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Imagem do filme Hasta el fin del mundo

Uma mostra de cinema indígena é mais do que um conjunto de filmes ordenados em um 
programa. O que está envolvido aqui é a responsabilidade de desconstruir 520 anos de 
história contada pelo ponto de vista do colonizador e de demonstrar para o público as 
perspectivas, sentimentos, percepções dos povos indígenas sobre quem eles são e sobre 
as trocas interculturais com os não-indígenas.

Como disse o curador e cineasta indígena David Hernández Palmar em artigo sobre cura-
doria no cinema indígena: “Nossa curadoria não é a que exerce o poder da seleção e da 
unção do especialista, mas é a decisão que cada filme deve nos curar, prestar homenagem 
aos processos de difusão do direito ao cinema e à comunicação dos povos indígenas1 ”.

Assim, ao darmos visibilidade ao cinema indígena, estamos mobilizando uma cura de uma 
ferida ancestral causada pelas violências simbólicas e físicas do colonialismo do passado e 
de suas expressões contemporâneas e, antes de tudo, estamos afirmando a necessidade 
de conhecer e dar visibilidade à arte e à comunicação indígena. O cinema indígena é uma 
porta para universos de sentidos que estão sobrevivendo às violências da colonização, que 
resistem, criativos, vivos e belos, mas muitas vezes esquecidos ou invisibilizados.

______________________
1 Palmar, David Hernandéz, Córdova, Amalia, Huichaqueo, Francisco. Curando nos curamos: Conversación entre tres curadores 
de imágenes en movimiento del Abya Yala. In. Icônica: pensamento fílmico. Disponível em: 
http://revistaiconica.com/curando-nos-curamos-cine-indigena-latinoamericano/ Acesso em: 01 de março de 2021.

Apresentação 
por Joana Brandão Tavares e Olinda M. Wanderleyderley
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Michele Perito Concianza Kaiowá (arquivo pessoal da cineasta)

As mulheres indígenas tiveram vivências específicas neste contexto histórico, e também 
têm olhares e agências únicas em suas culturas. Suas percepções de mundo dizem muito 
tanto sobre as culturas indígenas como sobre a história destes 520 anos de encontro e con-
frontos coloniais.

No contexto brasileiro, a produção audiovisual em que mulheres indígenas assumem a 
direção ainda não é muita, mas este número se encontra em expansão, o que pode ser 
percebido nos filmes inscritos e presentes na mostra. Dos 33 filmes inscritos na 2a. edição 
da Mostra Amotara, onze são do ano de 2019, dezessete de 2020 e quatro de 2021. Na 
programação selecionada, de 33 filmes de autoria de mulheres indígenas, incluindo filmes 
inscritos e convidados, 26 são dos últimos três anos (2019 a 2021). Aos poucos, as mulheres 
vão assumindo as brechas, participando de oficinas de audiovisual nas aldeias, integrando 
coletivos e denominando-se cineastas. Com isso, a presença das mulheres no audiovisual 
tem se fortalecido: o cinema por elas produzido tem ganhado espaço nas telas, coletivos e 
mostras de cinema. Elas encabeçam seus próprios projetos, representam seus povos, suas 
culturas e o Brasil mundo afora em eventos e festivais de cinema.

Estas cineastas corajosas que traçam percursos únicos na produção cultural de nosso país 
nos mostram a importância da diversidade étnica e de gênero nas produções audiovisuais; 
com seu cinema enriquecem também o olhar de quem vai absorver essa arte. 
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Dona Nivalda Amaral (arquivo pessoal de Valdelice Amaral)

Nivalda Amaral foi pioneira na luta pela educação escolar indígena, semeando no território 
Tupinambá a resistência e a afirmação da identidade indígena do povo Tupinambá de 
Olivença.  Além de ter carregado a memória da história do povo tupinambá, Dona Nivalda 
inspirou a luta pela demarcação do território e o sonho de uma creche indígena.

Descendendo de uma linhagem de mulheres rezadeiras, Nivalda cresceu visitando as 
comunidades indígenas do sul da Bahia. Sua avó, Ester, era conhecida pelas comunidades 
na região como rezadeira, e sua mãe, Valdelice, deu seguimento a este legado, levando 
sempre consigo a jovem Nivalda em suas peregrinações. Era o início do século XX e 
Valdelice realizava rezas que congregavam as tradições indígenas com a cultura africana e 
do colonizador branco. O povo indígena, espalhado pelo território, recebia através da visita 
de Valdelice as rezas de São Cosme de Damião, São Sebastião, Santo Antônio, Camponesas 
e Marujada. Nivalda, então adolescente, acompanha as rezas, percorrendo o território e 
visitando os parentes indígenas que habitavam o litoral sul da Bahia.

No início da década de 1980, Nivalda, já adulta e com família formada, passou a integrar 
a Pastoral da Criança. Então, as peregrinações de cunho espiritual e cultural que fez desde 
a infância foram o ponto de partida para o movimento de afirmação enquanto povo 
Tupinambá. Desta vez, Nivalda visitava as comunidades propondo as primeiras reuniões 
que levaram à luta pela terra, iniciando a história da reafirmação do povo Tupinambá de 
Olivença e reivindicação de seu território tradicional.

Amotara, dona Nivalda Amaral
Joana Brandão Tavares
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Dona Nivalda Amaral (Fotografia Helder Câmara Jr)

Dona Nivalda foi um exemplo de liderança feminina e de força das mulheres indígenas. 
Quando viajava pelas terras indígenas do sul da Bahia visitando as parentes, animava a 
comunidade com cantos e cuidava em especial das crianças e das mulheres, ajudando, em 
caso de necessidade. A história do povo Tupinambá de Olivença era contada por ela, que 
lembrava os tempos da perseguição ao Caboclo Marcelino, símbolo da luta Tupinambá 
pelo território e reconhecimento da identidade deste povo.

Atualmente, a creche e a escola da aldeia Itapuã, em Olivença, município de Ilhéus (BA), 
carregam o nome Amotara, nome indígena de Nivalda, para manter viva a sua memória e 
o seu legado. Amotara significa: “querer bem a todos”, em Tupi, língua originária do povo 
Tupinambá.

*com informações da cacica Valdelice Tupinambá e Potyratê Tupinambá.
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PARA PENSAR O CINEMA DAS MULHERES INDÍGENAS

Imagem do filme JEROKY GWASU – Grande Canto
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Imagem do filme KUNHANGUE- Universo de um novo mundo

Um cinema que é flecha certeira: olhares sobre o visível e o invisível 
no  cinema pluridiverso das mulheres indígenas 
Graciela Guarani, Joana Brandão, Olinda Muniz Wanderley, Patrícia Ferreira Yxapy,  
Sophia Pinheiro, Thais Brito  

A AMOTARA – Olhares das Mulheres Indígenas apresenta um conjunto de 33 filmes de 
autoria de mulheres indígenas e sete filmes de autorias outras (pessoas não indígenas e 
um grupo de jovens homens indígenas) em oito trilhas de programação que passeiam 
por olhares sobre o território, a luta, o sagrado e os saberes indígenas, além de abordarem 
questões sobre gerações, encontros e narrativas focadas em 18 povos indígenas.
  
Os filmes trazem o protagonismo das mulheres indígenas em narrativas assinadas pelas  
realizadoras Ayani Hunikuin, Andressa Pataxó, Bárbara Leite Matias, Bruna Pataxó, Caamini 
Braz, Cileuza Jemjusi, Cristiane Pankararu, Dadiwa Juruna, Fabiane Medina, Glicéria 
Tupinambá, Graciela Guarani, Julia Gimenes, Julia Zulian, Juma Jandaíra, John Nara Gomes, 
Kamtinuwy Myky, Maemes Gonçalves de Oliveira Ferro, Margarita Rodriguez, Maria 
Pankararu, Mãnynu Myky, Michele Perito Concianza Kaiowá, Natali Condori Mamani, Naine 
Terena, Patrícia Ferreira Pará Yxapy, Olinda Wanderley, Sueli Maxakali, Shawara Maxakali, 
Takarauku Myky, Tipuici Manoki, Vanessa Pataxó, Vanuzia Bonfim e Wisio Kawaiwete, e pela 
Associação dos Índios Cariris do Poço Dantas. 

Com uma curadoria que reflete um processo intercultural entre as cineastas indígenas 
Graciela Guarani, Olinda Wanderley e Patrícia Ferreira e as pesquisadoras Joana Brandão, 
Sophia Pinheiro e Thais Brito, na AMOTARA acessamos o cinema indígena por meio de 
filmes em que é destacada a presença forte das mulheres indígenas, protagonizando as 
narrativas e criando narrativas e imaginários, a partir de suas perspectivas.
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Tanto na curadoria quanto no fazer fílmico, é uma mostra que revela uma singularidade de 
olhar na diversidade de modos de fazer cinema. Encontramos um conjunto de filmes tecido 
a muitas mãos por mulheres em que o cinema abre caminhos para narrativas e imagens 
sobre o universo feminino e indígena, e para a possibilidade de olhar a interculturalidade 
da sociedade brasileira e violências do processo colonial desde este universo. Aos poucos, 
percebemos que se traça ali, no visionamento das obras, um encontro com esta singularidade 
de olhares que se faz pela diversidade, seja de histórias sobre tempos ancestrais, de idiomas, 
de formas de construir a narrativa audiovisual, seja de devires incertos retratados com a 
honestidade de quem não apenas registra um cotidiano, mas o tem imprimido na própria 
pele e no próprio destino. Percebemos que estamos a olhar para o cinema a partir do 
universo feminino e indígena. E, então, é o próprio fazer cinema, enquanto possibilidade 
de tecer narrativas, sonhos e de afetar realidades, e a arte, em sua potência de agência 
histórica, que passam a ser protagonistas de nossas reflexões e de nosso visionamento. 

Os diferentes modo de fazer filmes  

A oralidade que nos acompanha há milênios sempre nos ajudou a não nos apegarmos 
a nomenclaturas que, ao passo do tempo e da história, divergem entre si. Nós somos 
corpos originários pensantes e acompanhamos a dinamicidade do tempo e da história, 
ressignificamos muita coisa, subvertemos tantas outras que nos atravessam, inclusive 
e principalmente questões que nos atingem de forma negativa. Uma destas poderosas 
artimanhas que negociamos e estamos cada vez mais absorvendo e somando para as  
nossas práticas é o audiovisual, o cinema.
 

Estamos na era da tela, na era digital, na era em que todos os nossos olhares são voltados 
para a tela da TV, do computador, celulares etc... Sim! Estamos! Estamos nós, indígenas, 
também! Hoje em dia o nosso modo de contar as nossas histórias, as nossas cosmovisões, os 
nossos pensamentos é diverso e nosso modo de viver também mudou. O sustento da nossa 
família mudou, pois hoje já não vivemos mais de caça e pesca, como muitos imaginam. Hoje, 
as conversas entre mulheres mudaram, mesmo que  as sensibilidades e espiritualidades 
sempre andem juntas. Hoje, ser uma mulher indígena é estar entre muitas outras mulheres 
que não são indígenas tentando entrar no mercado de trabalho e algumas das coisas 
mais difíceis estão sendo conquistadas aos poucos, como, por exemplo, trabalhar com o 
audiovisual. E na tela também são mostradas as complexidades das forças das mulheres, 
as espiritualidades, os olhares sensíveis sobre as coisas que nos afetam culturalmente e 
os atropelos dos nossos direitos como povos. Muitas vezes, as nossas produções fílmicas 
são de acordo com as necessidades; muitas vezes, produzimos sem equipamentos básicos. 
Produzimos porque naquele momento foi preciso.
 
Outras tantas vezes não temos a oportunidade de mostrar os nossos trabalhos porque não 
nos é permitido, porque os filmes não estão regulados para acessar certos espaços, como 
festivais, espaços culturais e outros. 
 
Nós, principalmente nós mulheres indígenas, sabemos da dificuldade de trabalhar com  
cinema. Nós, principalmente nós indígenas, sabemos da importância da produção de 
cada um dos filmes que nos foram enviados, do quanto essas mulheres precisaram de 
resistência para fazer esses filmes, para começar. Algumas vezes, a gente recebe auxílios 
dos não indígenas para a gente produzir os filmes. Mas muitas vezes a gente não recebe. 
Produzimos com o que temos. Aqui, em uma mostra de cinema de mulheres indígenas, 
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pensamos também no princípio da ruptura com a ótica ocidental, com seus critérios, 
formas de avaliação, formas de dividir e fragmentar. Pensamos na importância da partilha 
de saberes para instigar os parentes, de olhar as diferenças e, principalmente, em qual 
contexto os filmes foram feitos. Diante disso, nos vem uma pergunta: será que existe a 
possibilidade de olhar as nossas narrativas históricas com outro olhar que não seja pelos 
regulamentos, pelo corte, pela duração, pelo tema, pelas regras cinematográficas?  

O cinema das culturas pluridiversas
  
Os filmes criados por nossos olhares são flechas certeiras para balançar e promover rupturas 
nestas estruturas de um sistema opressor e esmagador que vivenciamos neste país! Um 
sistema que não olha e nunca olhou para as várias representações de vida, seja ela visível 
ou invisível. Vidas que, para nós, precisam ser respeitadas e precisam continuar existindo. 
O nosso cinema é cheiro, é pisar na geografia do invisível. Não vamos aqui enfatizar o 
pertencimento atribuído a este cinema porque, se for colocar CINEMA INDÍGENA, estaria 
colocando toda uma atribuição em um jeito de fazer que não é só nosso. O nosso diferencial 
de fato estará posto em tudo que criarmos enquanto corpos originários. A partir do momento 
que ligarmos a nossa câmera ou até mesmo nossos celulares para filmar, estaremos nos 
posicionando como presença e olhar, mas o princípio de nossa não rotulação é não repetir 
o que grande parte da sociedade faz com os grupos humanos: setorizar para dividir. Pois 
entendemos também que podemos nos fortalecer a partir do momento que entendermos 
que nossas diferenças são  potências, que podemos somar por um bem comum, que temos 
o direito de sobreviver com nossas culturas pluridiversas em todas as instâncias.
 

