia eurocêntrica e ineficiente.5 

É a partir desse incômodo que Viveiros de Castro, através de suas experiências de 

campo, traduziu o que o autor nomeou de Perspectivismo,6 uma espécie de alter-antropologia 

indígena, simetricamente inversa à antropologia ocidental; que, segundo o autor, é composta 

                                                           
5 Ainda assim, de acordo com Roy Wagner (2010: 13), antropólogo cultural americano, apesar da disciplina 

antropológica goze de uma certa unanimidade, ela possui um fluxo de ideação que pode ser muito bem descrito 

como pura dialética, “um jogo de exposições (e refutações) por vozes disparatadas” (id.). O que demonstra, 

segundo autor, “não tanto a persistência de fósseis teóricos (uma persistência que é o recurso básico da tradição 

acadêmica), mas a incapacidade da antropologia para institucionalizar essa persistência, ou mesmo para 

institucionalizar qualquer tipo de consenso” (id.). Nesse sentido, é preciso admitir a natureza plural da disciplina, 

o que torna as teorias de reforço positivo ao etnocentrismo indigestas para parte considerável de seus estudiosos. 
6 Viveiros de Castro faz o uso da palavra “perspectivismo” como um rótulo para um conjunto de ideias e práticas 

que foram encontradas ao longo da América indígena, ao qual refere, para fins didáticos, como se fosse uma única 

cosmologia (VIVEIROS DE CASTRO, [2004] 2018: 251). 
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por três vértices intimamente relacionais: o multinaturalismo ontológico, o perspectivismo 

ameríndio e a alteridade canibal. Sendo o primeiro, em contraste ao multiculturalismo ocidental, 

uma visão baseada na unidade dos espíritos e na diversidade dos corpos. De acordo com o autor, 

no multinaturalismo, “a ‘cultura’ ou o sujeito seriam aqui a forma do universal, a ‘natureza’ ou 

o objeto, a forma do particular” (VIVEIROS DE CASTRO, [2009] 2015: 43).  

Um exemplo compartilhado por Descola pode nos ajudar a elucidar melhor o conceito. 

Trata-se das experiências que o pesquisador teve com os índios Achuar, publicamente 

conhecidos como Jivaros, localizados na região amazônica, na fronteira entre o Peru e o 

Equador. Segundo o autor, os achuar se levantam muito cedo, por volta das três às quatro da 

manhã, e também dormem muito cedo, aproximadamente às oito da noite. Assim que acordam, 

todos se reúnem em volta da fogueira da noite anterior para conversarem sobre o que sonharam. 

O conteúdo dos sonhos e suas interpretações seriam decisivos para o que fariam durante o dia. 

Às vezes essas interpretações eram bem simples, baseadas na inversão entre a imagem sonhada 

e o que poderiam extrair daquela imagem. Caso sonhem que pescaram um peixe, por exemplo, 

eles irão caçar; se tivessem capturado um caititu, pescariam (DESCOLA, [2010] 2016: 12). Já 

noutros momentos, poderiam ser um tanto elaboradas. 

Certa vez, por exemplo, um achuar me contou que havia visto em sonho um homem 

recentemente morto, todo ensanguentado. O homem o criticava por ter atirado nele – 

muito embora isso não tivesse acontecido. Na véspera, no entanto, o achuar havia ferido 

um pequeno cervo durante a caça. Na comunidade dos achuar, acredita-se que a alma 

dos mortos se incorpora em diferentes animais, entre os quais os cervos, razão pela qual 

sua caça é proibida. O homem havia infringido essa interdição. (DESCOLA, [2010] 

2016: 12). 
 

Ou então, quando 

[...] uma mulher me contou que havia visto em sonho garotinhas reclamando que 

estavam tentando envenená-las. Ela interpretou esse sonho dizendo que os pés de 

amendoim haviam tomado aparência humana para se queixar de terem sido plantados 

perto demais de uma moita de barbasco. Em toda região, barbasco é o nome espanhol 

que se dá a um veneno vegetal empregado na pesca para asfixiar os peixes. 

(DESCOLA, [2010] 2016: 13), 
 

O antropólogo, ainda sem compreender, perguntou a um achuar o porquê dos animais e 

as plantas aparecerem enquanto pessoas nos sonhos. “A maior parte das plantas e dos animais 

são pessoas como nós. Nos sonhos, podemos vê-los sem suas fantasias animais ou vegetais. Os 

achuar dizem, de fato, que a grande maioria dos seres da natureza possuem uma alma análoga 

à dos humanos” (DESCOLA, [2010] 2016: 13). Segundo Descola, a humanidade da cultura 

achuar é moral, baseia-se na ideia que fazem de si próprios, e não na aparência que têm aos 
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olhos do outro. Percebe-se então que a pessoa a quem os achuar se referem não é mesma pessoa 

que o antropólogo tinha em mente. 

Ailton Krenak disse em seu livro Ideias para adiar o fim do mundo (2019) que não 

consegue pensar em nada que não seja natureza, que tudo que existe é natureza (KRENAK, 

2019: 17). Sendo tudo natureza, inclusive nós mesmos, tudo que existe não poderia também ser 

pessoa? Ainda a partir do exemplo descrito por Descola, pode-se afirmar que a humanidade 

achuar é referente a uma questão de perspectiva: ser pessoa não se restringe ao ser humano, e 

a diferença entre os humanos e os não-humanos são apenas uma questão de aparência, de 

“roupagem” – de natureza. Quando, nos sonhos, essa roupagem é desvelada, proporcionando 

aos achuar a visão da personitude dos seres em questão (DESCOLA, [2010] 2016: 16). Deste 

modo, o mundo perspectivista constata que o que os seres humanos e os outros seres da natureza 

têm em comum não é a animalidade, como coloca a cultura ocidental, e sim a humanidade. Não 

se trata, portanto, de uma questão de relativismo ou de representações distintas sobre uma 

mesma natureza, e sim a crença de que por trás dessa diversidade de roupagens7 – variação 

como natureza – existe uma única cultura, uma “alma semelhante”. Nas palavras de Viveiros 

de Castro, a cosmovisão perspectivista é 

[...] um universo povoado por diferentes tipos de agências ou agentes subjetivos, 

humanos como não-humanos – os deuses, os animais, os mortos, as plantas, os 

fenômenos meteorológicos, muitas vezes também os objetos e os artefatos –, todos 

providos de um mesmo conjunto básico de disposições perceptivas, apetitivas e 

cognitivas, ou em poucas palavras, de uma “alma semelhante”. (VIVEIROS DE 

CASTRO, [2009] 2015: 43). 
 

O que não significa dizer que há uma homogeneidade nas experiências e percepções 

entre todas as almas. O perspectivismo ameríndio consiste no modo que os humanos veem os 

não-humanos – animais, espíritos, plantas etc – como algo profundamente diferente de como 

esses seres os veem e se veem (VIVEIROS DE CASTRO, [2009] 2015: 44), pelo simples fato 

de estarem ocupando o lugar que se ocupa: seu ponto de vista próprio e dividual8. Esse ponto 

de vista, por sua vez, tem sua origem no corpo. 

Tal diferença de perspectiva – não uma pluralidade de visões do mesmo mundo, mas 

uma visão única de mundos diferentes – não pode derivar da alma, já que esta é o chão 

comum original do ser. Ao invés disso, tal diferença é localizada nas diferenças 

corporais entre as espécies, já que o corpo e suas afetações (no senso de Spinoza, as 

capacidades do corpo de afetar e ser afetado por outros corpos) é o campo e instrumento 

                                                           
7 É importante destacar, porém, que o multinaturalismo não afirma a existência de uma variedade de naturezas, e 

sim a naturalidade da variação, a variação como natureza” (ibid.: 69). 
8 Em contraste a noção de pessoa euro-americana, em que individuo é considerado uma entidade única, Marilyn 

Strathern propõe a ideia de dividuo para se pensar a pessoa melanésia: “uma combinação de relações, um 

microcosmo homólogo à sociedade em geral” (STRATHERN, 1988 apud BIRD-DAVID, 2019: 108). Assim como 

no perspectivismo, a humanidade, aqui, é sempre pensada em relação, como explicaremos mais à frente. 
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da diferenciação ontológica e da disjunção referencial. (VIVEIROS DE CASTRO, 

[2004] 2018: 251). 

 

O corpo tratado por Viveiros de Castro, não se refere, portanto, a uma diferença 

fisiológica, mas sim a um conjunto de modos de ser que constituem um habitus; se refere a um 

“maneirismo corporal” (VIVEIROS DE CASTRO, [2009] 2015: 44). Sendo um feixe de 

capacidades e afetos, o corpo é o mediador entre a instância espiritual e a materialidade 

substancial, ele é a própria origem das perspectivas. Assim, o motivo dos animais verem da 

mesma forma que nós coisas diversas do que vemos é porque os seus corpos são diferentes dos 

nossos (ibid.: 66). Diferentes tipos de corpos supõem diferentes tipos de perspectivas que 

supõem diferentes tipos de pessoa. 

Deste modo, de acordo com Renzo Taddei, professor e antropólogo brasileiro, a 

coexistência de diferentes perspectivas, baseada na ideia de humanidades mascaradas umas em 

relação as outras, depende necessariamente da ética do cuidado9, atribuída essencialmente à 

forma em que esses povos conhecem e reconhecem as coisas e seres. Segundo Taddei, 

o não-conhecer é fundamental na filosofia indígena. E justamente porque o não-

conhecer ser fundamental, o que sobressai daí é uma lógica do cuidado. Eu não sei o 

que está acontecendo, mas eu sei que eu preciso tomar cuidado, eu preciso cuidar das 

coisas. Ou seja, eu não conheço o mundo da onça, mas eu cuido da relação com a onça. 

