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Cinemas e mídias indígenas: 

Construir pontes, reCusá-las. 

entrevista Com Faye ginsburg

Resumo

Anos dedicados às imagens produzidas por grupos nativos 

de várias partes do mundo permitiram a Faye Ginsburg 

acompanhar a historicidade das questões interculturais 

que se abrigam nas imagens, mas que as ultrapassam, exi-

gindo metodologia atenta ao que está visível na tela e tam-

bém ao que ocorre fora dela. Como defende a entrevistada, 

a atenção aos processos de produção e de circulação das 

imagens nos exige questionar a vocação de fluência e trans-

parência própria da tradição imagética ocidental e consi-

derar os protocolos de cada povo, muitas vezes construídos 

sobre o que se deve ocultar, mais do que sobre o que se 

deve revelar. Como se notará, a conversa extrapola as dis-

cussões em antropologia visual, colocando em evidência 

questões hoje cruciais, como aquelas em torno da mediação 

cultural, da era digital, propriedade intelectual, da devolu-

ção e reutilização dos arquivos étnicos.

Cinemas and indigenous media:

on building and reFusing them. 

an interview with Faye ginsburg

Abstract

The study of moving images produced by native groups 

around the world allowed Faye Ginsburg to address inter-

cultural issues that demand a methodology attentive to 

what is visible on the screen as well as to what is out of 

screen. In this interview Faye Ginsburg expresses her 

points of view on ethnographic film, visual anthropology 

and films produced by the indigenous groups. As she ar-

gues, the circulation of images requires our attention in 

order to question the fluency and transparency that cha-

racterize the Western imagery tradition. The conversation 

goes beyond the discussions on visual anthropology, hi-

ghlighting issues such as cultural mediation, intellectual 

property, the return and reuse of ethnical archives.
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