Cada um dos filmes produzidos pelos olhares indígenas nos mostra a educação, mostra-nos 
como educamos de todas as formas. Os nossos olhares sobre as coisas do visível e do invisível 
que são para chamar os telespectadores a entenderem, a viverem as nossas produções, 
seja onde e como foi feito, porque muitas vezes não temos apoios financeiros suficientes 
para cumprir todas as demandas de uma linguagem cinematográfica padronizada. O mais 
importante nessas nossas produções é mostrar as diferentes culturas existentes, mostrar a 
sabedoria da mesma forma que a ciência nos mostra.
 
Quando pensamos neste cinema, pensamos também na ótica de toda a diversidade  
originária, seja ela feminina, masculina, ou movimentos LGBT originários. Gostamos muito 
de pensar na possibilidade que estas obras podem trazer, em sua potência, quando de fato 
emergirem de seus profundos para criações sem restrições e sem se apertar para caber 
em caixas, caixas que só matam e invisibilizam cada vez mais. Como corpos originários 
femininos e periféricos, procuramos pensar no nosso cinema como revolução, como 
formas de provocar rupturas e expandir os universos possíveis. Porque o preconceito nos 
atravessa pela nossa condição de mulher e o racismo salta na frente e nos atropela por 
sermos originárias e periféricas. Mas pensar nossa feminilidade não nos torna incapazes de 
nada; podemos criar e construir infinitas narrativas com o outro, e este outro nem sempre 
será uma mulher, pois o princípio da nossa cultura nunca foi dividir, e sim partilhar mútua 
e construtivamente. 
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Patrícia Ferreira Yxapy (arquivo pessoal da cineasta)

A importância de se fazer cinema com um olhar humano tem que ser uma constante que 
atravessa todas as manifestações de pertencimento e gênero, pois sabemos o quanto a 
construção da imagem é poderosa e mexe com imaginários e comportamentos. Estamos 
a todo momento em embate porque somos o contraponto de um sistema que é, muitas 
vezes, violento. Nós, povos originários, e principalmente nós mulheres originárias, somos 
acompanhadas, em nossas criações, pelo senso de cuidar de tudo que é vivo. Nossas 
narrativas são regadas de conteúdos potentes que trazem temas urgentes e necessários. 
O cuidado com o planeta, o cuidado com humanidades diferentes, o cuidado com a nossa  
sobrevivência que se vê em nosso cinema são temáticas que deveriam ser discutidas por 
todos, em narrativas universais.  

Imagens de uma luta a sangue

Mundialmente falando, a representação dos povos indígenas no meio cinematográfico 
foi um reflexo deste processo violento, com representações construídas por cineastas não 
indígenas, especialmente os estadunidenses da indústria cinematográfica de Hollywood, 
visivelmente inseridos no sistema para dar continuidade ao processo de colonização por 
parte dos Estados Nacionais e suas elites. No Brasil, o panorama não foi tão diferente, apesar 
daqui também ter sido dada ênfase ao mito do “bom selvagem”. Esse mito se constitui em 
si em um grave problema, impondo viés ideológico que leva as pessoas a nos enxergarem 
apenas como “povos da floresta”, que vivem e devem continuar isolados, e que deixam de 
ser vistos como indígenas após “se sujarem” e serem “branqueados”,  transformados em 
pardos, em um processo de exclusão social e étnica.  
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Nós, povos indígenas, sempre sofremos com a invisibilidade da mídia sobre nossa luta pela 
conquista de nossos territórios. Na realidade, quando nos põem em evidência, sempre nos 
tratam como “invasores de fazendas”. Durante os últimos anos, ficou claro que não aceitamos 
o papel de indígenas enquanto produto, e passamos a ser produtores de cinema, e, com isso, 
passamos a usar também a câmera como ferramenta de luta para garantir nossos direitos. 
Esse processo de mudança aqui no Brasil se dá com a emergência da conscientização de 
vários indígenas, e do próprio movimento indígena nacional, acompanhando movimento 
de mudança em vários países do mundo, do quanto o papel que nos reservaram foi e 
continua sendo nocivo para nossos povos.  

O cinema indígena aqui no Brasil surgiu principalmente com caráter político, nesse sentido a 
luta pela terra ganha uma nova perspectiva. Os cineastas indígenas recontam suas próprias 
histórias, fazendo ligação histórica entre o passado e o presente, mostrando para as demais 
sociedades que nós somos os verdadeiros donos dessa terra e que, historicamente, temos 
sido tratados como estrangeiros em nosso próprio território. O cinema indígena visibiliza a 
luta a sangue que os povos indígenas vivem nesse país.  

Importante falar que o cinema indígena também retrata nosso cotidiano, nossas vidas e 
nosso modo de ver o mundo, o que é chamado de cosmovisão. Retratamos nossos costumes, 
nossas histórias, nossa relação com o mundo espiritual, dentre outras questões que nos 
são relevantes. O cinema nunca antes havia cumprido sua função social com os povos 
indígenas como vem cumprindo hoje, revelando a nossa luta aliada ao nosso cotidiano, 
nossas práticas e nosso modo de ser.  

A força política de um cinema dos afetos

Vivemos permeadas por uma sociedade que subjuga aspectos relacionados às práticas 
femininas, como o cuidado, o sustento da família, a criação das crianças, o manejo da terra, 
as conversas e parcerias entre mulheres, as sensibilidades e espiritualidades para percepção 
de se estar no mundo. Ser mulher indígena é estar triplamente marginalizada numa 
sociedade científica estratificada socialmente, patriarcal, militarizada e racista que exalta 
valores ligados às questões masculinas, como o poder autoritário, a razão, a exploração das 
forças de trabalho, o extrativismo ambiental e epistêmico. A complexidade dessas forças 
não permite que aqui os filmes também não possam estar regulados por alguns desses 
aspectos que nos são ensinados desde que somos crianças, principalmente nas escolas não 
indígenas e no modo como fomos ensinadas a olhar. Porém, a possibilidade de olhar essas 
narrativas históricas nos faz questionar: é possível deixar tudo isso para trás? É possível 
pensarmos visualmente sem que nosso olhar esteja contaminado por esse contexto?
  
Nos filmes apresentados pela AMOTARA, a força política que as imagens evocam permeia a 
ética do cuidado e o cotidiano como produção de modos de vida e bem-viver. Cada filme, em 
sua singularidade, apresenta-nos didaticamente esses aspectos formadores de autonomia 
e da luta pelos direitos humanos e não humanos: seja através dos mitos, dos manejos 
com as plantas, dos ensinamentos intergeracionais, das transformações identitárias e dos 
desterros que essas mulheres e suas ancestrais viveram e ainda vivem, seja pela potência 
que a intimidade traz às relações na vida dessas etnias e dessas mulheres indígenas que 
fazem filmes.
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Os olhares das mulheres indígenas nos chamam para o mundo onde as imagens políticas 
estão atreladas à conexão de cada ser como ser coletivo. Junto à Terra e à terra. A política 
se traduz nas e pelas práticas de criação. Essas produções alinham diferenças, culturas, 
natureza, ciência – a ciência como uma sabedoria, de quem sabe das coisas pela vivência, 
pela experiência – e as emoções; mostram-nos que é possível começar de novo, todos os 
dias. Como quem cuida da terra, como quem cuida dos animais e da criação de pessoas, 
como quem cuida dos nascimentos e das mortes, como quem cria alianças entre seres, 
como quem cuida da casa, como quem cuida do mundo. Perceber a pluralidade dessas 
imagens, dessas intimidades, do dia a dia, coloca os sonhos como uma ação capaz de mudar 
as estruturas das coisas dos mundos visível e invisível.
 
O cinema indígena surge como uma possibilidade efetiva de intervenção nos mundos 
porque reconstruímos a forma de olhar para nós mesmas, reconstruímos narrativas sobre 
o mundo. E assim recontamos não somente o passado e o futuro, mas reconstruímos o 
ato mesmo de olhar. O cinema que nos permite sonhar, nos permite também moldar a 
concretude de nossas histórias, de nossas experiências, das estruturas profundas que 
estabeleceram mais de 500 anos de processo colonial, racista e misógino sobre os corpos 
das mulheres indígenas. O cinema nos permite contar nossas histórias e construir a História.

Imagem do filme A História da Cutia e do Macaco
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Imagem do filme Cipó Tupi

Luz, câmera e ação nas mãos das 
mulheres indígenas
Glicéria Jesus da Silva

Apesar de estarmos em pleno século XXI, o povo indígena ainda sofre diversos preconceitos 

e situações de racismo vindas de diversos lados da sociedade, muitas delas ligadas 

ao estereótipo que foi criado da população indígena, tanto no Brasil como em diversas 

partes do mundo, muitas vezes fortalecido pela disseminação desses estereótipos pelas 

mídias. Falando especificamente das mulheres indígenas, grande parte das vezes em que 

são citadas é sempre algo voltado para a sexualidade, para a quantidade de filhos que se 

precisa ou estima-se que é necessário ter, é tratar a mulher indígena como incapaz e sem 

potencial de ser autônoma e possuir o próprio protagonismo sobre sua história, bem como 

de construir suas próprias coisas. 

Eis a importância de se colocar um instrumento audiovisual nas mãos das mulheres 

indígenas: é fornecer uma ferramenta de luta para contribuir com a defesa do território, 

por meio da preservação de memórias, que fará com que elas sejam defensoras de sua 

aldeia, contribuindo para a valorização de seu povo e cultura, dando ênfase para uma visão 

interior da comunidade. Mulheres indígenas contribuindo para a defesa do seu território, 

com um instrumento desta categoria, fazem com que outros espaços sejam conquistados, 

possibilitam que seja abrangida outra categoria de linguagem. Espaços nos quais elas nunca 

tinham tido a chance de se expressar vem sendo abertos recentemente nesses últimos 

anos. 
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E como resultado desses espaços abertos, vem se mostrando cada vez mais o potencial 

e a capacidade das mulheres indígenas, enquanto defensoras  do território, mostrando e 

valorizando a cultura do seu povo, tentando armazenar e guardar lembranças, memórias, 

histórias e riquíssimas bibliotecas raras. Além de mostrar e divulgar também sua cultura, 

desconstruindo esse estereótipo e preconceitos que são voltados para a questão dos povos 

indígenas. 

Pode-se dizer, então, que a câmera é uma ferramenta de extrema importância para as 

mulheres indígenas fazerem a luta e desmistificarem o racismo. Várias etnias e indígenas 

estão produzindo materiais que contribuem para a luta do seu povo e é gratificante 

quando iniciativas se propõem a exibir os trabalhos feitos por essas mulheres. E, a partir 

da valorização da arte audiovisual indígena pelas iniciativas, cria-se, também, dentro da 

aldeia um sentimento de trabalho recompensado, que desperta nas jovens uma vontade 

de também fazer parte e contribuir desse modo.

É importante destacar também a censura que é feita por uma parcela da sociedade quando 

a mulher indígena ocupa seu espaço e demonstra a sua perspectiva e pensamento, e 

quando vai fazer denúncias expondo a violência sofrida pela comunidade e por ela própria. 

Uma vez que o maior interesse que alguns possuem na população indígena é a exploração 

da sexualidade da mulher indígena e o uso de artefatos sagrados como alegorias para 

festividades. 

Além disso, quando as mulheres estão no seu poder de fazer a defesa do seu território, 

cultura e povo e fazem suas denúncias, elas encontram-se mais uma vez com o preconceito 

e com o racismo e são vetadas e silenciadas, assim suas denúncias não são levadas em 

conta, desconsiderando-se toda a frente de luta de um povo. E é nesse momento que se faz 

importante a disseminação das ferramentas audiovisuais para que as mulheres indígenas 

possam fazer e disseminar suas denúncias, sem que sejam silenciadas por outros veículos. 

E quando isso acontece, quando filmes e vídeos são produzidos pelas próprias mulheres 

indígenas, e também espalhados pela própria população indígena, a realidade mostrada 

chega a surpreender grande parte da sociedade, que jamais teve contato ou conhecimento 

de tais aspectos da vivência indígena. Eis mais uma vez a importância dessas ferramentas 

nas mãos das mulheres indígenas, que é mostrar a questão do âmbito político, a questão 

territorial, a organização interna da frente de luta das mulheres, entre vários outros 

aspectos culturais e gerais sobre a vivência de sua aldeia, para que assim se desfaçam os 

preconceitos e estereótipos, leve-se para uma maior parcela da população as denúncias do 

povo indígena e, assim, faça-se a garantia dos direitos.
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Imagem do filme Levanta e Luta

Hashtag me processa! (#meprocessa)
Naine Terena de Jesus

Os últimos acontecimentos no mundo da comunicação inspiram a produção deste texto, que 
tem como ponto forte problematizar a presença das mulheres indígenas nesse universo, em 
especial nas produções audiovisuais. Porém, é importante atentar que o recorte escolhido 
diz respeito ao contexto das produções realizadas e distribuídas nas redes sociais, como 
instrumento de denúncia e levante de mulheres indígenas de diferentes regiões do país 
contra as violências cotidianas vivenciadas por elas.
 
A presença do corpo feminino no audiovisual tem longa data. Porém, esse corpo é 
representado a partir da objetificação do ‘ser’ mulher indígena, inspirado quase sempre na 
criação de estereótipos a partir da visão romantizada delas. A contribuição que a mídia de 
massa, as produções cinematográficas e demais produtos comunicacionais, que se colocam 
a falar da mulher indígena, trazem ao público em geral, em sua maioria, exotiza e erotiza 
a figura dessas mulheres. A forte imagem de Iracema, por exemplo, torna as personagens 
indígenas a corporificação das beldades que se aproximam da perfeição física de um mundo 
pautado na beleza de corpos magros com alguns contornos que trazem ao imaginário a 
ideação da indígena padrão, além da confusão entre a docilidade e a submissão.
 