E é isso que mantém o universo funcionando. (TADDEI, 2020). 10 

 

Por outro lado, na cosmopráxis ocidental, conhecer é dessubjetivar: “é poder distinguir 

no objeto o que lhe é intrínseco do que pertence ao sujeito cognoscente e que, como tal, foi 

indevida e/ou inevitavelmente projetado no objeto” (VIVEIROS DE CASTRO, [2009] 2015: 

50). O resultado desse método é, portanto, o elogio ao acúmulo de conhecimento a partir de sua 

utilidade e o desenvolvimento de técnicas em prol da manutenção de uma humanidade que finda 

em si mesma, deslegitimando, reflexamente, humanidades outras: o que não pode ser 

objetivado, então, permanece irreal e abstrato. Deste modo, a forma do Outro, na lógica 

ocidental, é a coisa (id.). Já para os povos ameríndios, o exato oposto: fundado pela 

personificação das coisas, do Outro, do que é desconhecido. Conhecer, aqui, é um exercício de 

                                                           
9 A ideia de cuidado aqui é bastante interessante, somando-se à informação de que o primeiro registro de 

civilização, segundo Margaret Mead, antropóloga norte-americana, é, justamente sobre o cuidado: um fêmur 

cicatrizado de 15 mil anos. De acordo com a pesquisadora, “o fémur estava partido, mas tinha cicatrizado. É um 

dos maiores ossos do corpo humano (liga a anca ao joelho) e demora seis semanas a curar. Alguém tinha cuidado 

daquela pessoa. Abrigou-a e alimentou-a. Protegeu-a, ao invés de a abandonar à sua sorte.” Disponível em 

<https://expresso.pt/newsletters/expressomatinal/2020-04-01-O-femur-curado>. Acesso em 20 de junho de 2021. 
10 Transcrição de entrevista com o antropólogo Renzo Taddei em transmissão ao vivo através do canal 

Observatório Jornalismo(S), disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=N7JcLO511lE>. Acesso em 14 

de agosto de 2020. 



20 

 

subjetivação, é personificar, saber “o quem das coisas”, de Guimarães Rosa (id.). A forma do 

Outro é, portanto, a pessoa. 

Importante ressaltar, porém, que “ali onde toda coisa é humana, o humano é ‘toda uma 

outra coisa’” (VIVEIROS DE CASTRO, [2009] 2015: 54). Pois, de acordo com Aparecida 

Vilaça, antropóloga social brasileira, se os animais são potencialmente humanos, os humanos 

se tornam, também, potencialmente presas. A humanidade aqui, segundo a autora, “não é algo 

inerente, mas uma posição pela qual se deve lutar todo o tempo” (VILAÇA, 2000: 64). Nesse 

sentido, Ana Carolina Cernicchiaro diz, em artigo sobre a diferonça11 canibal contida no conto 

Meu tio, o iauaretê, de Guimarães Rosa, que 

Ser bicho ou ser gente é, portanto, apenas uma questão de relação, de enunciação. [...] 

É humano aquele que tem o ponto de vista do sujeito, seja ele onça, inimigo ou espírito. 

Conforme explica Viveiros de Castro, dizer que bichos são gente é atribuir aos não-

humanos uma intencionalidade consciente, uma posição enunciativa (2002, p. 372). 

Assim, se a “personitude” é uma capacidade das onças é porque, “a oncidade é uma 

potencialidade das gentes, e em particular da gente humana” (VIVEIROS DE 

CASTRO, 2002, p. 484). (CERNICCHIARO, 2014: 86-87). 

 

Noutras palavras, é a relação que constitui a diferença, que põe em jogo os pontos de 

vista em questão, em que uma perspectiva ora se posiciona como presa, ora como predador; ora 

como humano, ora como animal. Deste modo, “será sujeito quem se encontrar ativado ou 

‘agenciado’ pelo ponto de vista” (VIVEIROS DE CASTRO, 2002 apud BRASIL, 2010: 6 in 

Revista Famecos). Aqui, todos são potencialmente humanos, mas não o podem ser 

simultaneamente, pois “‘humano’ é o nome de uma relação e não de uma substância” 

(VIVEIROS DE CASTRO, [2009] 2015: 47). Nesses termos, pode-se compreender o que seria, 

portanto, a alteridade canibal ameríndia: a suposição de que, uma vez que todos os seres 

envolvidos compartilham uma única alma mas possuem roupagens diferentes (isto é, habitam 

diferentes corpos que originam perspectivas distintas), estando necessariamente envolvidos nas 

relações de predador e presa, pessoa e bicho, sua alteridade é simultaneamente perspectiva e 

predatória: o canibalismo entre almas e a alteridade entre corpos. Deste modo, apesar de co-

habitarem um determinado espaço geográfico, “as perspectivas de cada espécie devem ser 

mantidas cuidadosamente separadas, pois são incompatíveis” (ibid.: 63); necessitando, 

portanto, de um mediador, alguém capaz de transitar nesses mundos invisíveis e estabelecer 

tratos, a fim de que haja garantia de uma comunicação interespecífica, sendo “apenas os xamãs, 

                                                           
11 Termo proposto por Viveiros de Castro, em homenagem a différance derridiana, que, de acordo com o autor, 

diz respeito a um movimento complexo feito pelo personagem do conto de Guimarães, atravessado tanto por um 

devir-animal enquanto um homem indígena, quanto um devir-indígena enquanto homem mestiço, nos termos 

deleuzeanos (VIVEIROS DE CASTRO in SZTUTMAN, 2014: 128). 



21 

 

que gozam de uma sorte de dupla cidadania no que concerne à espécie (e à condição de vivo e 

morto), podem fazê-las comunicar, e isso, sob condições especiais e controladas” (ibid.: 63).  

Aparecida Vilaça, no texto O que significa torna-se outro?, explica como se dá o 

nascimento de um mestre xamã na cultura wari’, grupo de língua txapakura da Amazônia 

Meridional. De acordo com a autora, 

[...] tudo começa com uma doença grave, em que um animal agride o espírito do futuro 

xamã, interessado em torná-lo seu companheiro, membro da sua espécie. O espírito do 

doente chega à casa dos animais daquela espécie determinada, e já pode vê-los como 

humanos, ou seja, adota o ponto de vista do animal. (...) Essa transformação pode ser 

completa e conduzir à morte do corpo, ou a vítima não curada pode continuar viva, 

quando se torna xamã. No caso de morte, o espírito agredido vai fazer parte da espécie 

agressora, passando a estar associado a um novo corpo. (VILAÇA, 2000: 62). 
 

Noutras palavras, a morte do wari’ doente, atingido pela agressão do animal interessado, 

é resultado de uma mudança completa de perspectiva, pois é o corpo do ser em questão que 

origina o seu ponto de vista. Essa morte literal, mas que também podemos trazer para o domínio 

da simbologia, pode ser entendida a partir dos dois movimentos que precipitam a cultura, 

descritos por Roy Wagner (2010), no que diz respeito ao trabalho antropológico. Segundo o 

autor, um antropólogo, ao entrar em campo, é “obrigado a incluir a si mesmo e seu próprio 

modo de vida em seu objeto de estudo” (ibid.: 28), isto é, ele precisa criar uma relação entre a 

cultura estudada e sua própria cultura, na qual ele próprio é seu ventríloquo. O antropólogo se 

torna, então, o elo entre as entidades envolvidas a partir da sua vivência simultânea entre 

culturas: “um sinal de igualdade invisível entre o conhecedor (que vem a conhecer a si próprio) 

e o conhecido (que constitui uma comunidade de conhecedores)” (ibid.: 30). Nesse sentido, 

pode-se considerar que, de acordo com Wagner, o antropólogo em campo “inventa” a cultura 

estudada, pois a relação, sua própria experiência para com os viventes da cultura em questão, é 

mais “real” que as coisas que ela “relaciona”. Contudo, é preciso ressaltar que essa invenção 

não funciona como uma “espécie de livre fantasia”, na expressão utilizada por Wagner, e sim, 

como um processo objetivo: a cultura estudada se torna, inicialmente “visível” e, em seguida, 

“plausível” para o pesquisador, de modo que “de início ele a apreende como uma entidade 

distinta, uma maneira de fazer as coisas, e depois como uma maneira segundo a qual ele poderia 

fazer as coisas” (id.). Segundo o autor, antes disso, pode-se dizer que o pesquisador não possuía 

nenhuma cultura, pois ela era não visível até então, e sim estabelecida como “dada” ou “natural” 

(WAGNER, 2010: 31). 

É apenas mediante uma ‘invenção’ dessa ordem que o sentido abstrato de cultura (e de 

muitos outros conceitos) pode ser apreendido, e é apenas por meio do contraste 

experienciado que sua própria cultura se torna ‘visível’. No ato de inventar outra cultura, 

o antropólogo inventa a sua própria e acaba por reinventar a própria noção de cultura. 

(WAGNER, 2010: 31). 
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Em termos wagnerianos, portanto, no caso da transformação de um wari’ para um 

mestre xamã, a perspectiva do animal interessado se torna, inicialmente, visível para o futuro 

xamã e, em seguida, plausível. Isto é, a princípio o Wari’ doente apreende o novo corpo e a 

nova perspectiva como entidades distintas às suas de origem, como afirma Wagner, sobre o 

trabalho do antropólogo, e, na sequência, como uma maneira que ele mesmo poderia fazer as 

coisas.12 Como resultado deste processo, existem dois saldos possíveis: no caso da morte do 

Wari’, como já foi dito, o que ocorreu foi a morte de sua perspectiva original, que estava 

atrelada a um determinado corpo, ou seja, a morte de sua natureza, sua condição física, a partir 

(e respectivamente) da adoção de um outro ponto de vista. Para que isso não ocorra, resultando 

no processo completo de comunicação transespecífico, é preciso retornar, é preciso voltar para 

o seu corpo, para sua “perspectiva original”. Ao fazê-lo, o indivíduo se torna, assim, um pouco 

mais eu e um pouco mais outra coisa: um mestre xamã, um comunicador transespecífico 

responsável13 pelo diálogo entre seu povo em relação a outros. Deste modo, o xamanismo14 é, 

de acordo com Viveiros de Castro, 

[...] a habilidade manifesta por certos indivíduos de cruzar deliberadamente as barreiras 

corporais entre as espécies e adotar a perspectiva de subjetividades ‘estrangeiras’, de 

modo a administrar as relações entre estas e os humanos. Vendo os seres não-humanos 

como estes se veem (como humanos), os xamãs são capazes de assumir o papel de 

interlocutores ativos no diálogo transespecífico; sobretudo, eles são capazes de voltar 

para contar a história, algo que os leigos dificilmente podem fazer. (VIVEIROS DE 

CASTRO, [2009] 2015: 49-50). 

