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VISÃO ANIMAL

Segundo a antropologia dos povos amazónicos, os seres nas suas formas múltiplas
— humanos, plantas, chuvas, trovões, objetos ou minerais — possuem caraterísticas
próprias e formas de ver e serem vistos. O humano é mais um dos membros de
uma teia de relações e não o ponto de vista privilegiado sobre os outros seres.
Nesse sentido, toda a perspetiva se faz a partir de um corpo: ver é estar nalgum lugar.
A câmara é o corpo é um projeto colaborativo que visa questionar a
centralidade da visão humana — sentido privilegiado do nosso aparelho sensível —
através de experiências e dispositivos cinematográficos experimentais que incitem
e trabalhem os nossos múltiplos sentidos: tato, audição, intuição, outras formas
de ver, ouvir, guiar e ser guiado. Aqui o cinema não é uma forma a ser reproduzida,
mas (re)inventada. «O que vemos? Quem vê? O que se vê? Com quem vemos?
Que outras potências sensíveis queremos cultivar para além da visão?», de acordo
com a filósofa norte-americana Donna Haraway.
Durante um ano letivo, o projeto acompanha um grupo de aluno.a.s através de
projeções de cinema, debates, formas de interpretação livre, atividades sensoriais
e a fabricação de uma obra coletiva, onde se procura incitar experimentações
para um cinema onde uma ecologia de sentidos possa desafiar estruturas de
poder, modelos normativos e hierarquias panópticas.
—Ana Vaz

Cada ser vivo com capacidade de visualizar o mundo apresenta visões diferentes.
A cobra usa a visão térmica para caçar a sua presa de noite, as abelhas usam a
sua visão para colectar o pólen, cada visão é moldada tendo em conta o seu
comportamento na natureza, evolução e necessidades. Assim sendo, não podemos
decidir que animal vê melhor — dizer isso seria limitar tudo à nossa visão e ao
nosso espectro. Mas o humano deseja sempre estar em controlo, perceber e
moldar as coisas e situações à sua maneira.
O humano, no seu instinto e no seu pensar, deu significado concreto às coisas,
formando assim a sua cosmologia . Cada um forma a sua, perante o seu meio e
as suas circunstâncias, antepassados e cultura. Pesquisar e tentar compreender
as perspectivas dos outros seres, seja da visão ou da sua compreensão do mundo,
são sempre especulações — e não se trata só dos animais de outras espécies,
mas também da nossa.
Desde que nascemos, fomos moldando o saber e absorvendo conhecimentos
de senso comum que são acumulados de geração em geração, visões e perspetivas de todos os que viveram antes de nós.
Por isso a nossa visão e cosmologia será um conjunto de todas as visões de
gerações passadas. Os povos indígenas são modelos complexos disso, descrevem

a origem do que existe no mundo e fora dele, as relações entre animais, plantas e
outros elementos da natureza e da evolução. Sempre pensando e especulando o
sentido de todas as coisas, como uma simples pedra.
Cores que seres humanos não conseguem observar, os outros animais
conseguem, a sociedade construiu a ideia de que não somos limitados quanto ao
saber ou à perspectiva dos outros animais, mas sempre seremos. Nunca saberemos
como uma chita se sente ao correr 93km/h, como as baleias se compreendem,
ou como as cobras realmente vêem. Neste sentido estamos todos no mesmo
patamar em relação ao mundo, todos precisamos dele, habitamos nele e vivemos
dele. Devemos abrir a nossa mente perante o que nos rodeia e um dia talvez
compreenderemos o porquê. Evoco aqui alguns pensamentos inspirados pelo livro
Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de Ailton Krenak que lemos juntos este ano.
—Vera Amaral

Cosmologia é um conjunto de valores, crenças, impressões, sentimentos e concepções de natureza
intuitiva (anteriores à reflexão), a respeito da época ou do mundo em que se vive; é a orientação cognitiva
fundamental de um indivíduo de toda uma sociedade, num dado espaço-tempo e cultura, a respeito de
tudo o que existe.