Tais construções históricas promoveram narrativas errôneas e perigosas que desconsideram 
as diversidades e objetificam o corpo da mulher indígena, como sendo artefato de prazer 
e desejo de um Brasil colonizado. Nessa perspectiva, vemos então a livre ação da posse, do 
domínio desses corpos e o avanço sobre eles.
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Imagem do filme Levanta e Luta

 Em contraposição a esse sistema reproduzido há séculos no Brasil (vide novelas televisivas), 
vemos a contribuição de cineastas indígenas, que trazem para a pauta de suas produções 
contextos diferentes do que estamos acostumados a ver propagado na mídia tradicional. 
A presença das diretoras indígenas começa a desenhar outras histórias, compor outras 
narrativas. São mulheres reais, falando de histórias que elas consideram importante serem 
contadas. 

Uma mostra que se dedica a abordar a presença feminina no audiovisual é a comprovação 
da tomada de espaço por essas mulheres que transitam entre diferentes universos 
criativos. Do registro documental do cotidiano, dos rituais e da vida feminina no Brasil 
indígena à ocupação de espaços nas cenas de ficção, as vemos adentrando esse universo e 
reescrevendo a regra do jogo. A ocupação política desse espaço produz contrainformação 
válida para exigir e conquistar direitos e fazer a manutenção da memória coletiva que elas 
resguardam. 

É através da propagação de imagens que coletivos de mulheres indígenas têm realizado 
denúncias contra o abandono, a violência e a higienização dos corpos das mulheres 
indígenas no Brasil. No que diz respeito à violência vivida por elas, é através da ocupação 
das redes sociais que temos tido, nos últimos tempos, conhecimento acerca dos ataques 
vivenciados por elas, seja dentro das comunidades, seja pelos grupos de poder, seja nas 
universidades. Em matéria escrita no ano de 2019, para o site Projeto Colabora, abordei 
a violência política vivida por lideranças indígenas. Os ataques, o encarceramento, que 
quase sempre passam despercebidos pela mídia tradicional, ganham voz num ‘consórcio’ 
de solidariedade movimentado pelas próprias mulheres.
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As redes se espalham por todo o Brasil. Os coletivos ganham força para manter a palavra 
sagrada das mulheres viva e propagá-la. As denúncias tomam as telas dos seus computadores. 
A partir da tomada da cena audiovisual/comunicacional, mulheres indígenas produzem o 
que lhes é importante. Filmam, editam, constroem as narrativas e disparam para o mundo. 

No último ano (2020), vimos a ascensão das lives, em que pudemos acompanhar muitas 
comunicadoras indígenas. Vimos o lançamento de redes de comunicadoras indígenas, 
empenhadas na produção-denúncia. Guerreiras como são, não têm medo de apontar 
as feridas e exigir os medicamentos para cicatrizá-las. Narram suas dores, apontam seus 
algozes, cobram do Estado providências quanto às denúncias por elas realizadas.
 
O jogo parece querer virar quando a sociedade civil desperta para o apoio a essas mulheres 
que agora ocupam suas telas. Começam a ver que elas constroem narrativas diversas e estão 
amparadas e equipadas para isso, sem se intimidar pelo assombroso descaso e bestialidade 
vividos desde a colonização. Elas irão continuar falando a partir da mediação tecnológica. 
Irão continuar na força do feminino, sem medo de dizer e repetir: #meprocessa, agressor!

Coletivo Mulheres Kawaiwete (Fotografia Mari Corrêa)
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Imagem do filme  Awãkã Upã Amesca

Cinema e mulheres indígenas
Vanuzia Pataxó

Ao longo de muito tempo, as mulheres têm sido oprimidas e discriminadas. A visão 
estereotipada da sociedade em relação às mulheres faz com que elas sejam sempre vistas 
como donas de casa e mães dedicadas. Essa realidade não é diferente nas comunidades 
indígenas, embora existam muitas experiências diferentes.  

Nos relatos que ouvimos das nossas anciãs, muitas das mulheres não eram vistas só como 
donas de casa, porque a maioria delas aprendia muito cedo a ciência da medicina. Acredito 
que esse conhecimento deu a muitas mulheres aqui autonomia. 

Mas há casos em que a mulher também é tratada apenas como uma dona de casa, nessa 
forma machista de ver a mulher. Existem muitas coisas que não são da nossa cultura. Não 
devemos confundir o que é da nossa cultura e o que nos foi imposto e impregnou vários 
povos. O machismo e tudo que dele deriva (violências de gênero em diversas dimensões) nos 
foram impostos pelo colonizador. Essa forma de pensar preconceituosa contra as mulheres 
indígenas fez com muitas mulheres iniciassem a luta pelo direito à igualdade, partindo da 
ideia de pensar, questionar qual o papel e a participação da mulher na sociedade e em sua 
comunidade. 

O cinema do ponto de vista da mulher indígena também é uma forma de mostrar um pouco 
os espaços ocupados pelas mulheres indígenas em todos os setores da sociedade. Diante 
de todo tipo de discriminação, o cinema é uma forma de descolonizar os pensamentos 
impregnados na sociedade a partir do lugar de fala da mulher indígena. 
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Através do cinema, podemos mostrar um novo tipo de educação, em que os valores 
ancestrais são tão valorizados quanto os científicos, em que a base familiar e comunitária 
seja o fundamento e em que a mulher indígena seja tratada com respeito, a partir de suas 
escolhas e da maneira que decide viver, porque mulher é fonte de vida, é território, é corpo 
e é espirito.

O cinema na minha vida

Faço parte de um coletivo de cinema Pataxó, que é uma oportunidade única de dar voz não 
só às mulheres, mas à população indígena de modo geral. É uma forma de contar a nossa 
história a partir do nosso ponto de vista, através da lente de uma câmera; é uma forma 
também de fazer ouvir nossas vozes, porque só somos ouvidas na base da pressão. 

Esse coletivo de cinema iniciou no ano de 2017, com uma equipe de homens e mulheres 
Pataxó. Através dele, já foram produzidos dois filmes, O Juacema, Terra do Povo Pataxó, e 
Nuhãtê Jokana Pataxi Imamakã (A força da mulher Pataxó da Aldeia mãe) (2019). Este é um 
filme que dá voz às mulheres Pataxó para falarem de suas lutas, conquistas e seu modo 
de vida no dia a dia da comunidade, e mostrar também a força que uma mulher Pataxó 
tem, mostrar que lugar de mulher indígena é onde ela quiser estar. É um filme que traz 
relatos de preconceitos, discriminação dentro do território; mostra também a preparação 
da alimentação, a luta territorial, benzimentos e cura espiritual. Traz a realidade de uma 
mulher Pataxó e seus espaços dentro da comunidade. Com relatos feitos pelas próprias 
mulheres, o filme vai permitir que outras pessoas tenham acesso à nossa história contada 
por nós e os diferentes espaços que uma mulher Pataxó ocupa na sua vida, no cotidiano. 

O outro filme, Juacema, terra do povo Pataxó (2017), trata de um lugar de memórias 
ancestrais que tem várias histórias do povo Pataxó, lugar encantado que é do meu povo, 
mas ficou fora da demarcação do território. Se você chegar na minha comunidade e 
perguntar sobre a Juacema, todos têm uma história para contar deste lugar. Devido ao seu 
encantamento, até hoje ninguém conseguiu morar lá. Fazer esse filme sobre a Juacema foi 
muito importante para trazer à tona e registrar nossas memórias ancestrais, para fortalecer 
o nosso pertencimento a este lugar que é nosso. Devido à pressão dos invasores, fomos 
obrigados a não frequentar a Juacema, mas ele permanece vivo, na memória e em nossos 
corações. 

Dentre as histórias sobre este lugar existe uma que conta como ele ficou encantado. Esta 
história diz que lá na lagoa, diferente de qualquer outro lugar, existem outros lagos. Vocês já 
viram?  Ficou curioso, não é? Vai ter que vir em minha aldeia pra ouvir uma destas histórias 
ou... assistir os filmes. 
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Imagem do filme  Tecendo nossos caminhos

Ijã Mytyli: um novo “caminho-história”
Tipuici Manoki e André Tupxi Lopes

Na língua falada pelos povos Manoki e Myky, aprendemos que cada caminho é ao mesmo 
tempo uma história, assim como toda narrativa também segue um percurso específico. O 
termo ijã reúne as duas dimensões – de deslocamento no espaço e no tempo – em uma só 
palavra, por isso escolhemos esse nome para o Coletivo, juntamente com a palavra mytyli, 
que quer dizer “novo”, “jovem”: Coletivo Ijã Mytyli de Cinema Manoki e Myky. Então, para 
contar a um público mais amplo as trajetórias dessas populações e mostrar que continuam 
existindo e resistindo, optamos no coletivo pela apropriação das novas tecnologias 
audiovisuais como meios para registrar e repassar essas histórias, a partir dos olhares de 
diversos jovens indígenas apoiados por suas comunidades de origem. 

Ao mesmo tempo, todo novo caminho-história leva a refletir sobre novos desafios nas 
vidas e trajetórias de um povo. Um desses desafios nos recentes trabalhos é a tentativa de 
reequilibrar as relações entre mulheres e homens dentro das comunidades Manoki e Myky, 
uma vez que os primeiros trabalhos de filmagem nessas comunidades foram realizados 
majoritariamente por rapazes. Apesar das mulheres Manoki e Myky terem sido sempre 
fortes e presentes em todas as dimensões sociais de seus povos, eram os homens que mais 
participavam das reuniões, das viagens, do monitoramento das terras, e outras atividades 
que demandasse alguma articulação fora das comunidades de origem.
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Mesmo que um dos princípios ancestrais manoki e myky seja de complementaridade de 
gêneros, em que uma pessoa só se torna plena quando passa a compartilhar a vida com 
outra de sexo oposto, diversas dificuldades foram trazidas pela interação com os modos de 
vida coloniais nas últimas décadas. As interações com o Estado brasileiro e outros agentes 
coloniais (que se apresentavam quase sempre na figura de homens), muitas vezes, exigiram 
relações centralizadas em lideranças indígenas masculinas. Posteriormente, os cargos 
públicos que foram sendo conquistados pelas comunidades também foram ocupados 
mais por homens, sobretudo porque estes passaram a dominar mais rapidamente a língua 
portuguesa e os códigos culturais da sociedade não indígena. 

Se no início as mediações entre as distintas civilizações foram operadas sobretudo por 
homens, com o tempo essa assimetria de conhecimentos e posições entre mulheres e 
homens indígenas nas aldeias foi crescendo. 

Além disso, alguns problemas e padrões de comportamento vindos da sociedade colonial 
atingiram em cheio as relações de gênero nas aldeias, como o uso excessivo de bebidas 
alcoólicas por parte dos homens e a consequente violência doméstica que ele pode acarretar. 
Por isso é fundamental a promoção de reflexões e práticas sociais sobre essas relações de 
gênero indígenas, de forma que os valores ancestrais manoki e myky da complementaridade 
entre as diferenças de gênero possam fortalecer as mulheres e recalibrar as suas relações 
com os homens nas diversas dimensões sociais da atualidade. 

Esse tem sido o caso das filmagens produzidas nas aldeias atualmente. Com o passar dos 
anos, as mulheres começaram a acompanhar cada vez mais esses trabalhos e mesmo 
protagonizá-los. No início desse processo, existiu certa relutância e desconfiança dos 

homens, mas com o tempo foram compreendendo que as mulheres queriam ocupar seu 
lugar fundamental na contribuição da execução dos trabalhos. Hoje, a maior parte dos 
homens também tem entendido que as equipes de filmagem precisam ser compostas 
com um equilíbrio maior entre homens e mulheres, para que as atividades possam fluir 
da melhor forma possível. Essa é a lógica das comunidades manoki e myky – homens e 
mulheres trabalhando juntos, de forma complementar. Esse princípio está presente desde 
as menores famílias até os maiores rituais, ou seja, sem a participação de um dos gêneros 
não é possível reproduzir as atividades comunitárias de acordo com os modos de existência 
indígenas.

Esse é um dos aspectos que queremos apresentar nos trabalhos do coletivo de cinema: as 
formas manoki e myky de convivência e organização social que, dos afazeres cotidianos à 
produção de uma festa ou de um filme, não se pautam por uma autoridade centralizada 
ou por um desejo de “mandar”, de “dar ordens” a qualquer pessoa, seja mulher, homem ou 
criança. Esses modos de vivenciar as relações sociais, desde o início da vida, se dão através 
do respeito às vontades de cada um, tentando continuamente conciliar e conviver com as 
diferentes perspectivas, por meio da composição (sempre provisória) de um consenso entre 
as pessoas. Por isso, nosso “caminho-história” no cinema continua se guiando por valores 
ancestrais: horizontalidade nas organizações, diplomacia nas relações, complementaridade 
de gêneros e convivência com as diferenças. 
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Imagem do filme  A força das mulheres Pataxó da Aldeia Mãe

O movimento circular das mulheres na Aldeia Mãe
Clarisse Alvarenga

Âgohó Hukab, ãtxuab, Hé hé
Ãtxuabe Hé He

Ãtxuab Há há
(bis)

lua nova
 vem cá, vamos cantar e dançar juntos,

 No terreiro da aldeia

(Vanuzia Bonfim, 2021).

 
Força das mulheres Pataxó da Aldeia Mãe foi realizado por Vanuzia Bonfim e Caamini Braz, 
ambas do Coletivo Pataxó de Cinema de Barra Velha1. Também participaram do trabalho: 
Vislandes Bonfim, Danila Braz, Yana Alves, Sandriana Braz, Renata Ferreira, Silvani Santos, 
Mairis Braz, Alessandro Santos, Aranã Pataxó, Biraí Braz, Cajanã Braz, Jhon Lennon da Silva, 
Raoni Braz e Uilding Braz. 

O filme inicia-se com um ritual ao redor da fogueira, durante a noite, na aldeia Barra Velha.
Ao final do filme ficamos sabendo que se trata do ritual da lua cheia, quando a luz da lua 
ilumina a praia e toda a aldeia com seu brilho. O ritual da lua cheia é um acontecimento 
que mobiliza uma série de práticas que dizem respeito às mulheres, dentre as quais a 
preparação do cauim, bebida feita da fermentação da mandioca e que antes dos não índios 
chegarem era feita com mandioca mastigada. Quem faz o cauim é Dona Neíde, uma anciã 
com muitas histórias que são compartilhadas com as realizadoras ao longo das várias fases 
 1 O filme foi realizado a partir de uma oficina proposta no âmbito do projeto Arte, História e Língua Maxakali-Pataxó, coordenado 
por Rosângela de Tugny (UFSB). As oficinas de filmagem foram ministradas por Bernard Belisário e Bruno Vasconcelos e a oficina 
de montagem por Bernard Belisário. Foi nesse momento que os participantes da oficina criaram o filme e também o Coletivo 
Pataxó de Cinema de Barra Velha.
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do preparo da bebida. Outra ação realizada pelas mulheres é o tempero dos peixes, que no 
filme é assumido pela realizadora Caamini. 