 

A aptidão xamânica é, portanto, um modo excepcional de tradução, em que o idioma 

em questão é a própria natureza (VILAÇA, 2000: 68). Assim, para conhecer e traduzir o mundo 

da onça, é preciso antes habitar seu corpo e perspectiva: é preciso exercer sua oncidade15 para 

conhecer sua humanidade; coisa que só os mestres xamãs são capazes de fazer. Como no 

exemplo dado pelo autor, sobre o encontro de um indígena com um grupo de jaguares, 

[...] naquelas narrativas em que o protagonista se perde na mata e chega em uma aldeia 

desconhecida, cujos moradores o convidam a se refrescar com uma cuia de “cerveja de 

mandioca”, que ele aceita com gosto – mas, para sua surpresa horrorizada, seus 

                                                           
12 Porém, ao contrário do antropólogo, os povos indígenas não eram “iludidos” por suposição de univocidade 

semelhante essencial: a implicação da homogeneidade das almas e da diferenciação dos corpos (e perspectivas) 

sempre os mantiveram alertas sobre os mundos invisíveis e suas possibilidades, pois “a ‘abertura ao Outro’, que, 

segundo Lévi-Strauss (1991: 16), define o pensamento ameríndio, é aqui uma abertura ‘fisiológica’” (VILAÇA, 

2000: 66). 
13 Saliento aqui a conexão de Donna Haraway entre resposta e responsabilidade, evocada por Fausto, “em que esta 

última deve ser entendida como ‘habilidade de responder’ (response-ability)” (FAUSTO, 2020: 31). 
14 Utilizo o termo xamanismo para indicar essa habilidade de tradução somente para fins didáticos e melhor 

assimilação do conteúdo. Que esteja posto, porém, que existe uma multiplicidade de nomes para designar essa 

função de tradutor de mundos, considerando a homóloga multiplicidade de povos indígenas. 
15 Em menção ao termo utilizado por Cernicchiaro (2014). 
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anfitriões põem-lhe à frente uma cuia transbordante de sangue humano, insistindo que 

aquilo é precisamente a cerveja de mandioca que ele esperava. O que lhe permite 

concluir, naturalmente, que, se sangue humano é a cerveja de mandioca daquela gente, 

aquela gente não era humana. (VIVEIROS DE CASTRO, [2009] 2015: 89). 

  

Somando este mito à anedota sobre as Antilhas de Lévi-Strauss, é interessante notar que 

ambas as histórias não somente falam “sobre” o perspectivismo ameríndio, mas são, em si, 

perspectivistas (VIVEIROS DE CASTRO, [2009] 2015: 89). Segundo Viveiros de Castro, 

“assim como os jaguares e os humanos dão o mesmo nome para duas coisas muito diferentes, 

assim também tanto os indígenas quanto os europeus ‘falavam’ da humanidade, isto é, 

perguntavam-se sobre a extensibilidade desse conceito autodescritivo ao Outro” (id.). Deste 

modo, tanto o mito do jaguar quanto a anedota levi-straussiana giram em torno de uma 

disjunção comunicativa, de uma equivocidade, em que todos os interlocutores estão falando de 

coisas distintas, mas não sabem disso. Nem para os indígenas e nem para os europeus estava 

clara a intenção de um para com o outro, pois esta era radicalmente diversa. O que se evidencia 

do multinaturalismo ontológico perspectivista, portanto, é que “o fato de seres de diferentes 

tipos verem as mesmas coisas diferentemente [ser] nada mais que uma consequência do fato de 

seres de diferentes tipos verem coisas diferentes do mesmo jeito” (VIVEIROS DE CASTRO, 

[2004] 2018: 252). Nesse sentido, a tradução perspectivista visa muito menos encontrar o 

“sinônimo” (uma representação correferencial) na nossa linguagem humana para as 

representações que outras espécies usam para falar da mesma coisa, e muita mais ressaltar a 

diferença entre “o que eles e o que nós estávamos falando” (id.). 

E se traduzir é sempre trair, conforme o dito italiano, uma tradução digna deste nome 

[...] é aquela que trai a língua de destino, não a língua original. A boa tradução é aquela 

que consegue fazer com que os conceitos alheios deformem e subvertam o dispositivo 

conceitual do tradutor, para que a intentio do dispositivo original possa ali se exprimir, 

e assim transformar a língua de destino. Tradução, traição, transformação. (VIVEIROS 

DE CASTRO, [2009] 2015: 87). 

 

Destarte, Viveiros de Castro, ao traduzir o perspectivismo ameríndio, acabou-se por trair 

sua própria forma de traduzir, incorporando a imagem da tradução que contém a teoria 

perspectivista e que diz respeito a sua práxis máxima, sua forma própria de se fazer comunicar, 

a de “instalar-se no espaço do equívoco e habitá-lo” (VIVEIROS, DE CASTRO, [2009] 2015: 

90). Uma vez que, no perspectivismo, é a cultura que é tida como um “continuum sócio-

espiritual dado ‘desde sempre’”, e quem mudam são os corpos e espécies, traduzir, neste 

mundo, é explicitar o equívoco, isto é, comunicar-se pela diferença. Segundo Guimarães e Laia, 

é tornar explícito que “o mesmo nome, em realidades distintas, serve para designar coisas 

completamente diferentes” (GUIMARÃES & LAIA, 2014: 4 in Comunicação ibero-americana: 



24 

 

os desafios da Internacionalização). De acordo com Viveiros de Castro, o perspectivismo é, 

portanto, uma doutrina do equívoco: “alteridade referencial entre conceitos homônimos; [...] 

modo por excelência de comunicação entre diferentes posições perspectivas” (VIVEIROS, DE 

CASTRO, [2009] 2015: 87), em que, o que está em jogo, é a aproximação reflexiva de 

humanidades distintas; fazê-las comunicar, “em vez de silenciar o Outro ao presumir uma 

univocidade originária e redundância última” (ibid.: 91). 

É importante sublinhar, ainda, que ao contrário do se pensa no ocidente, o equívoco não 

é uma patologia ou uma ameaça a comunicação. Ele pode ser sim um obstáculo entre, por 

exemplo, um antropólogo e um nativo, inconscientes de sua existência, porém nunca “um 

‘defeito de interpretação’, no sentido de uma falta, mas um ‘excesso’ de interpretação, na 

medida em que não percebemos que há mais de uma interpretação em jogo” (VIVEIROS DE 

CASTRO, [2009] 2015: 91). Interpretações essas que são necessariamente divergentes e 

invariavelmente coexistentes, pois, de acordo com Viveiros de Castro, “elas não dizem respeito 

a modos imaginários de ver o mundo, mas aos mundos reais que estão sendo vistos” (ibid.: 92). 

Dessa forma, os mundos reais de diferentes espécies, segundo as cosmologias ameríndias, 

dependem de seus respectivos pontos de vista, uma vez que o “mundo em geral” consiste em 

diferentes espécies (id.). O equívoco, portanto, não é um erro ou uma mentira ou uma ilusão; o 

equívoco muito menos é o oposto da “verdade”;16 ele é, na verdade, “o fundamento mesmo da 

relação que o implica” (id.), relação esta que é sempre com o Outro; é, portanto, uma categoria 

transcendental, própria da tradução cultural, nunca uma falsidade; é ele o próprio fundamento 

da comunicação. 

Diante disso, voltamo-nos para uma discussão sobre imagem. O percurso fotográfico 

aninhado no foto-livro aqui proposto foi guiado por tudo o que refletimos até aqui. Nosso 

objetivo no próximo tópico é, portanto, investigar, a partir de autores indígenas e não indígenas, 

de que forma o perspectivismo é constituinte neste tipo de produção – como, no nosso caso, em 

fotografias sobre a natureza. Trata-se de uma tentativa de contribuir com o debate sobre a 

relação entre a imagem e as cosmovisões indígenas, ao mesmo que elaborar teoricamente a 

minha própria experiência. 

 

 

 

 

                                                           
16 Segundo Viveiros de Castro, o oposto do equívoco não é a verdade, mas o unívoco: “[uma] pretensão à existência 

de um sentido único e transcendente” (VIVEIROS DE CASTRO, [2009] 2015: 93). 
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1.2 A IMAGEM EM QUESTÃO 

 

De acordo com Edgar Kanaykõ Xakriabá, antropólogo e fotógrafo xakriabá, os símbolos 

– presentes, por exemplo, nas pinturas corporais e adornos – são primordiais nas culturas 

indígenas, estando estritamente ligados aos aprendizados e modos de produzir conhecimento 

desses povos. Deste modo, sendo pelos olhos “justamente a maneira pela qual os índios se 

apropriam da mídia que reafirma a sua identidade étnica e demonstra suas diferenças culturais” 

(SCHULER, 1996 apud KANAYKÕ, 2019: 15), é notável o quanto a imagem, mediada tanto 

pela câmera fotográfica quanto pela filmadora, é uma potente arma para os povos indígenas, e 

que, na medida em que é realizada, atinge em cheio as linguagens fotográfica e audiovisual 

como um todo. Nesse sentido, os realizadores indígenas, ao produzirem imagens fílmicas ou 

fotográficas, tanto reivindicam a manutenção de sua própria existência e resistência através de 

um aparato ocidental, quanto criam uma nova forma de pensar e produzir cinema e fotografia.  

Nesse sentido, segundo André Brasil, pesquisador brasileiro, muitas das produções 

indígenas são, em alguma medida, exercícios de reversibilidade à cultura colonial, pois 

“voltam-se simetricamente para a cultura do branco, mostrando os equívocos subjacentes à 

‘imaginação’ que historicamente produziram sobre os índios” (BRASIL 2012: 102). Deste 

modo, de acordo com o autor, 

Aquele que sempre foi objeto do olhar, agora olha, firmemente, o olhar de que era 

objeto. Como se a câmera fosse uma “dobradiça”, que fizesse retornar o olhar àquele 

que se acostumara a ser o sujeito do ponto de vista (e raramente o seu objeto): o efeito 

é que, provocado pelo filme, o branco se vê – a si próprio – a enunciar sua visão limitada 

(tantas vezes, preconceituosa) sobre os índios. (BRASIL 2012: 103) 

 

O que se articula com o que a teórica de fotografia e curadora israelita, Ariella Azoulay, 

no artigo Desaprendendo as origens da fotografia (2018), faz ao propor o deslocamento 

temporal do marco da invenção da fotografia: do surgimento do aparato tecnológico, a câmara 

escura, em 1839, para mais de trezentos anos anteriores, em 1492, início das corridas 

imperialistas do século XV. A autora, ao fazer este deslocamento, compreende a 

interdependência dos eventos da invenção do Novo Mundo – a modernidade – e a invenção da 

fotografia. Segundo Azoulay,  

para a fotografia surgir como uma nova tecnologia no final de 1830, a centralidade dos 

direitos imperiais nos quais ela foi baseada teria de ser ignorada, negada ou sublimada, 

ou, pelo menos, varrida para debaixo do tapete, sem ser percebida como constituinte da 

operação da fotografia como uma tecnologia. Colocar esses direitos em primeiro plano 

exige um exercício simultâneo: desaprender as origens consagradas da fotografia e as 

do “novo mundo”, suas conotações espaciais e temporais – ainda hoje associadas de 

perto com a modernidade e “a era dos descobrimentos” – e, em vez disso, observar a 
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configuração da violência imperial e sua manifestação em direitos. (AZOULAY, 2018: 

2019, s/p) 

 

A proposta da autora se trata, portanto, de compreender a origem da fotografia a partir 

de todo o processo imperialista que precipitou sua “invenção”; compreendê-la enquanto uma 

ferramenta colonial, muito antes de um avanço tecnológico e nova linguagem 

artística/expressiva e/ou documental17. Em suma, Azoulay compreende que a fotografia, 

enquanto ferramenta de reprodutibilidade, foi mais uma das formas de perpetuar violência 

contra os povos colonizados. Como visto anteriormente, foi mais uma das formas de objetificar 

esses povos, com a premissa do conhecimento e da descoberta de novos mundos: um simples 

jogo de representações, feito pelos colonizadores sobre seus colonizados, como uma “aquisição 

dos direitos de dissecar e estudar os mundos das pessoas [...] e transformar seus fragmentos em 

obras a serem meticulosamente copiadas, com exatidão e precisão” (AZOULAY, 2018: 2019, 

s/p) sendo este considerado não como um problema, mas um direito adquirido (id.). Deste 

modo, os povos indígenas, ao se apropriarem e modificarem um aparato tecnológico que em 

sua origem serviu para fins coloniais, redirecionam o próprio modo de fazer história; respondem 

ao olhar limitado do branco, devolvendo-o a responsabilidade de lidar com o problema. 

De acordo com Kanaykõ, a implicação, para uma comunidade indígena, ao “emprestar 

uma arma” do “outro” e aos poucos (re) apropriá-la e usá-la a partir de seu próprio ponto de 

vista, é uma das questões de maior importância levantadas por indígenas cineastas, 

comunicadores e realizadores atualmente. É o que o autor chama de etnovisão: “o ponto de vista 

desses realizadores e cineastas indígenas sobre o seu mundo e do ‘outro’, visto a partir da 

‘objetiva’ audiovisual, mas não só” (KANAYKÕ, 2019: 15).  Nesse sentido, Kanaykõ descreve 

a complexidade que é registrar o Toré, ritual secreto em que os Xakriabá mantêm uma conexão 

circular entre passado, presente e futuro (ibid.: 48). De acordo com o autor, a realização do Toré 

é feita em segredo18 e sob cuidados específicos, tendo a participação restrita somente para certas 

                                                           
17 Nesse mérito, a Azoulay diz sobre a naturalização do processo de reprodutibilidade – utilizado para a retratação 

do que acontecia nas colônias e como eram as culturas (no quis diz respeito aos artefatos, arquitetura, símbolos, 

ritos, modos de vida) dos colonizados, para conhecimento da população europeia sobre as novas descobertas dos 

grandes navegantes –, e como este fora facilitado e modificado com a invenção da fotografia. Segundo a autora, 

quando Benjamin ([1935] 2002) diz que a reprodução técnica atingiu um padrão de qualidade tão alto que ela não 

somente poderia transformar e ressignificar os objetos retratados, como ela mesma conquistaria para si seu próprio 

lugar na arte e na expressividade, ele desconsidera também a natureza colonial da reprodução. Para autora, “a 

reprodução é entendida nesse contexto como um procedimento neutro, pronto para ser usado por aqueles que 

dispõem dos meios, à revelia do desejo dos donos dos objetos expropriados” (AZOULAY, [2018] 2019: s/p). 
18 Os Xakriabá, conforme Kanaykõ, são o povo do segredo, e entendem que o segredo é da maior importância para 

se manterem aquilo que são e terem consciência do que fazem parte; ele é, portanto, sagrado. O segredo, aqui, é 

também estritamente ligado à ciência, esta que é comunicada pelos troncos velhos, pelos antigos (KANAYKÕ, 

2019: 48). 
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pessoas do próprio povo (id.). Deste modo, quando se realiza um registro do Toré, o que 

acontece na frente das câmeras é, na verdade, uma espécie de “encenação” do ritual, que segue 

todos os parâmetros do original, mas mesmo assim não o é; pois, segundo Kanaykõ, o Toré 

“verdadeiro” deve permanecer em segredo (KANAYKÕ, 2019: 49). Ainda assim, a realização 

desses registros, apesar de não cobrirem o ritual original, não deixam de agir reflexivamente 

sobre ele, pois além de promoverem uma experiência outra para os Xakriabá sobre sua própria 

cultura, geram discussões sobre o que pode ou não ser mostrado numa fotografia ou filmagem 

(id.).  

Ademais, o fato de que a realização do ritual é uma “encenação” para o filme não 

diminui sua importância enquanto ritualística, assim como influi na necessidade de que sejam 

tomados os devidos cuidados no momento de sua divulgação. Deste modo, independentemente 

de ser uma encenação, as pessoas que não podem participar do Toré continuam desautorizados 

a assisti-lo em vídeo (KANAYKÕ, 2019: 54). De acordo com o autor, isso demonstra a forte 

influência que a imagem captada tem para o povo Xakriabá, “pois ela está sempre além daquilo 

que os olhos podem ver” (id.). Não à toa, essas produções cinematográficas, em sua maioria, 

são realizadas sob a orientação de uma pessoa mais experiente, alguém que tem ciência. 19 

De fato, o povo Xakriabá tem um entendimento muito diferente da concepção ocidental 

sobre o que é a imagem, o que se sobressai numa questão linguística. De acordo com Kanaykõ, 

na língua Akwẽ (Xakriabá e Xerente), a palavra Hêmba tanto significa “espírito” ou “alma” 

quanto também serve para traduzir “imagem” ou “fotografia”. A questão mora, portanto, na 

relacionalidade entre captar uma imagem e capturar uma imagem. Segundo o autor, “captar 

nesse sentido é sinônimo de capturar, que, por sua vez, tirar uma foto seria como roubar a 

imagem/alma” (KANAYKÕ, 2019: 89). 

O que se compara com o que Davi Kopenawa, mestre xamã, escritor e líder indígena, 

diz sobre o trabalho dos xamãs yanomamis, que na maioria das vezes, realizavam trabalhos para 

recuperar imagens de humanos que haviam sido capturadas pelos seres maléficos da floresta 

com o intuito de devorá-las (KOPENAWA & ALBERT, 2015: 176). Quando isso ocorria, os 

humanos ficavam doentes, pois suas imagens, suas almas, tinham sido sequestradas e presas 

por esses espíritos. Quando era o caso de o xamã não conseguir recuperar as imagens a tempo, 

os seres maléficos as devoravam, matando também os corpos que eram atrelados a elas. 

                                                           
19 Ciência é um termo utilizado pelos Xakriabá para determinar que tal pessoa, algo ou alguém, detém uma 

sabedoria “outra”, como transformar-se em bicho ou folha, como no caso do xamã/pajé, mas não somente: pessoas 

“comuns” também possuem ciência, podem se transformar, mas correm o risco de ficarem encantados, pois não 

possuem a mesma capacidade dos xamãs/pajés (KANAYKÕ, 2019: 56-57). 
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Essa relação entre a imagem captada e a imagem capturada é, portanto, essencial para a 

discussão sobre o cinema e a fotografia indígena, e o motivo desses povos serem tão cuidadosos 

com essas produções. Uma fala do Pajé Evaristo, mediante uma pergunta de Kanaykõ sobre 

como seria o outro mundo – referindo-se, suponho, ao mundo espiritual ou ao mundo de outras 

espécies – faz crescer a discussão sobre os perigos que envolvem a captação/captura de uma 

imagem: “este mundo aqui não é diferente do outro, lá as pessoas, dançam, tocam, fazem festas, 

se divertem, eu vejo. É como se você estivesse vendo uma televisão” (in KANAYKÕ, 2019: 

89). Kanaykõ associa a fala do Pajé aos apontamentos do etnólogo Peter Gow (1995), sobre a 

relação entre o “cinema da floresta” e a ayahuasca, no seu trabalho com o povo do Alto Ucayali, 

em que há de fato, um comparativo entre as experiências visuais do cinema e o efeito da 

substância (apud KANAYKÕ, 2019: 89). Deste modo, segundo Kanaykõ, “se para os povos do 

Alto Ucayali ver cinema se assemelha a ter ‘alucinações’ visuais a partir da bebida, para o pajé 

Xakriabá ver televisão também se assemelha a visão que se tem do outro mundo” (KANAYKÕ, 

2019: 89).  