O filme não apenas acompanha essas e outras ações, ele é feito ao mesmo tempo em 
que o ritual, sendo que algumas de suas participantes estão diretamente envolvidas nos 
preparativos. Nessa noite, o povo Pataxó canta, dança e se reconecta com sua força ancestral, 
captando em seus corpos a força da terra e a força de seus antepassados. 

A Aldeia Mãe, como é conhecida, está localizada à beira mar, no extremo Sul da Bahia. 
Por causa dessa localização, seus habitantes foram um dos primeiros povos a ter contato 
com os invasores, os colonizadores portugueses. Se ali começa a história oficial daquilo que 
conhecemos como Brasil, ali se inicia também a resistência e a resiliência, encarnadas no 
canto entoado por Maria Coruja sobre a imagem que nos coloca de frente para o mar, logo 
após a cena da fogueira no início do filme: “os primeiros brasileiros somos índios”, canta 
Maria Coruja com uma voz que parece reverberar do outro lado do oceano. É como se 
desde ali estivéssemos olhando a história de um outro ponto de vista – reverso –, ponto 
de vista de quem sempre esteve ligado à terra do lado de cá e, especialmente, o filme 
dá a ver a cosmopercepção das mulheres, seus modos de ser, conviver, seus encontros 
intergeracionais, suas práticas cotidianas, seus saberes rituais, sua força espiritual e seus 
ciclos de vida. 

O filme alterna os modos de ser mulher na aldeia com a atuação delas fora do território, 
nos momentos em que saem em luta pela defesa da terra, pela defesa dos seus corpos e 
da sua arte. A equipe acompanha e participa ativamente da insurgência das mulheres no 
povoado turístico de Caraíva, vizinho da aldeia, para manifestar insubmissão frente ao fato 

de elas terem sido impedidas de expor e vender ali seus artefatos (colares, pulseiras feitas 
de semente e utensílios feitos de madeira), importante fonte de renda. Elas então saem 
da aldeia e se deslocam até chegarem ao centro da vila e se posicionam sobre o ocorrido, 
chamando a atenção dos turistas e comerciantes locais para o preconceito e o racismo que 
enfrentam no contato com os não indígenas numa terra que, como bem lembram, é delas. 
O racismo e o preconceito são históricos e permanecem atuais. 

Não é apenas no momento em que saem da aldeia que se torna visível a relação das mulheres 
com os não indígenas que avizinham seu território. As narrativas de invasões, ataques 
violentos, abusos e mesmo de casamentos estão presentes em suas narrativas, nos cantos, 
na memória. Vanuzia conta em sua dissertação de mestrado que desde criança, quando se 
tratava de um lugar público, dentro ou fora da aldeia, em geral se escutava muito mais a voz 
dos homens. Diferentemente, o que vemos no filme são as vozes e os corpos das mulheres 
e a relação delas com a terra. Seja no momento em que precisam gritar para se fazerem 
escutar em Caraíva, seja nos momentos em que podem simplesmente rir e sussurrar nos 
fundos das casas ou naqueles em que escutam um ensinamento na varanda da aldeia. 
São sempre situações em que estão juntas, uma na companhia da outra, como se tanto as 
situações vividas como o próprio filme dependessem da presença das mulheres juntas.

Foi por causa da falta que sentia de escutar as narrativas das mulheres, dentro e fora da 
aldeia, que Vanuzia fez um trabalho de conclusão de curso intitulado “A Aldeia Mãe Barra 
Velha e as mães da aldeia2”, no qual ela apresenta a história de Barra Velha na perspectiva 
das mulheres Pataxó. O filme é uma retomada desse interesse, que ela partilha com as 

2 BONFIM, Vanuzia. A aldeia mãe Barra Velha e as mães da aldeia. Ie͂¨Pataxi Imamakã Arahuna’ a Makiame¨ u͂g ie͂p Imamakãp upã 
Pataxi. Trabalho de conclusão de curso (Graduação no Curso de Formação intercultural para Educadores Indígenas) – Faculdade 
de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2013.
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demais participantes do filme, e que se faz notar ainda em sua dissertação de mestrado, 
que envolve a produção de um segundo filme, em andamento, que responde à mesma 
motivação. 

Além de cineasta, ela e Caaimi são professoras, ativistas, artesãs, marisqueiras, agricultoras, 
pesquisadoras, mães e curandeiras. Como as demais mulheres que atuam no filme e as 
demais mulheres de Barra Velha, de um modo geral, todas cultivam muitas habilidades 
diferentes. Vanuzia conta que, em Barra Velha, as mulheres são reconhecidas como pajés 
porque aprendem desde cedo a usar as plantas para combater diversos tipos de doença, 
para produzir banhos, simpatias de cura e para outras finalidades no dia a dia. As mulheres 
da aldeia colecionam essas habilidades desde pequenas no contato intergeracional umas 
com as outras e praticamente tudo o que acontece na aldeia passa pelas mãos delas.

Ainda como relata Vanuzia, em sua dissertação de mestrado, na aldeia aprende-se desde 
cedo com as anciãs (além de Maria Coruja, Neíde, são figuras femininas importantes Sidimar 
Maria de Brito, Jovelina Braz e Josefa Ferreira dentre outras) que quando se canta e dança, 
os pés, pensamentos e todo o corpo entram em contato com a terra e com a intensidade 
da natureza, recebendo a força de Niamisû3. Nesse sentido, o filme que veremos é um filme 
feito por corpos inteiros de mulheres juntas e corpos que filmam da maneira como dançam 
nos rituais e também da maneira como se relacionam no dia a dia, como se estivessem 
compondo uma roda em que todas podem se ver e se ouvir, uma roda que a cada momento 
alcança uma nova configuração para onde se pode retornar numa outra posição. O filme 
que vemos nascer, como se estivéssemos vendo a lua nascer na praia ao redor da fogueira, 
é realizado por corpos inteiros de mulheres juntas que criam uma cena circular. 

 3 BONFIM, Vanuzia. O protagonismo da mulher Pataxó da aldeia Barra Velha (Mestrado Profissional em Ensino e Relações Étni-
co-Raciais) – Universidade Federal do Sul da Bahia, Aldeia Barra Velha, Porto Seguro, 2021.

Em Força das mulheres Pataxó a cena se torna circular tanto porque as mulheres se colocam 
em círculo para escutarem umas às outras quanto porque quem filma e quem capta o 
som da cena também fazem parte desse mesmo círculo, alternando-se nas posições. Em 
algumas situações elas ajustam suas posições na roda, abrindo espaço não apenas para 
que todas estejam em cena, mas para que todas estejam vendo e sendo vistas, escutando 
e sendo escutadas. Nesse filme, as mulheres da aldeia Mãe abrem espaço em cena umas 
para as outras de maneira que seus corpos, seus tempos juntas e suas narrativas se tornam 
não apenas visíveis e audíveis, mas também tangíveis devido ao fato de envolverem todo 
o corpo, a maneira como os corpos se relacionam e suas relações com os alimentos, com 
os objetos, artefatos e equipamentos, que estão sempre em cena. Nesse sentido, a relação 
de cuidado dessas mulheres umas com as outras (perceptível na forma como se filmam) 
produz uma cena circular, que abrange os corpos, objetos e o território.

Por conta de sua montagem que se inicia e retorna para o mesmo lugar – o ritual da lua 
cheia ao redor da fogueira –, Força das mulheres Pataxó tem um movimento circular, como é 
circular a forma da lua; e cíclico, como é o movimento da lua. Ao longo do filme, em diversas 
outras situações, compostas de conversas entre as mulheres que acontecem em geral no 
fundo das casas ou nas varandas, há sempre uma retomada das situações anteriores como 
se houvesse um movimento narrativo de avanço, mas sempre, logo em seguida, retomando 
de um outro ponto situações que foram apresentadas anteriormente. O filme, portanto, 
mostra uma circularidade que vem da cena, mas que também é animada pela montagem. 
Se colocar como parte desse círculo que é espacial e temporal, que envolve o presente 
e o passado, que é material e também espiritual, que é uma prática da aldeia e pode ser 
também um modo de fazer cinema, é algo que mostra a força das mulheres e – mais que 
isso – as fortalece. 
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Imagem do filme  THAKHI

THAKHI em Aymara quer dizer caminho
Sophia Pinheiro

THAKHI (2020) começa com um plano sequência estourado, colorido, lembrando videoarte 
dos anos 80, bem glitch art. O nome do filme aparece como bits de computador e some.

Uma menina viaja e diz que faz dois anos desde a última vez que ela e sua família foram 
para a Bolívia: “viajar para lá não é só por lazer como muitos o fazem. Minha mãe nos leva 
para que nós possamos ver nossos familiares para que saibamos que eles existem. Que 
não estamos sozinhas no mundo” – ela diz. A voz off que vai nos conduzir por todo o filme-
ensaio é de Natali Mamani, diretora. Na viagem estão ela, sua mãe e suas duas irmãs. Natali 
conta que elas sempre viajam de ônibus para La Paz. As passagens de ônibus eram mais 
baratas e, até então, era sua mãe quem trabalhava para pagar. 

Na longa viagem de quatro dias, viajamos com elas de ônibus a ônibus olhando pela janela. 
Junto com as quatro matando o tempo, curtindo as paradas da estrada, entediando-nos. 
Mas Natali também diz que é um processo meditativo. Os pais se mudaram da Bolívia nos 
anos 1990, ela tinha 4 anos e as irmãs nasceram no Brasil. Os gestos do filme movem as 
alteridades, as questões de classe e sobrevivência, a complexidade das pessoas que não 
podem viver na sua terra originária. Nesse processo, Natali vislumbra como seria viver 
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em seu país, viver em sua cultura e fazer seus rituais. Desse atravessamento de fronteiras, 
entendemos que a mãe e o pai de Natali imigraram para terem trabalho. 

Sentindo esse deslocamento no corpo, ela nos diz que sempre passa mal ao chegar devido 
à altitude e sempre precisa tomar um chá de folha de coca. Um benzimento em que seu 
corpo prepara-se para viver tudo o que está conectado à sua terra e à sua família. Em 
proporções distintas, Natali traduz, para mim, o afeto genuíno das pessoas que voltam para 
casa, imigrantes que tiveram que deixar seu país e a sua língua materna para tentar viver em 
outras geografias, em outras paisagens, em outra cultura. É justamente através da paisagem 
das montanhas que presenciaram as várias transformações do mundo – “as montanhas, as 
Cordilheiras dos Andes, todos os seres têm vida e reconhecem quem vem delas” – que a 
diretora nos diz sobre a dualidade na cosmologia Andina. A presença masculina e feminina 
nos seres da natureza, em tudo que existe, existiu e existirá: é masculino ou feminino, mas 
não possui a nossa lógica reguladora de gênero e quando essa dualidade está completa, 
cria o todo, “o todo Andino”. 

Natali, as irmãs e a mãe chegam em La Paz. Até agora as imagens são todas de celular 
(spoiler: todo o filme será), sem alta definição, ora sem foco pelo movimento, “as imagens 
ruins”, como nos diz Hito Steyerl sobre a hierarquia contemporânea das imagens, em relação 
à “neoliberização” das imagens. Hierarquia que fetichiza a resolução, os equipamentos e 
até os modos de exibição. Hito discorre sobre as forças sociais que fizeram essas imagens 
serem as mais vistas hoje em dia, nas redes sociais ou YouTube, por exemplo. A autora nos 
lembra os vínculos visuais de Dziga Vertov e o manifesto do Tecer Cine, “Por um cinema 
imperfeito”, de Júlio García Espinosa: “o verdadeiro cinema perfeito contemporâneo é 
muito mais ambivalente e afetivo do que aquele imaginado por Espinosa. Por um lado, a 

economia das imagens ruins, com sua possibilidade imediata de distribuição mundial e sua 
ética de remix e apropriação, propicia a participação de um número de produtores como 
jamais houve.1”  

As imagens ruins constroem alianças à medida que viajam nos canais invisíveis da internet, 
motivam traduções e erros de traduções e criam novos públicos de debate. Ainda segundo 
Hito Steyerl, para Vertov, a circulação dessas imagens cria vínculos visuais com a intenção 
de conectar trabalhadores do mundo uns com os outros. Assim, as imagens precarizadas 
do celular de Natali também estão acendendo a chama do filme, são precarizadas quanto 
ao próprio trabalho da família e a própria condição social de sua família. Chegamos aqui em 
um aspecto que envolve todo o filme: luta de classes. Mais adiante no filme, Natali estará 
nos Yungas, região em que viu sua mãe nascer e crescer. Lá, elas foram passear com toda 
a família em um lugar com cachoeiras, muita mata e que foi reorganizado pela juventude 
para ajudar na economia local a fim de que as pessoas pudessem ter trabalho ali e não 
houvesse a necessidade de ir embora da cidade. Mas Natali nos lembra que não só, essa 
criação foi também para que as pessoas dali tivessem um pouco de diversão. A diretora 
nos lembra que o trabalho precisa de descanso. A dimensão do descanso, então, torna-se 
uma chave que dá a partida ao que o artista Mulambo pinta: “quem me protege nunca 
dorme”. A que gente é dada a possibilidade de descansar? Com um olho no peixe e outro 
no gato, quando voltam para La Paz, elas “turistam” pela primeira vez e vão ao teleférico da 
cidade, Natali nos diz que os teleféricos viraram pontes, eles vão dos bairros mais pobres 
aos bairros mais ricos: “as pessoas ricas não gostaram nada nessa ideia, abrir uma conexão 
entre os dois” – ela diz. 

1 STEYERL, Hito. Em defesa da imagem ruim. In: Revista Serrote n.19, Ed. Instituto Moreira Salles: São Paulo. Tradução de 
Alexandre Barbosa de Souza. p. 185-199, 2015.
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As imagens de celular também nos dão uma aproximação, uma intimidade com Natali e toda 
sua família. É como se ela mandasse vídeos da sua viagem e longos áudios via WhatsApp 
para as suas espectadoras amigas, ou então, como se entrássemos e pudéssemos traduzir 
em imagens e sons sua letra grafada em algum diário. Comecei a escrever este texto 
experimentando uma ferramenta diferente, decidi usar a digitação por voz do Google Docs. 
Os trechos do filme que eu queria guardar na inicial folha em branco do editor estavam 
em uma aba e THAKHI na aba ao lado, no YouTube. Eu assistia algumas partes do filme 
e falava sobre o trecho que me tocava no Google Docs. Eu me sentia conversando com 
o filme. Conversando com Natali, ora repetindo sua fala, ora respondendo com o que eu 
achava. Talvez o filme seja isso: uma conversa da amiga no WhatsApp tão profunda quanto 
os tecidos sociais comunitários das mulheres para a sustentação da realidade. O filme de 
Natali é isso, uma realidade que começa e termina no colorido e saturado erro da máquina 
e passa por imagens que nos mostram o caminho, thakhi. 

Thakhi nos conduz a experenciar o deslocamento de Natali, seu acolhimento e também seu 
desconforto entre estes dois mundos que ela habita: ser Aymara, mas não ter vivido em sua 
cultura e ser imigrante no Brasil, tentando encontrar o seu caminho. Quando ainda estava no 
trem ela nos diz que tudo o que ela sabe sobre de onde ela veio não foi passado pelos seus 
avós ou ancestrais, como teria sido se ela tivesse nascido ali. Ela pesquisa, tenta descobrir 
coisas. Alguns de seus conhecimentos foram transmitidos por sua mãe, que aprendeu com 
o seu avô um pouco do que ele deixou. A impossibilidade de acessar a cultura plenamente 
cria um vácuo que é preenchido pelas imagens e pela narração de Natali compartilhando 
sua busca conosco. Com imagens de arquivo ao fundo de lutas por direitos civis originários 
na Bolívia, Natali fala sobre como a sua mãe fez questão de contar sobre os Incas e sobre 
a colonização, sobre pessoas importantes para a luta, como Tupac Katari, Tupac Amaru e 

Bartolina Sisa, que junto ao povo, buscavam seus direitos, sua identidade e auto-estima, 
sobre como Aymaras e Quechuas lutaram para tentar resistir à colonização. E como um 
dia o Peru e a Bolívia eram um só, pois não existiam fronteiras. As mesmas fronteiras que 
ela cruzou ao visitar outra parte da sua família no Peru e para chegar até a terra de seus 
ancestrais. 

Natali também está na fronteira, na sua própria, ocupando esse não-lugar. Entre as imagens 
da bandeira de todos os povos andinos, Whipala, em movimento, assim como sua própria 
identidade. Por um tempo ela achou que a sua presença no país onde nasceu também 
fosse um erro, tinha medo de que a mandassem embora de seu país, que a tratassem 
como invasora, Natali conta, mostrando as montanhas. É tentando encontrar esse caminho 
entre ela e sua ancestralidade que ela consegue se defender. Enquanto ela fala, vemos a 
imagem de um cachorrinho muito fofo brincando com a mão de Natali, temos um corte 
e o cachorrinho vai até alguns pintinhos do pátio e eles brincam. Acompanhar essa fofura 
é como acompanhar os vídeos de bichos bonitinhos no YouTube, mas de repente, o 
cachorrinho começa a querer morder o pintinho no meio da brincadeira e a tia de Natali 
tira o cachorrinho.

A mãe de Natali é dos Yungas, região tropical de La Paz. Na região onde ela nasceu, a 
população vive da plantação da folha de coca: “é um lugar bonito, é um lugar que viu minha 
mãe nascer e infelizmente ela não pôde crescer nesse lugar”. Quando sua mãe era criança, 
o lugar passava por grandes crises e grande parte da população vivia em extrema pobreza. 
Assim, ela e a tia de Natali, Mônica, foram levadas a outras famílias para trabalharem como 
empregadas domésticas para que tivessem como sobreviver, para terem o que comer. A 
mãe de Natali tinha 8 anos e a tia 12. Então, a partir de 8 anos de idade, sua mãe não viveu 
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mais com os pais. O filme nos mostra a comunidade, as casas, as ruas vazias, as ruas de terra. 
Logo depois, tudo isso é contraposto pela festa de comemoração do Ano Novo, o primeiro 
que todos passavam juntos. Há duas festas no filme, essa e o aniversário de uma de suas 
primas. Em ambas, as imagens das famílias, músicas da cidade, as danças das festinhas, 
muita alegria e uma fartura sobre as mesas. 

Nos Yungas, Natali, suas irmãs e a mãe ajudam sua tia Dânia, a que usa uma saia longa 
de costume (a Polhera) – Natali faz questão de marcar entre parênteses na legenda – a 
“cosechar coca”, colher coca: “é um trabalho pesado mas a gente vai”. Estamos juntas vendo 
todas voltarem da colheita com os sacos de tecido pendurados nas costas, para a casa da 
avó de Natali, a mesma de quando sua mãe era pequena. O trabalho marca novamente a 
dimensão social que atravessa todo o filme-ensaio. 

O pai de Natali é dos Andes, de uma região chamada de Altiplano, onde cresceu à beira do 
lago Titicaca. Lugar com céu brilhante, frio e “pessoas com traços pesados, traços fortes, 
que hoje levo no meu rosto”. No caminho para visitar o lago, ela nos diz que sua avó não 
fala espanhol, apenas sua língua originária Aymara. Elas chegam, o celular de Natali filma 
suas irmãs correndo até o lago, pisando na vegetação rasteira amarelada com montanhas 
ao fundo, estão empacotadas pelo frio. Caminhando até a margem do lago, ela nos conta 
como o Titicaca possui seres divinos morando ali, como é repleto de contos e histórias. Ali, 
à margem, Natali evoca sua fabulação: “você pode estar distraído e de repente avistar uma 
cidade brilhante no lago”. A calma e silêncio das imagens do lago são invadidas pela confusão 
de uma feira típica que acontece na cidade, a Ekeko (Alasitas), festa tradicional Andina para 
dar presentes a esse deus, mas acabou virando apenas de consumo. No meio de muitas 
barracas de camelôs, tumulto de compras, pessoas andando, pessoas comprando, pessoas 
com seus panos no chão vendendo todo tipo de coisa: “Ekeko nunca foi branco, nunca teve 
uma cultura tão Europeia”. A família se diverte na feira, tira fotos com os personagens de 
Viva - a vida é uma festa! – filme da Disney sobre o dia de Los Muertos. E, mais uma vez, a 
estrada. As paisagens pela janela do celular.
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Agora estamos com Natali no Peru. Sua tia Mônica casou-se com um peruano e Natali, as 
irmãs, a mãe, junto com seu avô e a tia Dânia, foram visitar a família da outra metade do 
Titicaca. Felizes, do mesmo lado do lago, mas em ponto oposto. Mostrando as imagens 
dali, Natali aponta novamente sobre a sobrevivência e como as pessoas que vivem ali 
encontraram alternativas de trabalharem, “uma forma de se sustentar para resistir ao avanço 
da sociedade. Avanço entre aspas”. Ela completa: “acho que é uma das coisas mais legais, 
ensinar aos outros como nós vivíamos antes”. Nesse ínterim, sua família desce de um barco 
e segue para conhecer estes lugares criados para o turismo, os passeios que quase nunca 
fazem com a família. Estão andando em um pedalinho laranja pelo Lago Titicaca, o sol entra 
no cisne, deixando-o ainda mais alaranjado, as crianças na frente e Natali atrás, filmando: “o 
mesmo lago, lugares tão diferentes”. Natali é a mesma, em lugares tão diferentes. A câmera 
vai para sua irmã, filmando o rosto dela, Natali diz que hoje elas vivem no Brasil e que hoje 
ela pode sentir, pode existir, apesar do medo e das feridas não cicatrizadas. Pensa que um 
dia poderá regularizar sua identidade legal.

Voltamos à estrada novamente. THAKHI é um caminho sem volta, o encontro de Natali e 
sua identidade Aymara. A impossibilidade de ida e volta de Natali faz parte de todos esses 
gestos que movimentam o filme, cada caminho pode ser entendido como apenas de ida 
para ela. Cada ida à Bolívia é uma nova ida, não uma volta, porque o país muda, ela muda, 
sua condição legal pode mudar, as estruturas sociais podem mudar. Natali precisa sempre 
ir, porque ela não pode voltar, de fato, para onde seus ancestrais cresceram. Ela precisa 
ir para que ela saiba o que sua mãe sabe: “ver nossos familiares para que saibamos que 
eles existem. Que não estamos sozinhas no mundo”. No caminho, as imagens de celular 
pixeladas, saturadas, coloridas, reaparecem. O filme acaba.
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Imagem do filme  Nuhu yãgmu yõg hãm: essa terra é nossa!

“Muitos dizem que a terra é nossa mãe. A minha vontade é mostrar o porquê. Por que a 
terra é nossa mãe?” 

Enquanto traçávamos juntos o percurso que atravessaríamos durante as filmagens de Nũhũ 
yãgmũ yõg hãm: essa terra é nossa! (2020), era assim que Sueli Maxakali costumava resumir 
suas intenções com o filme e com seu trabalho de conclusão de curso de graduação no FIEI 
(Formação Intercultural para Educadores Indígenas), licenciatura indígena da Universidade 
Federal de Minas Gerais. Sueli se referia a uma história dos antigos, contada há várias 
gerações pelos homens e mulheres Tikmũ’ũn que remete à origem da humanidade, que 
é também a história da origem de uma mulher. Antigamente, contam, um homem vivia 
solitário na floresta, quando resolveu moldar uma vulva no barreiro e transar com ela. Pouco 
depois, Xap Yĩxux 1 surgiu do barro e saiu caminhando, chamando pelo pai. O pai a orientou 
a seguir seu caminho pela floresta e procurar Lobo-Guará, com quem deveria se casar. Após 
uma série de desventuras amorosas, Xap Yĩxux encontra o Guará colhendo mel no tronco 
de uma árvore. Ao encontrá-la, ele a convida para viver com ele e a esconde na sua bolsa de 
couro antes de retornar para sua aldeia, onde não existiam mulheres. Porém, desconfiados, 
os outros homens acabam surpreendendo Lobo com a mulher durante a noite. Lobo-Guará 
lança a esposa no alto de uma árvore e ela se esconde num buraquinho para se proteger. 
Mas Pica-Pau é chamado e consegue tirar ela de lá e lançar aos homens, que a dividem em 
pedaços. Ela já era encantada. Os homens então amarram cada pedaço no teto de uma 

O cinema feito à mão de Sueli Maxakali
Roberto Romero

 1  Xap Yĩxux é o nome desta mulher, traduzido por Sueli como “Esmeralda” (ou, literalmente, “pedra verde”).
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casa e abandonam a aldeia. Passados alguns dias, cada pedaço se transforma numa outra 
mulher. Assim surgiram as mulheres. E assim também surgiram os Tikmũ’ũn, literalmente, 
“homens e mulheres”2.

Atualmente, os Tikmũ’ũn, mais conhecidos como Maxakali, somam cerca de 2.400 pessoas 
e vivem em cinco territórios diferentes. Entre os municípios de Santa Helena de Minas e 
Bertópolis fica a Terra Indígena (TI) Maxakali (5.305 ha), dividida historicamente entre as áreas 
de Água Boa (872 pessoas) e Pradinho (997 pessoas). No município de Teófilo Otoni, fica a 
aldeia de Cachoeirinha (606 ha; 34 pessoas). No município de Ladainha localiza-se a Aldeia 
Verde (522 ha; 150 pessoas) e a recém-criada Aldeia Nova (50 ha; 250 pessoas). Entretanto, 
apesar da maioria dessas terras estarem hoje regularizadas, sua demarcação ou aquisição 
pelo Estado brasileiro nunca obedeceu os limites de ocupação tradicional reconhecidos 
pelos próprios Tikmũ’ũn. Como escreveu o antropólogo da Funai, Jorge Luiz de Paula, 
sobre a demarcação da TI Maxakali: “a exemplo de outras demarcações realizadas pelo SPI, 
nesse caso também tratou-se muito mais de liberar terras para a exploração de terceiros 
do que de, efetivamente, se garantir terras que dessem condições para a sobrevivência 
física e cultural dos Maxakali. Tanto foi que, tão logo as terras foram demarcadas, as terras 
do entorno foram ocupadas por não-índios e, no caso, especialmente por servidores do 
próprio SPI, entre os quais se encontram ascendentes de alguns dos atuais ocupantes.”3

2 Na língua dos Tikmũ’ũn, ‘tik’ é uma contração de ‘tihik’, homem. E ‘ũn’, uma contração de ‘ũhũn’, mulheres. Logo, Tikmũ’ũn, 
“homens e mulheres”.
3 PAULA, Jorge Luiz. Informação Técnica Nº03/SEGAT/CR/MG-ES/2014.