A partir deste comparativo proposto pelo autor, suponho: se para o pajé assistir televisão 

é como ver outro mundo, e acessar um outro mundo é sempre uma experiência perigosa, então, 

consumir TV – assim como uma filmagem ou uma fotografia – é automaticamente se pôr em 

risco, é viver a possibilidade de ser capturado por um outro mundo. Assim, da mesma forma 

em que captar imagens é capturar almas, olhar para uma imagem é abrir-se para ter sua própria 

imagem/alma capturada. Deste modo, assim como um fotógrafo ou um cineasta devora uma 

imagem/alma, ao capturá-la através da câmera, esta mesma imagem/alma tem o poder de 

devorar outras, a de seus espectadores, incluindo o próprio realizador. Como colocou Kaynakõ, 

“nesse tipo de ‘visão’ indígena, não há como escapar de perigos e precauções. Ver o ‘outro 

mundo’, por exemplo, é coisa de gente preparada e que tem ‘ciência’, como os pajés” 

(KANAYKÕ, 2019: 89). 

Como vimos anteriormente, uma das questões centrais do perspectivismo ameríndio é a 

ideia de relação, pois, de acordo com Viveiros de Castro, é a relação que constitui o ser humano, 

e não uma substância (VIVEIROS DE CASTRO, [2009] 2015: 47), de modo em que todos 

podem ser humanos, mas nunca simultaneamente. Esta relação é, portanto, sempre reflexiva, 

depende da posição de um em relação ao outro; é um jogo de predador e presa. Minha suposição 

é que o mesmo vale para se pensar a imagem: o fotógrafo (predador) captura uma imagem 

(presa), na mesma medida em que esta imagem, agora enquanto predadora, o captura de volta, 

mesmo que “presa” em seu enquadramento. Portar uma câmera, nesse sentido, é se colocar no 
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jogo. Como colocou o Pajé Vicente Xakriabá, “temos que ter cuidado, pois uma foto é uma 

imagem”.20 

É a partir disso, como análogo a este processo, que elaboro o que ocorreu no meu caso, 

ao capturar as imagens contidas no foto-livro. Sob a luz de outra visão sobre o mundo, me 

permiti olhar para outros mundos de um modo mais atento, buscando enxergar algo além, 

buscando pensar outramente. Do mesmo modo, ao rever as fotos, as imagens capturadas, me vi 

responsivamente capturadas por elas; de algum modo, percebi uma certa intencionalidade dos 

objetos/sujeitos fotografados, um certo ponto de vista, uma certa humanidade em cada imagem 

retida. Contudo, não é minha pretensão classificar a minha produção como uma produção 

perspectivista, pois não é a partir do perspectivismo que eu a desenvolvi, e sim através dele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Fala do pajé em conversa com Edgar Kanaykõ Xakriabá, descrita na epígrafe de sua dissertação de mestrado em 

antropologia, Etnovisão: o olhar indígena que atravessa a lente (2019). 
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2 PROCESSO DE PRODUÇÃO DO PRODUTO 

 

Antes de começarmos a descrever o processo de feitura do foto-livro, é importante falar 

de uma certa inconstância que acompanha o trabalho, não apenas referencialmente, através do 

perspectivismo ameríndio, mas também em seu próprio desenvolvimento. Por a teoria 

perspectivista proporcionar uma dupla torção à visão de mundo ocidental – não sendo somente 

uma outra ontologia, mas uma outra forma de pensar ontologia –, estudá-la é uma oportunidade 

de colocar todo o nosso mundo à prova, através de um outro mundo que contém outros 

múltiplos. Nesse sentido, tive muita dificuldade em eleger algo que gostaria de olhar pela lente 

perspectivista, pois, com ela em mente, tudo tinha uma potência linda. Por este motivo, acabei 

fazendo o caminho oposto que esperava do ato de “fazer pesquisa”: ao invés de escolher um 

objeto/sujeito, e partir dele formar minha base teórica, eu escolhi primeiro a base teórica – o 

perspectivismo – sem nem ter tantas certezas sobre o que ou quem seria o meu objeto/sujeito – 

as mulheres Maxakali, o feminismo, as artes visuais, como descreverei a diante. 

Isso quer dizer muitas coisas, que quer dizer muitas outras: primeiramente, que houve 

uma falta de minha parte com os sujeitos em questão: de fato, não me importava sobre o que 

ou quem eu trataria no trabalho, desde que eu falasse através da lente perspectivista. O que pode 

soar um tanto contraditório, já que uma das maiores potencialidades de utilizar o perspectivismo 

ameríndio como dispositivo de análise é o de subjetivar os objetos/sujeitos de pesquisa e tentar 

compreendê-los levando em conta o seu próprio ponto de vista. Em segundo lugar, que fui 

intelectualmente “capturada” pelo perspectivismo. Novamente, não me importava sobre o que 

ou quem eu trataria no trabalho, desde que eu falasse através dele. E é a partir disso que justifico 

minha inconstância: já que a humanidade é uma posição que se precisa lutar o tempo inteiro, é 

de se esperar que os objetos/sujeitos que eu tinha em mente estariam em constante embate, ora 

um em destaque, ora outro. 

É a respeito desse embate que falarei nesse primeiro tópico, para, em seguida, descrever 

o processo que envolve a feitura do produto final, e que, de certo modo, absorve – ainda que 

não represente – os objetos/sujeitos que ficaram para trás ou, quem sabe, para frente. 
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2.1 DO DOCUMENTÁRIO AO FOTO-LIVRO: COMO CHEGUEI ATÉ AQUI 

 

Posso dizer que o processo que se desenrolou em 2020 e 2021, derivando o foto-livro e 

o presente memorial, começou em 2019, quando iniciei meus estudos sobre a teoria 

perspectivista – entre outras traduções de cosmologias indígenas – acompanhando (sem 

vínculo) o projeto de iniciação científica Jornalistas e xamãs: a performance na cosmologia 

ameríndia e a invenção de um jornalismo diferenciante, também orientado pela Profa. Dra. 

Lara Linhalis. Foi uma experiência muito rica, o primeiro contato que tive com a pesquisa na 

universidade – até então eu havia me interessado mais por trabalhos realizados na extensão –, 

assim como com a antropologia e com autores indígenas. O objetivo do projeto de pesquisa era 

o de esboçar jornalismos possíveis, guiando-se, sobretudo, pela comunicação do equívoco. 

Apesar de todo o encantamento pelo projeto, não consegui desenvolver uma pesquisa concreta. 

Sempre tive bastante dificuldade em escrever, parte por insegurança e parte por 

descompromisso com a escrita, e não consegui fazer diferente naquele momento.  

No segundo semestre de 2019, ainda associada à pesquisa, comecei a desenvolver o 

anteprojeto do TCC. Inspirada pelo projeto, minha proposta inicial era colocar à prova, através 

da lente perspectivista, o discurso e o movimento feminista. Dessa forma, minha intenção era 

realizar vivências etnográficas em comunidades indígenas Maxakali21 localizadas no Vale do 

Mucuri, região nordeste do estado de Minas Gerais, e, seguindo o formato audiovisual, traçar 

perfis de mulheres indígenas e suas vivências, apreendendo o que significa ser mulher para 

estas mulheres e buscando, sobretudo, diferenciar os quems envolvidos, suas maneiras únicas 

de ver o mundo. A partir disso, o filme empreenderia no exercício de inspirar-se nesses modos 

de vida para imaginar outros mundos possíveis; nesse sentido, colocando em equívoco 

(VIVEIROS DE CASTRO, [2009] 2015), a partir do formato audiovisual, o(s) feminismo(s) 

                                                           
21 A escolha pelo povo Maxakali foi movida por uma experiência anterior à minha entrada no curso de Jornalismo. 

Sou do município de Teófilo Otoni, cidade-polo do Vale do Mucuri, e pouco antes de ingressar na Universidade, 

em 2016, tive a oportunidade de fotografar a aldeia Maxakali Cachoeirinha, em Topázio, distrito da cidade. Um 

colega de trabalho – eu era fotógrafa comercial na época – foi contratado para realizar um registro audiovisual e 

pude acompanhá-lo durante a captação. Cheguei na aldeia completamente despreparada, indo “só pela 

experiência”, lidando com um povo que eu desconhecia, armada de uma câmera e sem nenhum tato para conversar 

com ninguém. Acabei focando em três meninas, de mais ou menos seis a sete anos, que pressupus ser um “alvo” 

mais fácil para a câmera. Através delas, consegui conversar com a anciã da aldeia, que me disse que era mãe de 

todas as crianças. Lembro direitinho “É tudo meu. Tudo meu! Aquela ali também”. O que me pesava, aos poucos, 

foi se tornando leve. No final da visita, eu tinha conseguido boas fotos. Cheguei a conversar com o Cacique sobre 

o uso das imagens – infelizmente, não me lembro de seu nome, e não chegamos a formalizar a autorização – mas, 

por um conflito ético, nunca cheguei a publicá-las. De certo modo, carreguei esse conflito durante toda minha 

graduação. Quando iniciei as leituras sobre perspectivismo, ele se inflamou mais e mais, precipitando no 

anteprojeto. Minha vontade era, além de produzir o documentário, reencontrar as pessoas que conheci na aldeia, 

em especial a anciã e as meninas, que hoje já devem ser adolescentes, e também retornar essas imagens para a 

comunidade. 
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em relação às concepções do pensamento Maxakali, numa tentativa de decolonizar o discurso 

feminista hegemônico. 