Foi assim que, ao longo dos últimos cinco séculos, os “filhos da terra” (hãm kutok) foram 
aos poucos sendo cercados pelos seus invasores, descendentes dos monstros canibais 
ĩnmõxa4. Numa das primeiras passagens do filme Nũhũ yãgmũ yõg hãm: essa terra é nossa 
(2020), visitamos com Vanusa e Dona Delcida Maxakali o buraco de onde retiram a argila 
apropriada para o trabalho da cerâmica, na aldeia de Água Boa (Santa Helena de Minas, 
MG). Hoje em dia, lá é um dos poucos lugares que restaram em todo o território tikmũ’ũn 
onde se encontra a argila ideal para a queima. Não teríamos sido autorizados lá, entretanto, 
não fosse uma cuidadosa negociação de Sueli com as mulheres daquela aldeia e com a 

 4 Os ĩnmõxa são seres canibais e monstruosos, que vagam solitários pelas matas e que no passado dizimavam as aldeias 
Tikmũ’ũn, como os brancos

Sueli Maxakali (fotografia Roberto Romero)
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própria terra, já que a argila (putõ’õy) é ciumenta e temperamental, e não gosta de ser vista 
ou tocada por olhos e mãos alheias. Com efeito, o mero olhar de um homem ou de uma 
mulher menstruada pode colocar a perder todo o processo de produção da cerâmica. Por 
isso, além de visitarem sozinhas e sem alarde o local onde fica o barreiro, normalmente as 
mulheres possuem uma casa reservada e toda vedada onde produzem seus vasos. Vanusa, 
dona do buraco que visitamos, gentilmente concordou em guiar a equipe de filmagem, 
acompanhada de alguns pajés até lá. Diante do buraco, Dona Delcida, mãe de Isael Maxakali, 
repete, em sua infinita sabedoria:  “A terra é a nossa mãe. Nós a chamamos assim: mãe, mãe! 
Nossos parentes antigos faziam assim, conversavam com ela e aí sim tiravam. Argila, você é 
nossa parente! Você é nossa mãe, de onde surgiu o nosso tronco.”  E então canta:

Ã tak te mãy putõ’õy tuk put

 Meu pai, minha mãe-argila me pegou!

Ã tak te mãy putõ’õy tuk put

 Meu pai, minha mãe-argila me pegou!

Hii ya ha miax 

Hii ya ha miax 

Na língua dos Tikmũ’ũn, o verbo put, “pegar”, é como se referem ao nascimento de alguém. 
Diz-se, “pegar uma criança” e não “ganhar uma criança”, por exemplo. E a forma mais 
próxima de perguntar  “onde você nasceu?” é “onde a sua mãe te pegou?” Portanto, quando 
os Tikmũ’ũn dizem (e cantam) que surgiram da terra, isto é, que nasceram da terra e que 
são filhos dela, o dizem literalmente. E é porque eles pertencem à terra que a terra também 
os pertence. 

Mas assim como os primeiros Tikmũ’ũn, também os cantos dos espíritos yãmĩyxop, que 
os acompanham em sua caminhada, surgiram da terra. Como observou Rosângela de 
Tugny, estudiosa destes cantos, os pajés Tikmũ’ũn não costumam colocar nenhuma 
ênfase na ideia de “compor”, “criar” ou “inventar” cantos rituais5. Ao contrário, a noção que 
costumam enfatizar em suas falas é a de que os cantos “saem” (xupep) ou são “tirados” (xut) 
destes lugares percorridos pelos Tikmũ’ũn ancestrais e atuais ao longo do seu incessante 
caminhar. Nas palavras de Tugny: “os cantos que [os yãmĩyxop] trazem às aldeias tikmũ’ũn 
são colheitas dessas suas expedições.”6 Antigamente, como introduz a voz de Isael no plano 
de abertura de Nũhũ yãgmũ yõg hãm, a mata era grande e os brancos não existiam. Assim, 
os antigos viviam um tempo num lugar, onde caçavam, pescavam, comiam e dançavam 
com os yãmĩyxop, e depois de um tempo se mudavam, sempre seguindo o curso das águas. 
Ao longo desses constantes deslocamentos entre uma aldeia e outra ou entre a mata e 
suas casas, os cantos “saíam” ou eram “tirados”. Colheitas dessas expedições, os cantos são 
também, como costuma definir Sueli Maxakali, registros da história tikmũ’ũn. Uma história 
vivida, pensada e cantada enquanto movimento. 

5 Tugny, Rosângela. Escuta e poder na estética tikmũ’ũn_maxakali. Museu do Índio, Rio de Janeiro, 2011.
6 Ibidem, p. 74.
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Essa vizinhança sugerida por Sueli entre os cantos e o cinema me parece mesmo 
indissociável da ideia de movimento, que perpassa toda a poética Tikmũ’ũn e está contida, 
não custa lembrar, na própria etimologia da palavra “cinema” (do grego: κίνημα, kinema 
“movimentos” e γράφειν, graphein “registrar”). Como sugeri alhures, os cantos são eles 
mesmos “cantos-movimento”, uma vez que surgem e retratam (registram!) o movimento dos 
antigos com os yãmĩyxop. Sempre que percorremos o território onde vivem ou viveram seus 
antepassados, ouvimos dos Tikmũ’ũn: “este lugar tem canto, tem história” ou “os yãmĩyxop 
cantam contando a história”. De fato, praticamente não há nada que tenha escapado ao 
registro cantado destes povos-espíritos: os astros, os bichos, as árvores, os rios, as pedras, 
os brancos, a cachaça, a escrita, os padres, os aviões... Tudo tem canto! Cantando, portanto, 
os Tikmũ’ũn estão também a percorrer a memória dos seus deslocamentos e dos múltiplos 
encontros que travaram com diversas qualidades de seres (animais, vegetais, espirituais) 
que povoam ou um dia povoaram o seu mundo. Afinal, como continua Isael, na sequência 
de abertura do filme, “hoje não existe mais floresta por aqui, os brancos acabaram com 
tudo. As árvores compridas acabaram, mas os cantos delas ainda existem.” O que não existe, 
portanto, rexiste na memória e nas palavras. 

É curioso que a emergência do cinema feito por indígenas tenha coincidido com a própria 
mobilidade que o aparato técnico cinematográfico adquiriu a partir do advento das 
câmeras portáteis. Uma maneira de contar essa história é certamente apontando na técnica 
a condição de uma certa estética. Mas há, de certo, outras maneiras de contá-la. Num certo 
sentido, talvez possamos imaginar que o advento da técnica permitiu que a câmera não 
apenas registrasse o movimento, mas passasse ela mesma a se movimentar nas mãos 
de quem filma. E não parece ser por acaso que grande parte dos filmes indígenas tenha 
demonstrado um interesse todo especial em se fazer em movimento. Toda a filmografia 
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de Sueli Maxakali, a maior parte dela realizada em parceria com seu companheiro de vida 
e trabalho, Isael Maxakali, é um exemplo disso. De Quando os yãmiy vêm dançar conosco 
(2011), passando por Yãmĩyhex: as mulheres-espírito (2019), Nũhũ yãgmũ yõg hãm: essa terra 
é nossa (2020) até o novíssimo Yãy tu nũnãhã payexop: encontro de pajés (2021)7, que estreia 
nesta mostra Amotara: Olhares das Mulheres Indígenas, a câmera nunca saiu das mãos 
de quem filma. A escolha é totalmente consciente. Como afirmou Sueli numa entrevista 
recente: 
 

O cinema de Sueli e Isael é um cinema feito à mão, quando não mesmo de mão em mão, 
como a câmera de Yãmĩyhex que se alterna, sobretudo, entre as mãos dela e do marido. 
Yãmĩyhex pode ser visto como um marco na trajetória do casal, pois como observa Carolina 
Canguçu9, que acompanha como parceira e formadora a trajetória dos dois desde o 
princípio, é o primeiro filme em que as mãos de Sueli assumem a câmera com mais afinco 
e determinação. Durante os sete dias do ritual e, portanto, das filmagens, era Sueli quem 
assumia a dianteira da fotografia, num movimento relativamente inédito até então nas 
experiências de oficina realizadas entre os Tikmũ’ũn. Esta novidade está inscrita, por sua 

 7 Apesar de destacar aqui estes filmes que Sueli compartilha a assinatura da direção com Isael e/ou outros parceiros não 
indígenas, é importante ressaltar que ela acompanhou e teve uma participação fundamental na realização da maioria dos 
filmes anteriores, dirigidos pelo marido.
8 MAXAKALI, Sueli; MAXAKALI, Isael. Filmando entre a água e a andorinha: uma conversa com Sueli e Isael Maxakali. [Entrevista 
cedida a] Juliana Costa. Cine Festivais, 18 maio 2020. Disponível em: https://cinefestivais.com.br/isael-e-sueli-maxakali-falam-
sobre-yami%CC%83yhex-as-mulheres-espirito/. Acesso em: 11/03/2021
9 Comunicação pessoal.

Eu acho que a gente vai filmando e parece que a gente tá participando, 
né? [...] Pra nós a gente tá participando, no meio com a câmera. Tem hora 
que eu esqueço a  câmera, aí eu lembro que tô com a câmera. Também é 
importante que a gente pensa assim, porque tem um momento que a gente 
respeita o movimento das meninas. Porque pra nós, nós não gostamos de 
participar com tripé, entendeu? Por causa do movimento nosso, dos nossos 
rituais. Por isso que a gente não gosta de tripé. É na mão mesmo, que a 
gente ao mesmo tempo tá correndo e filmando. É importante!8

vez, no próprio filme, pois ali assistimos não somente às exuberantes performances rituais 
dos yãmĩyxop no pátio central da aldeia, como tudo o que se passa nas suas bordas, do 
corte e costura dos vestidos ao preparo e entrega dos alimentos aos espíritos, culminando 
no registro de uma cena exclusivamente feminina, que é a pescaria no último dia do ritual. 
Todas as cenas são registradas por Sueli. 

Já em Yãy tu nũnãhã payexop: encontro de pajés (2021), primeiro filme inteiramente concebido 
e filmado pela cineasta, fora de qualquer contexto de oficina10, assistimos ao registro de 
um momento em que os próprios Tikmũ’ũn encontravam-se em trânsito, entre a terra de 
onde saíram mais de 90 famílias em junho de 2020 – no auge da pandemia de covid-19 
– e a terra para onde se mudaram em fevereiro de 2021, onde sonham se estabelecer e 
criar uma aldeia-escola-floresta, um lugar onde experiências como a deste “encontro de 
pajés” possam ser replicadas e fortalecidas, junto dos yãmĩyxop. Visto ao lado de Yãmĩyhex, 
é curiosa a sensação de estarmos diante de dois momentos, de duas comunidades, que 
doravante só continuarão existindo daquela forma, naqueles lugares, através das imagens 
e do cinema. Foi esse mesmo movimento incessante dos Tikmũ’ũn pelo território ancestral, 
por sua vez, que nos esforçamos por percorrer juntos durante a longa caminhada que é 
Nũhũ yãgmũ yõg hãm: essa terra e nossa! (2020), atravessada pelas cercas e estradas que 
insistem em interromper o movimento da vida, dos corpos e da história dos “filhos da terra”. 
Pois este cinema feito à mão é também um cinema feito a pé. 

Esse movimento dos pés e das mãos me remete a uma imagem recorrente nas nossas 
caminhadas. Durante as filmagens de Nũhũ yãgmũ yõg hãm, por onde passávamos, era 
comum ver Sueli parando, examinando ou cheirando alguma planta, trazendo consigo 

10 O filme foi feito em Julho de 2021, pouco depois de centenas de Tikmũ’ũn deixarem a Aldeia Verde, onde foi filmado Yãmĩyhex: 
as mulheres-espírito. Sueli enviou os cartões de memória para Belo Horizonte, onde o filme foi montado por André Victor e 
Cristiano Araújo. Como ambos comentaram à época, o material bruto já continha uma sugestão de montagem, que eles apenas 
seguiram.
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algumas raízes e sementes nas mãos e até mesmo carregando uma pedra imensa que 
encontrou nos arredores da “casa dos morcegos” (xũnĩm pet), que reconheceu como sendo 
a pedra utilizada pelas mulheres antigas para assar beijus e que decidiu levar consigo. Sueli, 
em suma, andava catando coisas pelo caminho, como tradicionalmente fazem as mulheres 
Tikmũ’ũn em suas andanças com ou sem os homens pelos arredores da aldeia. Sou levado, 
então, a imaginar que assim como os cantos dos yãmĩyxop são “colheitas de suas expedições”, 
também o cinema de Sueli Maxakali pode ser visto como coleta de fragmentos da história e 
do cotidiano ritual Tikmũ’ũn. A câmera de Sueli me parece, portanto, menos uma flecha do 
que um cesto, ou, melhor dizendo, uma bolsa de embaúba, como aquelas que ela mesma 
e suas parentes se esmeram em tecer quase diariamente, numa sofisticada trama sem 
nenhum nó. 

Penso aqui num texto maravilhoso da escritora de ficção científica Ursula K. Le Guin11, no 
qual ela desenvolve a “teoria da cesta” (ou carrier bag theory), introduzida por Elizabeth 
Fisher no livro Women’s Creations (1975). Segundo essa teoria, o primeiro dispositivo 
cultural da humanidade teria sido um recipiente (“uma folha, uma cabaça, uma concha, 
uma rede, uma tipoia, um saco, uma garrafa, um pote, uma caixa, uma bolsa”12...), pois de 
nada adianta colher ou mesmo caçar, sem ter como guardar e transportar, este esforço 
cotidiano, aparentemente insignificante e menor perto das grandes histórias de caça e 
guerra, centradas na figura dos Heróis. Concebendo a sua escrita como cesta, a autora 
sugere que o seu ofício é o de colher palavras e carregar sentidos. O mesmo, penso, poderia 
ser dito deste cinema feito por mulheres indígenas reunido nesta mostra. Um cinema que 
recolhe imagens e desloca os sentidos. Mais ou menos como no belíssimo filme-ensaio Os 

 11LE GUIN, Ursula K. A ficção como cesto: uma teoria. Título original: The Carrier Bag Theory of Fiction (1986). In: Dancing at the 
Edge of the World –Thoughts on Words, Women, Places (1989). Ed. Grove Press. Tradução: Priscilla Mello. Revisão: Ellen Araujo e 
Marcio Goldman. Disponível em: https://bit.ly/2OqPdSF. Acessado em: 11/03/2021.
12 Ibidem.

catadores e eu (2001), da saudosa Agnès Varda, esta mestra do cinema feito à mão. 