Porém, diante do cenário pandêmico mundial, ocasionado pelo novo Coronavírus, as 

visitas às aldeias foram necessariamente impossibilitadas. Por isso, tivemos que buscar outras 

soluções para tornar viável o projeto. Ademais, assim que foi anunciado o estado de calamidade 

pública no Brasil, retornei para a casa de meus pais, na zona rural de Teófilo Otoni, onde ainda 

tínhamos acesso restrito à internet. Com a impossibilidade de deslocar-se geograficamente e a 

internet limitada – só conseguimos o serviço em outubro do mesmo ano –, as opções, em um 

certo sentido, se tornaram mais restritas.  

No primeiro momento, numa tentativa de manter parcialmente a ideia inicial, em 

conversa com minha orientadora, pensamos em realizar entrevistas de maneira remota, 

abrangendo para mulheres indígenas de outros povos que vivem em território brasileiro, de 

modo que eu faria todo o processo de pesquisa e organização no primeiro semestre de 2020, 

para no segundo, com a possibilidade de ter acesso pleno à internet – meus pais estavam à 

procura do serviço –, realizar as entrevistas e a produção do documentário. Nesse sentido, tendo 

como inspiração o projeto Nhemongueta Kunhã Mbaraete22, cogitamos o formato de vídeo-

cartas, compreendendo a potência do gênero de realçar subjetividades, e que também facilitaria 

na produção, uma vez que não eu teria mais que entrevistar as fontes com qualidade de áudio e 

vídeo suficiente para compor um documentário – o que dependeria de uma boa internet de 

ambos os lados –, e sim aprimorar o trabalho de produção e de relação com as mulheres 

envolvidas. Nesse sentido, cada uma delas realizaria um pequeno vídeo guiado por indagações 

acerca do que é ser mulher para elas, e o nosso trabalho seria o de costurar essas cartas, 

organizá-las de modo em que as cartas conversassem entre si. Assim, as fontes não seriam mais 

fontes, mas co-autoras do documentário, com autonomia para criar e se auto-representarem. 

Nós chegamos a nos organizar para isso: me preparei referencialmente, captei nomes 

possíveis, escrevi o pré-roteiro e o boa parte do capítulo teórico. Conseguimos inclusive a 

internet. Só me faltava o essencial mesmo... Coragem. Depois de ler tanto sobre perspectivismo 

ameríndio e sobre feminismo(s) – especialmente sobre feminismo negro, latino-americano e de 

linhas decoloniais –, tentando me atentar a cada minúcia por medo de estar caindo na 

conveniência de objetificar tanto um quanto outro, acabei não conseguindo dar nenhum passo 

                                                           

22 O projeto Nhemongueta Kunhã Mbaraete é uma troca de vídeo-cartas entre Graciela Guarani, Michely 

Fernandes Kayowá, Patrícia Ferreira Pará Yxapy e Sophia Pinheiro. As realizadoras conversam, de forma crítica 

e afetuosa, sobre questões que as cercam em razão do isolamento social ocorrido pelo novo Coronavírus. 
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adiante. Me gerou muita insegurança e muita ansiedade, e a quarentena amplificou esse 

sentimento vezes mil. Foi quando, numa das orientações, resolvi direcionar o trabalho para 

outro lugar, que não sobre feminismo, e estruturá-lo como monografia, ainda utilizando a teoria 

perspectivista – assunto pelo qual eu tinha me debruçado muito mais a escrever. 

Decidi falar sobre as artes visuais, um lugar que me sentia pertencente de algum modo 

e que também seria um terreno amplo para analisar a partir do perspectivismo. Elegi alguns 

artistas – entre eles, pintores, fotógrafos e performers – e esbocei possíveis indagações, fatores 

que me chamavam atenção nas obras, e que eu entendia que muito tinham a ver com tudo que 

eu estava estudando. Foi esse trabalho que apresentei na banquinha, com a participação da 

Profa. Dra. Maria Lucília Borges, que logo me desenganou sobre o novo tema. Descrevi sobre 

este processo que descrevo aqui agora – sobre a troca de temas –, no trabalho apresentado na 

época, e em seu parecer, Lucília me alertou sobre a possibilidade de continuar trabalhando com 

o tema do feminismo, que era ele, de fato, o meu tema. Chorei um bocado esse dia, mistura de 

alegria e desespero. 

Retornando ao tema anterior, já no formato de monografia, meu objetivo agora era, em 

suma, esboçar o que seria um feminismo do equívoco. Apesar de já ter acessado muitas 

referências, provavelmente o suficiente para começar a discussão, senti muita necessidade de 

ler mais sobre feminismo, pois, ainda que eu soubesse o que queria fazer, não sabia como fazê-

lo. E ler mais só fazia crescer o trabalho e os vários pontos que eu deveria levar em 

consideração. De novo, fiquei bastante insegura com o tema. Acabei fechando o primeiro 

semestre de 2021 sem conseguir finalizar o trabalho. Comecei o segundo semestre um pouco 

mais segura, estabilizada em relação ao trabalho. Lembro do dia que conversei com Lara para 

marcarmos a primeira orientação do período, e disse que as coisas iam até bem, e que teria 

material para entrega-la já de início. Estava confiante a respeito do material que tinha começado 

a produzir, apesar de algumas gaguejadas. Ainda assim, no caminhar das coisas, o trabalho 

fluiria, estava fluindo.  

Momentos depois que desliguei a ligação com Lara, voltei para o computador. Eu estava 

organizando o meu portfólio de fotografia para me inscrever num edital, e acessei algumas 

imagens que tinha produzido durante o ano de 2020, com a câmera de uma amiga, a Júlia Lopes. 

Dias antes de entrarmos nessa infinita realidade pandêmica, ela me emprestou a câmera para 

cobrir um evento e acabei ficando com ela. Como não encontraria mais com Júlia naquele 

momento e não saberia quanto tempo ficaríamos fora de Mariana, trouxe-a comigo quando vim 

para Teófilo Otoni. O que foi um alívio, pois nos vários momentos de ansiedade de uma 

quarentener, fotografar foi muitas vezes a minha válvula de escape. Levei ela em algumas 
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trilhas que fazíamos pela mata de vez em quando. Mas a câmera era um pouco velhinha, e por 

isso tive problemas para descarregar as fotos no meu computador. As fotos foram acumulando 

no cartão no decorrer do tempo, até que não cabiam mais. Em maio tive de devolvê-la pra Júlia, 

com as fotos dentro. Fiquei um pouco chateada por não ter acesso a elas, mas acabei me 

conformando. 

Passou todo o ano de 2020, e lá elas ficaram, presas, até que, no começo deste ano, Juju 

mandou a câmera para o conserto e finalmente conseguiu acessá-las. Vê-las depois de quase 

um ano foi uma sensação muito boa. Esse espaço de tempo entre a captação o acesso me 

possibilitou que olhasse as fotos de outra forma. Fiquei tentando recordar o “extracampo” delas, 

como tinham sido feitas, como tinha sido o dia. Me possibilitou olhar para o meu olhar sobre 

as coisas. Essa conformidade com a “morte” delas, me possibilitou revivê-las depois de quase 

um ano, me permitiu criar uma outra relação com elas, me tornando espectadora de minha 

própria produção. Mas até então, não tinha percebido o quanto a teoria perspectivista e as 

leituras que fiz para elaborar a minha (até então) monografia estava inferindo no meu olhar. Foi 

quando a grande ficha caiu, quando comecei a esboçar o que veio a ser o foto-livro, que é o que 

descreverei nos próximos tópicos.  

Compartilho tudo isso aqui porque acho necessário, pois o foto-livro nunca foi minha 

ideia inicial, muito pelo contrário, foram muitas etapas para até chegar aqui. De dentro do ninho 

para fora da pele é muito mais um registro de um processo, com muitos altos e baixos, e muito 

menos uma elaboração, um produto pensado. É um produto acontecido. Mas é sempre bom 

lembrar que, como toda fotografia, ele deixou muitas coisas para trás. Coisas lindas que não 

puderam nascer, interrompidas, mas continuadas na minha imaginação. 

 

 

2.2 CAPTURAS: ONÇA-PINTADA ME COMEU, GRAÇAS A DEUS! 

 

Assim como foi com a onça-pintada a minha primeira experiência de “captura”, foi 

sobre ela o primeiro texto que escrevi de todo o trabalho. Foi, na verdade, só a partir deste texto, 

agora disposto na introdução, que consegui dar início à escrita do presente memorial. Sem nem 

vacilar, ele se tornou a base para o desenvolvimento do projeto. No documentário, era a única 

cena que precisava existir, era o que me unia à teoria e às histórias, a minha parcela no filme. 

Da mesma maneira nas monografias sobre as artes visuais ou o feminismo: de todo os textos, 

foi o único que permaneceu intacto, em seu lugar. Mas, muito mais que me unir ao trabalho, o 

sonho da onça continha, justamente, a chave que abriria o encanto: a forma que o sonho termina, 
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de maneira dupla, em que “elas me atacaram e fomos todas dormir”. Ambas verdades, mas 

nunca de maneira simultânea. O equívoco por definição, segundo a teoria perspectivista. Por 

tal, por mais que o trabalho não seja inteiramente perspectivista, o sonho da onça o é. Deste 

modo, não poderia ser diferente no produto. O texto/poema contido no foto-livro foi composto 

inicialmente como uma canção, em conjunto com uma amiga, Clara Mendes, que é cantora e 

compositora, logo após de ter compartilhado com ela essas epifanias que tive com a onça-

pintada. 