Muito se fala sobre uma certa dificuldade, especialmente nos contextos de oficinas de 
formação audiovisual nas aldeias, de envolver as mulheres no aprendizado e nas filmagens. 
O esforço e a premissa desta mostra (uma das primeiras, no Brasil, inteiramente dedicada a 
filmes realizados por mulheres indígenas), por si só,  contribui senão para contradizer, pelo 
menos para levantar uma dúvida ou suspeita sobre essa que às vezes me soa como uma 
espécie de profecia autocumprida. Como um homem envolvido nos últimos tempos em 
experiência de formação e realização entre os Tikmũ’ũn, me pergunto, por exemplo, até 
que ponto aquilo que normalmente privilegiamos como objeto principal das filmagens, 
notadamente, a passagem e as performances dos espíritos pelas aldeias, não acaba 
reforçando uma certa exclusão das mulheres do processo. Não porque elas não estejam 
envolvidas ou não participem desses rituais, longe disso! Mas porque, de fato, a condução dos 
espíritos em suas saídas da kuxex para cantar, comer e dançar no pátio é predominantemente 
masculina13. Proponho-me, então, o exercício de pensar como seria uma oficina de vídeo 
entre os Tikmũ’ũn se sugeríssemos às mulheres interessadas em participar que filmassem 
suas casas, suas tias e avós, seus filhos e filhas, a busca por uma árvore de embaúba e a 
feitura das linhas e bolsas, as pescarias, o preparo da comida, do urucum e da argila, por 
exemplo. Quais histórias e quais imagens resultariam desse experimento? 

13 Embora as mulheres Tikmũ’ũn interajam em várias ocasiões com os espíritos yãmĩyxop durante essas festas no pátio – e o filme 
Yãmĩyhex é um registro exemplar disso –, há toda uma etiqueta do olhar e da distância que elas se orgulham de manter e respei-
tar em relação a esses espíritos. E é somente nesse sentido que o registro da saída dos yãmĩyxop no pátio, como estou sugerindo, 
pode se configurar como um espaço, senão proibido, pelo menos pouco ou menos convidativo para uma cineasta mulher.
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Num texto em que comenta sua experiência como formadora audiovisual entre povos 
indígenas, Mari Corrêa14 chamava a atenção para um ponto semelhante. Numa conversa 
de rádio durante uma oficina realizada no Xingu, ela perguntava ao jovem cineasta Ikpeng:

  - Kumaré, o que você está filmando aí?
  - Nada, estou parado.
  - Por que? Acabaram as fitas?

  - Não, porque não está acontecendo nada15. 

A cineasta e professora percebia ali que os participantes da oficina talvez estivessem 
reproduzindo o pressuposto de que “filmar a cultura” – interesse manifestado por todos 
os alunos em suas falas – se reduzia a filmar as festas tradicionais. Elaborando este desafio 
em sua própria prática de formação, ela passou então a estimular os jovens aprendizes 
a seguir personagens em suas aldeias e a filmar o seu cotidiano; a filmar, precisamente, 
aqueles momentos em que supostamente “nada acontecia”. O resultado revelou-se mesmo 
surpreendente: 

 14 CORRÊA, Mari. Vídeo das Aldeias. In: ORGANIZADORES. Catálogo da Mostra “Vídeo nas Aldeias, um olhar indígena”. Cidade: 
CCBB, 2004. p. 33-39
15 Ibidem, p. 35.
16 Ibidem, p. 36

No dia seguinte, o ‘nada’ estava lá: ao compartilhar com a família o prato de 
macaxeira cozida com peixe, fluía entre Marú e Kowiri, no ritmo manso do balanço 
da rede, uma deliciosa conversinha sobre coisas corriqueiras da vida, causos 
engraçados sobre caçadas, mulheres, aventuras passadas. A câmera, tranquila e 
próxima, movia-se do prato de comida investido pelas mãozinhas das crianças para 
o rosto de Kowiri. No fundo do plano, mulheres enchendo e depois servindo a cuia 
de caiçuma. Assistimos, entusiasmados, ao início de uma cumplicidade entre eles, 
de um verdadeiro diálogo, enfim, os primeiros sinais do surgimento de um filme16.
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Evoco essa bela descrição de Mari Corrêa porque não me parece nenhuma coincidência que 
os momentos em que aparentemente “nada acontece” sejam justamente aqueles em que 
as mulheres também costumam entrar em cena, no curso de suas atividades supostamente 
banais ou irrelevantes para se contar uma “grande história”. Mas a questão, talvez, seja 
por que, aparentemente, só interessa contar as grandes histórias? Se a felicidade, como 
escreveu Guimarães Rosa, se acha é em horinhas de descuido… Para concluir, portanto, 
com Le Guin: “todas nós ouvimos tudo sobre todas as lanças e espadas, as coisas para bater 
e perfurar e açoitar, as coisas longas e rígidas, mas ainda não ouvimos falar sobre onde se 
colocam essas coisas, o recipiente onde as coisas são guardadas. Essa é uma nova história. 
Isso é novidade.”17 De minha parte, desejo que a novidade desta mostra e dos filmes aqui 
reunidos venha pra ficar! 

18 LE GUIN, Ursula K. A ficção como cesto: uma teoria. Título original: The Carrier Bag Theory of Fiction (1986). In: Dancing at the 
Edge of the World –Thoughts on Words, Women, Places (1989). Ed. Grove Press. Tradução: Priscilla Mello. Revisão: Ellen Araujo e 
Marcio Goldman. Disponível em: https://bit.ly/2OqPdSF. Acessado em: 11/03/2021 Sueli Maxakali (fotografia Roberto Romero)
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Um cinema que ensina os cantos
Sueli Maxakali

A filmagem mostrou muita realidade para nós. Enquanto a gente está filmando, a gente 
aprende muito. Quando filmamos, parece que a gente está junto com yãmĩyxop dançando 
também. E você não acha que está filmando, você está no meio participando. Nós estamos 
no meio e aprendemos assim. 

Quando a gente filma, a gente vê o que está acontecendo. A gente faz tradução, volta, 
vê novamente os cantos, repete de novo, volta. Nisso a gente vai aprendendo. Quando 
transcrevemos, fazemos as perguntas para os pajés, o pajé vai explicando, parece que, 
junto com a legenda, a gente vai aprendendo o que temos dúvidas, é como estar em outro 
mundo.

Nós, mulheres, temos o limite do que filmar, o limite de não poder virar pajé. Nós não 
podemos virar pajé, mas nós podemos falar dos yãmĩyxop cá fora. Hoje eu sou cineasta 
porque eu tenho muito respeito pelos pajés. As minhas filmagens são orientadas pelo pajé. 
Eu não falo que a minha experiência foi minha, a minha experiência foi do povo Maxakali, 
pois foi o povo Maxakali que me escolheu. Foi o povo Maxakali que me ensinou a como eu 
ser respeitada pelos pajés. E agora que eu aprendi muito com os pajés, essa experiência 
não é só minha, é do meu povo. 



82 83

Filmadora que ensina

A filmadora é um instrumento muito importante, uma aula muito importante para 
aprendermos os cantos. Os pajés nos ensinam e a filmadora nos ensina também. A filmadora 
é uma aula que ensina tudo e ela nos ensina os cantos. 

Tem a memória da filmadora e a memória que você tem dentro da sua cabeça. Quando 
o HD da filmadora estraga, perde dentro o que a gente gravou, mas dentro de nosso HD, 
dentro da nossa memória, não estraga. Por isso que é importante sempre gravar, e sempre 
gravar dentro da nossa cabeça também. Nós ensinamos os jovens assim porque é muito 
importante para nós. Os pajés ensinam para nós transcrevermos, e os pajés, ao mesmo 
tempo, nos ensinam a aprender também.

Havia coisas de yãmĩyxop que eu aprendia um pedacinho, e hoje eu emendei, porque 
voltava a filmagem, voltava o canto, repetia de novo. A filmagem foi muito importante, ela 
nos trouxe muita coisa de dentro da nossa cultura que nós não sabíamos, como as histórias 
dos mais velhos, que colocaram e pensaram que ficaria só em um HD. Mas não, as filmagens 
ficaram dentro da nossa cabeça e dentro do HD também, para não perder no futuro.

A fala de Toninho1 nunca foge da minha cabeça quando ele fala assim, quando ele conta 
uma história. Ele conta que xapupnãg (caititu) brincou mais kokex (cachorro), kokex foi, e 
xapupnãg mordeu kõnũg, o papagaio. Mordeu papagaio. Aí o Putuxop (papagaio-espírito) 
de verdade ficou com raiva, e saiu e flechou xapupnãg, entende? Esta é a história de Toninho 
que ficou gravada para nós, para mim, como cineasta.
1 Toninho Maxakali, pajé e liderança deste povo. Mais informações no texto: TUGNY, R. P.. Homenagem ao pajé Toninho Maxakali. 
In: Angela Lühning & Rosângela Pereira de Tugny. (Org.). Homenagem ao pajé Toninho Maxakali. 1ed.Salvador: EDUFBA, 2016, 
v. 1, p. 185-199 (nota da editora).

Imagem do filme Mãe Cajarana
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PROGRAMAÇÃO DA MOSTRA AMOTARA 
(2A. EDIÇÃO)”

Dona Nivalda Amaral (Fotografia Helder Câmara Jr)

 
AYANI POR AYANI
Dir.: Ayani Hunikuin 

2010, 19’, DOC, AC

Huni Kuin
Sinopse: Ayani, filha de Dani e Agostinho Ika Muru, 

filma um dia na vida de sua avó Ayani.

 

MANDAYAKI E TAKINO 
Dir.: Dadyma Juruna e Yariato Juruna

2020, 11’, DOC, MT

Yudjá
Sinopse: Yariato e Dadyma filmam seus filhos em 

uma aldeia Yudjá, na Terra Indígena Xingu. Um 

olhar compartilhado conosco de um momento 

da vida doméstica que pode nos demonstrar que 

existe futuro possível sendo indígena no Brasil, 

desde que suas terras não sejam queimadas, 

pilhadas e invadidas.

 

PROGRAMA 
OLHARES ENTRE GERAÇÕES
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PARA RÉTÉ 
Dir.: Patrícia Ferreira

2015, 15’, DOC, RS

Guarani Mbya
Sinopse: Um retrato cotidiano de Elsa, feito por sua 

filha, Patrícia Para Yxapy, na aldeia Koenju (RS).

 

OS ESPÍRITOS SÓ ENTENDEM O NOSSO IDIOMA 
Dir.: Cileuza Jemjusi, Robert Tamuxi e Valdeilson 

Jolasi

2019, 5’, DOC, MT

Manoki
Sinopse:  Apenas seis anciões da população Manoki 

na Amazônia brasileira ainda falam o idioma 

indígena, um risco iminente de perderem o meio 

pelo qual se comunicam com seus espíritos. Apesar 

deste ser um assunto difícil, os mais jovens decidem 

narrar em imagens e palavras a sua versão dessa 

longa história de relações com os não indígenas, 

falando sobre as suas dores, desafios e desejos. 

Apesar de todas as dificuldades do contexto atual, 

a luta e a esperança ecoam em várias dimensões do 

curta-metragem, indicando que “a língua Manoki 

viverá”!

 

TECENDO NOSSOS CAMINHOS 
Dir.: Cledson Kanunxi, Jackson Xinunxi e Marta 

Tipuici

2019, 5’, DOC, MT

Manoki
Sinopse: Apenas seis anciões da população 

Manoki na Amazônia brasileira ainda falam o 

idioma indígena, um risco iminente de perderem 

essa importante dimensão de seus modos de 

existência. Decididos a retomarem seu idioma com 

os mais velhos, os mais jovens decidem narrar em 

imagens e palavras seus desafios e desejos. A partir 

da analogia com a fragilidade do algodão que vira 

fio forte para suportar o peso na rede, Marta Tipuici 

fala da resistência de seu povo, de sua relação com 

a avó e da esperança de voltarem a falar sua língua 

nas novas gerações.

THAKHI 
Dir.: Natali Condori Mamani

2020, 34’, DOC, Brasil e Bolívia

Aymara
Sinopse: Em aymara, Thakhi significa “caminho”. 

É esse o caminho que a Natali faz do Brasil à 

Bolívia, de sua vida atual àquela que apenas pode 

imaginar como teria sido viver. Entre a saída de 

uma longa viagem a um final que dá início a outros 

rumos. Às vezes, na essência andina, as lições mais 

importantes estão onde habitam as dualidades, nos 

desvios no decorrer do caminho. Um redescobrir 

sua existência ancestral.
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CIPÓ TUPI 
Dir.: Léo Mendez e Célia Tupinambá

2021, 18’, DOC, BA

Tupinambá
Sinopse: Um casal de lideranças anciãs Tupinambá 
vai à mata em busca de cipós para fazer alguns 
de seus artefatos ancestrais. Suas histórias e 
ensinamentos nos falam da terra, da luta para 
preservação das riquezas da mata e da cultura 
através dos artefatos ligados ao cipó. No meio das 
histórias e casos, a língua tupi aparece como mais 
um artefato. Ensinar a tecer com cipó para deixar 
no concreto dos objetos as histórias e o legado do 
cuidado e da luta cotidiana de quem nunca deixa 
de sorrir, coisa que Tupinambá faz tão bem. Da 
vassoura que limpa a casa às lições para se varrer 
o mundo.

 

FORÇA DAS MULHERES PATAXÓ DA ALDEIA MÃE 
Dir.: Vanuzia Bonfim e Caamini Braz

2019, 73’, DOC, BA

Pataxó
Sinopse: A força (nuhãtê) e a intensidade das 

palavras, das histórias e dos cantos das diferentes 

gerações de guerreiras de Barra Velha – a Aldeia 

Mãe (Pataxi Imamakã), território ancestral do povo 

Pataxó – são o mote do primeiro longa-metragem 

produzido pelas mulheres (jokanas) integrantes do 

Coletivo Pataxó de Cinema de Barra Velha.

 

PROGRAMA 
OLHARES SOBRE SABERES

MÃKAKOXI KANY’I YNPAKJE’Y – OS ANÉIS DE 
MÃKAKOXI 
Dir.: Kamtinuwy Myky, Mãnynu Myky e Takarauku 

Myky

2020, 7’, DOC, MT

Myky
Sinopse: O coco de tucum é um elemento muito 

utilizado pelos artesãos indígenas para a confecção 

de diversos artefatos em seu cotidiano. Três 

jovens mulheres Myky gravam pela primeira vez o 

processo de fazer os anéis de tucum com Mãkakoxi, 

um habilidoso artesão da aldeia Japuíra, localizada 

na Amazônia brasileira, região noroeste do estado 

de Mato Grosso.