De dentro do ninho verde / Pude ver o rastro dela / Piriri nas folha seca / Pé com pé nos 

azulejo / Os óio cor de amarelo / Pra dentro da porta vinha / Vinha beirando na espreita 

/ Rabo corpo e orelhas / Armada pra dar o bote / Me olhava feito cobra / E eu pensando 

nas minhas vestes / Nem sei se sentia medo / Mecê sabe se tem medo? / Onça-pintada / 

Onça-pintada / Onça-pintada / Me comeu / Graças a Deus! (Composição: Clara Mendes 

e Ana Miranda, 2020) 

 

Acontece que não foi só com ela que eu encontrei. No desenvolvimento do trabalho, já 

morando em definitivo no ninho verde, vários outros se juntaram a ela. Assim como no sonho, 

de diferentes tipos de tamanho de rabo corpo e orelhas. Mas o sonho agora se manifestava 

através da natureza, na minha relação com a natureza. Relação esta intimamente ligada com o 

meu processo de pesquisa e com a câmera. Pois, além de ser atravessada intelectualmente pelo 

perspectivismo, eu era também atravessada, em alguma medida, pelas perspectivas que estavam 

ao meu entorno. Mas isso só foi se tornar mais perceptível pra mim quando eu consegui 

recuperar as imagens que eu havia capturado – presentes no foto-livro –, que antes estavam 

“presas” dentro da câmera de Júlia, e agora me olham de volta: me capturam, se mostram 

enquanto pontos de intencionalidade. E me mostram que, na verdade, já haviam me capturado 

em primeiro lugar. Mas foi só mediante a minha captura, através da câmera, que elas se 

tornaram sujeitos visíveis ao meu olhar e puderam se fazer comunicar, através da exposição de 

sua própria imagem, que, como vimos anteriormente, pode significar tanto alma quanto 

fotografia. 
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2.2 CRIANDO NO ATO: PROCESSO DE SELEÇÃO, EDIÇÃO E ENCADERNAÇÃO 

DO MATERIAL 

 

Antes de realizar o processo de seleção das imagens que entrariam no livro, eu já havia 

feito uma pré-triagem do material, assim que o recebi de Júlia, e que se deu da mesma forma 

que costumo fazer no meu trabalho enquanto fotógrafa. Importo todas as fotos no próprio 

Lightroom, onde começo a selecionar as imagens, classificando-as em cores, ao mesmo em que 

testo possíveis edições de acordo com o que espero do material. Eu, particularmente, gosto 

muito de brincar com o tratamento de luz e cor da imagem, e costumo variar bastante entre um 

trabalho e outro. De tempos e tempos, adquiro alguns vícios no tratamento, que se mantêm ao 

longo de alguns trabalhos. Ultimamente tenho gostado de imagens com bastante cor e contraste 

e, como na época que fiz a primeira edição eu não tinha nenhuma pretensão específica com o 

material, fiquei bastante à vontade para experimentar. O que foi ótimo, pois, já no processo de 

feitura do foto-livro, percebi que era justamente o tipo de tratamento que as fotografias 

precisavam para reforçar o que eu queria passar através delas. 

Porém, mesmo sendo um processo de edição descompromissado, eu tinha uma certa 

expectativa de conseguir um resultado específico, e que já era algo que eu estava tentando 

trabalhar há um tempo: conseguir um equilíbrio entre o contraste, as cores e os detalhes, 

evitando escurecer ou clarear em excesso algum ponto da imagem. Ao meu ver, gera um certo 

efeito de pintura na imagem. Depois de tentar de alguns modos, consegui chegar numa 

matemática até simples de resolver, uma inversão nos valores. Diminuí consideravelmente os 

“Realces” e os “Brancos”, para que os pontos mais claros trouxessem mais detalhes, e aumentei 

os valores das “Sombras” e dos “Pretos”, obtendo também maiores detalhes dos pontos mais 

escuros. Fazer essa inversão garantiu que eu pudesse utilizar o quanto quisesse da ferramenta 

“Contraste”, sem que estourasse a imagem, assim como a ferramenta Desembaçar – que além 

de contrastar, evidencia ainda mais os detalhes – oferecendo justamente as minúcias que eu 

gostaria de manter. Para equilibrar um pouco o efeito do “Desembaçar”, abaixei também o valor 

da “Claridade”, dando um efeito levemente reluzente à imagem.  
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Desimportante dizer que todo esse ajuste feito já altera, em algum nível, as cores da 

foto. Com o contraste pronto, é possível visualizar como as luzes e as sombras obtidas 

interferem nas cores da imagem, bastando apenas ajustar para o tom desejado. Assim como na 

foto de exemplo acima, muitas das fotos foram feitas ou num dia dublado, ou no final da tarde. 

O que acaba resultando na mesma luz pois às 16h o sol já não bate diretamente no sítio, por 

estar localizado num vale envolto de montanhas. De todo modo, a maioria das fotos, depois do 

contraste pronto, ficou com esse tom mais azulado, sem tanto a presença do sol. Eu até gostei 

do efeito, e em algumas das fotos eu me contentei em mexer somente nas ferramentas 

“Vibração” e “Saturação”, deixando a “Vibração” no máximo, e controlando-a através da 

“Saturação”, de modo que o tom soasse um pouco mais natural. Mas noutras, senti necessidade 

de trazer um pouco mais a cor do sol, levando a “Temperatura” um pouco mais para o amarelo. 

Por fim, puxei mais para o tom rosa com a ferramenta “Colorir”, para gerar um pouco de 

contraste com o verde, presente na maior parte das imagens. O que gerou um tom interessante, 

especialmente para a terra, ficando um pouco mais roxeada que o comum. 

Figura 1: Trabalho de edição do material: tratamento de luz. Acervo próprio. Fotografia: Ana Miranda. 
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Por fim, o toque final da edição: a vinheta branca. Ao olhar bem para as fotos, é possível 

perceber que os quatro cantos são de um tom um pouco mais claro que o restante da imagem. 

Gosto muito desse truque pois gera uma sensação oposta à vinheta escura: ao invés de 

evidenciar o interior da imagem através da ausência de luz nas bordas, a vinheta branca dilui 

suas bordas, clareando-as, fazendo com que a foto levemente turva na margem, e ainda assim 

bem focada em seu interior. De todos os detalhes da edição, penso que esse é o mais importante, 

e o que garantiu o efeito final, proporcionando fotos que, mesmo contendo formas comuns, 

como plantas e cachorros, nos convida a olhar além das bordas.  

 

Com as imagens prontas e o novo direcionamento do trabalho, comecei meu processo 

criativo sobre o foto-livro. Inicialmente, minha ideia era que fosse uma publicação foto-textual, 

onde eu traria todo esse processo que descrevo no presente memorial, porém no próprio 

produto. Cheguei a escrever algumas coisas, que inclusive utilizei aqui, mas antes mesmo de 

Figura 2: Trabalho de edição do material: tratamento de cor. Acervo próprio. Fotografia: Ana Miranda. 

Figuras 3 e 4: Imagens que compõem o foto-livro. Acervo próprio. Fotografias: Ana Miranda. 
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desenvolver algo mais concreto, me dei conta que faria muito mais sentido ter as fotos como o 

centro do livro. Por motivos óbvios: eram elas o registro do processo de imersão. Se houvesse 

um texto mais robusto, como eu tinha planejado, ele seria o pensamento a partir da imersão, e 

não a própria imersão. O que também é uma ótima ideia. Ainda assim, eu não queria pegar a 

mão do espectador e mostrá-lo o que eu tinha para dizer. Eu queria que ele sentisse. 

Deste modo, eu teria que conduzi-lo de uma outra maneira, pois as fotos por si só não 

bastavam, sendo necessário buscar algum tipo de narrativa para as imagens que conversasse 

com o tema. Foi a partir daqui que cheguei no leporello, uma encadernação sem costura e 

sanfonada, que dá a impressão de ser inteira feita de uma folha de papel bem comprida, em que 

a frente e o verso conversam entre si – e que, de certo modo, reforçariam a partir das dobras, 

uma ideia de torção do pensamento, assim como foi o perspectivismo. No nosso caso, para cada 

exemplar, fizemos dois leporellos – a ideia de dois foi ainda mais interessante, como uma dupla 

torção – e os costuramos em uma base, um ao lado do outro, seguindo a referência do foto-livro 

Inventário verde da boa esperança, de Maurício Pokemon. Nesse sentido, o leporello duplo 

não só permite que o leitor brinque com o material, de forma que a experiência do livro é sempre 

diversa, com múltiplas combinações, mas também cria uma relação constante com o dentro e o 

fora do livro, que vai ao encontro da nossa proposta. Porém, ainda existia a dificuldade em 

diagramá-lo digitalmente. Fiz alguns testes com papéis que tinha em casa, e tentei, me baseando 

neles, esboçar uma espécie de leporello no InDesign. Não tive sucesso.  

Figuras 5 e 6: Trabalho de encadernação do material: testes com Leporello duplo. Fotografias: Ana Miranda. 
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Em paralelo a essa pesquisa e os testes, busquei por gráficas online e na minha cidade, 

onde eu poderia imprimir o material. Tive uma certa dificuldade em relação a isso pois, no caso 

das gráficas online, as impressões não conseguiriam chegar a tempo de atender os prazos do 

cronograma, e nas gráficas de Teófilo Otoni não haviam muitas opções de papel e tipos de 

impressão. Além disso, as fotos requeriam uma boa impressão, já que tinham luz e cor bem 

contrastantes e muitos detalhes. Minha única opção confiável era o laser sobre o papel couchê 

fosco 120g/m², uma gramatura muito inferior da que eu precisava para montar o leporello. A 

essa hora eu já tinha entendido que não conseguiria imprimir o foto-livro fechado, a partir de 

um projeto desenvolvido em software, mas que o trabalho seria, necessariamente, um livro 

artesanal, feito de diferentes materiais. 

Sem a possibilidade de fazer um projeto gráfico do livro a partir do software, tive 

dificuldade em selecionar as fotos de forma definitiva, sem que estivesse com o livro em mãos. 

Portanto, meu processo de seleção ainda passou por duas triagens. Na primeira delas, escolhi 

cerca de 40 imagens, entre as fotos que produzi em 2020, algumas que fiz no scanner da 

impressora da minha casa – que depois acabaram não entrando na proposta final –, e outras 

mais recentes – essas últimas, com o objetivo de complementar a produção –, todas produzidas 

no Ninho Verde e que buscaram retratar a atmosfera do lugar. Meu critério de seleção das 

imagens era baseado na visão que eu tinha, mesmo que furtiva, de sujeitos escondidos nas 

fotografias. Onde eu conseguia sentir a presença da onça, sem que ela estivesse necessariamente 

representada. Onde eu via convites e encontros feitos por e entre seres distintos. Onde eu via 

sugestões de algo que não estava inscrito na imagem. Entre elas, a título de exemplo, as 

fotografias da flor amarela que observa minha mãe e um filhote de cachorro caminhando 

adiante; do panapanã, em que borboletas se beijam; da clareira no meio da floresta, formando 

Figuras 7 e 8: Imagens que compõem o foto-livro. Acervo próprio. Fotografias: Ana Miranda. 
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uma espécie de portal; da sombra da árvore guarnecendo as costas de minha sobrinha; e do 

pequeno encontro entre um galhinho e outro da goiabeira. 

Além desse material, selecionei também outras quatro imagens do corredor da minha 

casa, que era do cenário do sonho da onça. Nessas fotos eu tentei retratar o encanto que me 

ocorreu no sonho. Desse modo, uma delas continha uma visão turva do corredor, como quem 

vem por de fora da casa em direção ao vaso sanitário; a próxima, uma visão de quem está 

sentado no vaso, vendo nitidamente o que vinha lá de fora; já outra, trazia novamente a 

perspectiva de quem estava vindo de fora da casa, mas agora de forma mais próxima e nítida; 

e a última, de quem estava sentado no vaso, e agora via as coisas muito mais próximas, porém 

totalmente turvas. Respectiva e alternadamente, a visão da onça e a minha visão no sonho. 

Feita essa primeira triagem, fiz a impressão das fotos, com o objetivo de realizar uma 

nova seleção no momento da feitura do livro. Em concomitância, organizei todo o material 

necessário para a montagem e imprimi o texto/poema da onça em laser sobre papel vegetal 

90g/m², no qual eu já havia testado anteriormente. O papel vegetal é um papel translúcido e 

bem leve, e nesse sentido, caso seja afixado sobre um outro material, como foi o nosso caso, 

não interfere tanto na cor e gera uma textura interessante sobre a base. Com tudo em mãos, 

reservei alguns dias com minha mãe, dona Gildete, que já trabalhou com artesanato durante 

anos e tem uma habilidade manual inigualável! Produzimos juntas, quatro livros em alguns 

dias. 

No primeiro dia, ainda fizemos alguns testes com os materiais que eu havia comprado. 

Testamos alguns tipos de cola, entre outras formas de afixar as fotos e o texto na base do livro. 

Além disso, cortamos e dobramos os papéis para a construção dos leporellos e da base onde 

seriam costurados. Para fazer os leporellos, utilizamos o papel canson creme A3 200g/m², e 

para a base, o papel canson branco A4 300g/m², ambos cortados pela metade – o primeiro na 

horizontalidade, o segundo na verticalidade. Para escolher esse material, levamos em conta a 

Figuras 9 e 10: Imagens que compõem o foto-livro. Acervo próprio. Fotografias: Ana Miranda. 
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necessidade de o foto-livro ser feito em um papel mais robusto, uma vez que ele possuiria uma 

encadernação não tão convencional e mais delicada de manipular. Nesse sentido, ao optar por 

um papel de 200g/m² para fazer os leporellos, a base teria de ainda mais resistente, o que nos 

levou à escolha do canson 300g/m². 

No dia seguinte, enquanto mamãe costurava dois leporellos opostos na base, eu cortei 

as imagens e textos. Finalizados ambos os trabalhos, emendamos, juntas, as dobraduras com 

cola, aumentando a quantidade de faces de cada leporello. No final do dia, a base do livro estava 

completamente pronta, só faltando agora afixar o conteúdo. Eu já tinha decidido que o texto da 

onça fecharia o interior do livro, como o destino de todos os caminhos possíveis de leitura, e 

que o título seria dividido pela metade de forma que “De dentro do ninho” ficasse no exterior 

do livro, e “para fora da pele” no interior. A minha intenção era que, mesmo que o leitor 

escolhesse abrir o livro pela página direita ou pela esquerda, o efeito seria semelhante. Deste 

modo, a primeira escolha que fiz foi a foto que faria parte desse jogo com o título, que mostraria 

ao leitor que não existe um modo convencional de contemplar o foto-livro. A foto eleita é a 

reprodução de uma anterior que eu tinha feito pelo celular, de um lugar que sempre me convida 

para entrar; é a imagem que mais sinto a presença da onça, como se ela estivesse deitada sobre 

o tronco, escondida entre as folhas. 

Figura 11 e 12: Trabalho de encadernação do material: cortando as imagens. Acervo próprio. 

Fotografias: Gildete Garcia. 
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Com a base do livro pronta, e feitas essas primeiras escolhas, pude finalmente fazer a 

última seleção das fotos,  onde eu poderia ver como a disposição das imagens interferiria no 

texto e na forma de contemplá-las. Assim, segui para as fotos que compõe o interior, que é de 

certo modo, o espaço que mais recebe destaque no livro. Minha intenção foi a de compor as 

imagens de forma que elas tramassem entre si, como em camadas, para que o leitor possa 

contemplar o trabalho como uma história de muitos fins. Deste modo, defini os lugares de cada 

foto ainda no mesmo dia, com o auxílio da minha mãe, para que, no dia seguinte, pela manhã, 

pudéssemos colar as imagens. 

Figura 13: Imagem que abre o foto-livro. Acervo próprio. Fotografia: Ana Miranda. 

Figura 14: Trabalho de encadernação do material: bases dos foto-livros secando. Acervo próprio. 

Fotografia: Ana Miranda. 
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Ainda utilizando como referência o foto-livro Inventário verde da boa esperança, do 

Maurício Pokemon, e também o 101, um livro-objeto feito numa colaboração entre os coletivos 

Duna e Tanto – criações compartilhas, seria necessário a confecção de um material que 

envolvesse o foto-livro, uma vez que ele não possui capa e é feito numa encadernação mais 

delicada. Deste modo, decidimos pela confecção de uma carteira de lona, que serviria como 

uma capa exterior do livro. Minha mãe, que era justamente uma artesã costureira, cuidou da 

confecção das carteiras. Em paralelo a esse processo, acessei o meu amigo João José Ribeiro, 

que trabalha com serigrafia há algum tempo, e foi quem estampou a frente e o verso do material. 

Na parte da frente, pedi à Clara, que também é artista visual, para desenvolver a ilustração de 

uma onça, e na parte de trás dispomos do nome do projeto e a autoria – não quis colocá-los na 

frente para não interferir na experiência do leitor que propus em relação ao título. Dessa forma, 

já no dia seguinte, depois de colarmos as fotos e os textos na base do livro, mamãe confeccionou 

as bolsas a tempo de entregá-las para João realizar o processo de impressão. A devida creditação 

de todos os envolvidos foi impressa e colada no verso do próprio livro, finalizando, deste modo, 

o produto. Por fim, realizei um vídeo de demonstração do manuseio do material, que serve tanto 

como mapa de leitura do foto-livro como acesso à experiência de maneira remota, disponível 

através de um QR Code no Apêndice 1 do presente memorial. 

Figura 15: Trabalho de encadernação do material: colando as fotos na base do livro. 

Acervo próprio. Fotografia: Ana Miranda. 
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Figuras 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23: Foto-livro “De dentro do ninho para fora da pele” (produto final). 

Acervo próprio. Fotografias: Leonardo Cambui. 
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Figuras 24, 25 e 26: Foto-livro “De dentro do ninho para fora da pele” (produto final). Acervo próprio. 

Fotografias: Leonardo Cambui. 
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CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

 

Imaginar e realizar este trabalho foi uma experiência sobretudo emocionante, que se 

alojou em cada canto da minha vida. Foi um movimento que me fez tanto reconhecer algumas 

coisas quanto me desenganar de outras, que tanto me direcionou para a pesquisa quanto me fez 

retornar para a fotografia. Toda a produção do foto-livro foi uma experiência muito 

enriquecedora, em que pude utilizar da linguagem fotográfica e do design para me expressar, 

para viver este processo e materializá-lo. 

Por vezes me vi muito acuada, sem compreender esse entrelace que se deu entre o 

processo de pesquisa e o meu próprio modo de ver e perceber as coisas. De certo modo, foi o 

que me fez chegar até aqui: “onça acuada, vira demônio, senta no chão, quebra pau, espedaça. 

[...] Mecê viu a sombra? Então mecê tá morto...” (GUIMARÃES ROSA, [1962] 2013: 99).  

Embora tenha sido um processo doído e um tanto difícil de descrever racionalmente, realizei o 

que se passava dentro de mim. E nesse sentido, desde os meus sonhos até a minha forma de 

caminhar, tudo valeu a pena: virar comida de onça e viver por isso. 
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APÊNDICE 1 – QR Code: vídeo de manuseio do material. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto-livro "De dentro do ninho para fora da pele" | Ana Miranda 

https://www.youtube.com/watch?v=lNRRzHp8qDM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lNRRzHp8qDM
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APÊNDICE 2 – Imagens que compõem o foto-livro (não necessariamente nessa ordem). 

Fotografias: Ana Miranda. 
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