 

MÃOS DE BARRO
Dir.: Graciela Guarani e Alexandre Pankararu

2016, 20’, DOC, PE

Guarani Kaiowá/Pankararu
Sinopse: O curta trata sobre as tradicionais 

louceiras do povo Pankararu, situado no sertão de 

Pernambuco. Elas relatam as influências de suas 

habilidades relacionadas ao trabalho com o barro, 

bem como a importância desse trabalho para a 

cultura Pankararu, e o desejo de circular esse saber-

fazer para futuras gerações.
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OPY’I REGUA
Dir.: Julia Gimenes e Sérgio Guidoux

2019, 26’, DOC, RS

Guarani Mbya
Sinopse: Gente grande e gente pequena, sabida e 

iniciante, pega junto em um processo de construção, 

coleta, aprendizagem e reverência. No extremo 

sul da mata atlântica, após mudar a sua pequena 

aldeia para uma nova área, a cacica Júlia conduz a 

construção da Opy, a casa de reza guarani mbya.

PARTO
Dir.: Maemes Gonçalves de Oliveira Ferro

2020, 46’, DOC, MG

Xacriabá
Sinopse: O filme trata sobre o parto tradicional 

Xakriabá a partir do conhecimento da parteira 

D. Guilhermina, em conversa com sua neta 

Maemes. O filme traz toda a ciência de um 

parto e os cuidados que as mulheres devem 

ter durante o pós-parto. Esses cuidados são de 

suma importância para a mulher, para que ela 

permaneça com o corpo, a mente e o espírito 

saudáveis.

 NUHU YÃGMU YÕG HÃM: ESSA TERRA É NOSSA!
Dir.: Isael Maxakali, Sueli Maxakali, Carolina 

Canguçu, Roberto Romero

2020, 70’, DOC, MG

Maxakali
Sinopse: Antigamente, os brancos não existiam 

e nós vivíamos caçando com os nossos espíritos 

yãmĩyxop. Mas os brancos vieram, derrubaram 

as matas, secaram os rios e espantaram os bichos 

para longe. Hoje, as nossas árvores compridas 

acabaram, os brancos nos cercaram e a nossa terra 

é pequenininha. Mas os nossos yãmĩyxop são muito 

fortes e nos ensinaram as histórias e os cantos dos 

antigos que andaram por aqui.

 

EQUILÍBRIO 
Dir.: Olinda Muniz Silva Wanderley

2020, 11’, BA

Pataxó Hã-hã-Hãe/Tupinambá
Sinopse: Curta metragem retratando a condição 

humana no planeta Terra. O discurso da Kaapora, 

uma entidade espiritual indígena, norteia a 

discussão crítica da relação destrutiva de nossa 

civilização com o único planeta conhecido que 

tem suporte para a vida, e do qual nós mesmos 

dependemos para continuar nossa existência 

enquanto espécie.

 

PROGRAMA 
OLHARES SOBRE A TERRA
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KAAPORA, O CHAMADO DAS MATAS
Dir.: Olinda Muniz Silva Wanderley

2020, 20’, BA

Pataxó Hã-hã-Hãe/Tupinambá
Sinopse: Uma narrativa da ligação dos povos 

indígenas com a Terra e sua Espiritualidade, do 

ponto de vista da indígena Olinda, que desenvolve 

projeto de recuperação ambiental nas terras de seu 

povo. Tendo a cosmovisão indígena como lente, 

a Kaapora e outros personagens espirituais são a 

linha central da narrativa e argumento do filme.

MENSAGENS DA TERRA
Dir.: Maria Pankararu e Sebastián Gerlic

2020, 13’, DOC, BA

Pankararu
Sinopse: Mensagens da terra é um documentário 

que apresenta ao grande público os sentimentos, 

opiniões e visões de quatro indígenas que refletem 

sobre a realidade local e global e provocam o público 

a repensar o que se entende hoje por “CIVILIZAÇÃO” 

e para onde tem ido essa dita civilização.

 

AVA KUÑA, ATY KUÑA – MULHER INDÍGENA, 
MULHER POLÍTICA 
Dir.: Fabiane Medina e Julia Zulian

2019, 25’, DOC, MS

Guarani Kaiowá
Sinopse: Ava Kunhã, Aty Kunhã; mulher indígena, 

mulher política é um relato da Grande Assembleia 

de Mulheres Indígenas, a Kuñangue Aty Guasu, 

que aconteceu no município de Amambaí, Mato 

Grosso do Sul, do dia 10 a 14 de julho de 2018. O 

curta-metragem documental mescla as impressões 

de uma mulher branca com as explicações de 

uma mulher Guarani Kaiowá, ambas acerca da 

assembleia.

FÔLEGO VIVO
Dir.: Associação dos Índios Cariris do Poço Dantas e 

Juma Jandaíra

2021, 28’, EXPERIMENTAL, CE

Cariri
Sinopse: Uma comunidade indígena do povo 

Kariri, situada na Chapada do Araripe (zona rural do 

Crato/CE), reflete acerca da água: mito indígena de 

recriação do mundo junto com as águas contra o 

mito desenvolvimentista capitalista de controle das 

águas e das corpas humanas e não humanas que 

habitam o Rio São Francisco.

PROGRAMA 
OLHARES SOBRE A LUTA



94 95

MÃE CAJARANA 
Dir.: Bárbara Leite Matias

2020, 5’, EXPERIMENTAL, CE 

Kariri
Sinopse: Toda mulher nordestina é um pé de 

cajarana, de pinha e de pitomba. Somos mais 

da nossa avó do que das novidades que vemos 

na internet. Quem são essas mulheres? Onde 

estão? Você já percebeu que não era bem “mania” 

o comportamento da sua avó? Quem são essas 

mulheres? Pés descalços, coluna firme subindo a 

ladeira com a lata de água na cabeça. Quem são 

essas mulheres que pouco choravam na frente 

dos filhos, que lavavam roupas na beira do rio e 

pegavam peixe com a mão, que faziam almoço pra 

15 trabalhadores, que plantavam numa terra que 

lhes foi roubada, quem são essas mulheres que 

foram mãe de 20, 15 ou 10 filhos? Que rezavam com 

as plantas e tiravam tuas dores com folhas de molho 

ou falando baixinho. Que sentavam debaixo de uma 

árvore em prece. Quem são essas mulheres que tão 

pouco estudaram, mas fizeram de tudo para os 

próximos pegarem somente na caneta? Onde estão 

essas mulheres que ajudavam as amigas a parirem 

e juntas enterravam o umbigo da cria, quem liga 

pra elas, o que fizemos com elas? Onde está aquela 

mulher que sentava na calçada catando feijão que 

ela mesma plantou?
KUNHANGUE – UNIVERSO DE UM NOVO MUNDO
Dir.: Graciela Guarani

2020, 21’, DOC, PE/SP

Guarani Kaiowá
Sinopse: Nos tempos pandêmicos, várias reflexões 

são conectadas e despertas, desde o modo de refletir 

até a maneira como se vive e deseja. Nesse sentido, 

KUNHANGUE vem como um estalo e acionamento 

de outras formas de sentir este estado, o modo 

transcendente das mulheres indígenas Guarani 

do estado de São Paulo, que subverte e dinamiza 

vários atravessamentos para o fortalecimento 

de suas existências como originárias. Sabedoria 

Milenar Guarani que acessa um universo de um 

novo mundo.

 MULHERES QUE ALIMENTAM
Dir.: Olinda Muniz Silva Wanderley

2018, 96’, DOC, BA

Pataxó Hã-hã-Hãe/Tupinambá
Sinopse: Mulheres que Alimentam narra histórias 

de quatro protagonistas que representam 

mulheres indígenas da aldeia Pataxó Hã-hã-hãe no 

sul da Bahia. O documentário pretende amplificar 

as vozes dessas mulheres através de suas próprias 

narrativas, no intuito de mostrar suas histórias de 

vida, e como foram levadas a se reconectar com a 

terra depois que reconquistaram seu território, em 

um discurso que mostra a luta das mulheres Pataxó 

Hã-hã-hãe e suas preocupações com o futuro de 

sua comunidade.
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 VOZ DAS MULHERES INDÍGENAS
Dir.: Glicéria Tupinambá e Cristiane Pankararu

2015, 17’, DOC, BA

Tupinambá/Pankararu
Sinopse: O documentário reúne depoimentos de 

mulheres indígenas da Bahia, Pernambuco, Rio 

Grande do Norte e Alagoas acerca de suas trajetórias 

no movimento indígena.

 

LEVANTA E LUTA
Dir.: Naine Terena

2021, 10’, DOC, DF

Terena
Sinopse: O vídeo retrata o momento em que povos 

indígenas estiveram em Brasília em dezembro de 

2014, na luta contra a PEC 215. Construído a partir 

de diversos registros, narra a força da ancestralidade 

indígena em um momento decisivo dos povos 

indígenas.

 

JEROKY GWASU – GRANDE CANTO
Dir.: Michele Perito Concianza Kaiowá

2021, 22’, DOC, MS

Guarani Kaiowá
Sinopse: Filme ritual sobre o Grande Canto Kaiowá.

YÃMIYHEX: AS MULHERES-ESPÍRITO
Dir.: Sueli Maxakali e Isael Maxakali

2019, 76’, DOC, MG

Maxakali
Sinopse: Após passarem alguns meses na Aldeia 

Verde, as yãmĩyhex (mulheres-espírito) se preparam 

para partir. Os cineastas Sueli e Isael Maxakali 

registram os preparativos e a grande festa para sua 

despedida. Durante os dias de festa, uma multidão 

de espíritos atravessa a aldeia. As yãmĩyhex vão 

embora, mas sempre voltam com saudades dos 

seus pais e das suas mães.

PROGRAMA 
OLHARES SOBRE O SAGRADO



98 99

YVY PYTE
Dir.: Genito Gomes e John Nara Gomes

2019, 7’, EXPERIMENTAL, MS

Guarani Kaiowá
Sinopse: Curta experimental que propõe um 

mergulho lírico nas palavras sagradas de Nhanderu 

Valdomiro Flores sobre o território originário e 

o modo de ser Kaiowá, a partir de imagens do 

fenômeno do kuarahy jeguaka (o cocar ou enfeite 

de cabeça do Sol).

YÃY TU NŨNÃHÃ PAYEXOP: ENCONTRO DE PAJÉS
Dir.: Sueli Maxakali

2021, 27’ DOC, MG

Maxakali
Sinopse: Em julho de 2020, em plena pandemia de 

Covid-19, cerca de 100 famílias Tikmũ’ũn-maxakali 

deixaram a reserva de Aldeia Verde (Ladainha, MG) 

em busca de uma nova terra. A tensão causada pelo 

isolamento tornou mais urgente a necessidade de 

uma terra rica em matas e, sobretudo, água, na qual 

pudessem fortalecer as relações com os povos-

espíritos yãmĩyxop, através dos cantos, rituais, festas 

e brincadeiras.

NAKUA PEWEREWEREKAE JAWABELIA / HASTA 
EL FIN DEL MUNDO / ATÉ O FIM DO MUNDO
Dir.: Margarita Rodriguez Weweli-Lukana e Juma 

Gitirana Tapuya Marruá

2019, 16’,  EXPERIMENTAL, Brasil e Colômbia

Sikuani
Sinopse: Vídeo experimental, realizado 

inteiramente com câmera de celular, parte do 

projeto Unid@s contra a colonização: muitos olhos, 

um só coração, tentativa ritual de sanação das dores 

coloniais, dessas feridas abertas que nos doem a 

todos, human@s e não human@s, naturezas de 

Abya Yala.

 

NHEMONGUETA KUNHÃ MBARAETE
Dir.: Michele Kaiowá, Graciela Guarani, Patrícia 

Ferreira Pará Yxapy e Sophia Pinheiro

2020, 210’, DOC, MS/RS/GO/PE

Guarani Kaiowá/Mbyá Guarani
Sinopse: O projeto Nhemongueta Kunhã Mbaraete 

é uma troca de videocartas entre três mulheres 

indígenas e uma não indígena, sob a perspectiva 

afetiva, etnofilosófica e crítica perante o processo 

atual de isolamento social e o universo que as 

permeia. Participam Michele Kaiowá (cineasta), 

Graciela Guarani (cineasta e produtora cultural), 

Patrícia Ferreira Pará Yxapy (professora e cineasta) 

e Sophia Pinheiro (artista visual, professora e 

pesquisadora).

 

PROGRAMA 
OLHARES SOBRE ENCONTROS
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TEKO HAXY - SER IMPERFEITA
Dir.: Sophia Pinheiro e Patrícia Ferreira

2018, 40’, DOC, RS

Guarani Mbya
Sinopse: Um encontro íntimo entre duas mulheres 

que se filmam. O documentário experimental é 

a relação de duas artistas, uma cineasta indígena 

e uma artista visual e antropóloga não indígena. 

Diante da consciência da imperfeição do ser, entram 

em conflitos e se criam material e espiritualmente.

 

AWÃKÃ UPÃ AMESCA 
Dir.: Vanessa Pataxó, Bruna Pataxó e Andressa Pataxó

2020, 9’, FICÇÃO, BA

Pataxó
Sinopse: Awãkã Upã Amesca (História da Amesca). 

Antigamente na aldeia havia uma índia guerreira 

chamada Amesca, filha do cacique que cresceu para 

ser uma grande liderança em sua aldeia. Ela sempre 

gostou de brincar com as outras crianças da aldeia e 

cuidar da natureza. Amesca cresceu e se transformou 

em uma linda mulher.  Os pais dela sabendo que 

sua filha já estava moça conversaram e explicaram 

que ela não poderia se casar e ter filhos, pois tinha 

um chamado. Mas Amesca logo se apaixonou por 

um guerreiro de sua aldeia, colocando em risco seu 

chamado, começou a namorar, casou e logo ficou 

grávida. Meses depois começou a passar mal, e 

foi até o pajé da aldeia, onde ele, com sua grande 

sabedoria, disse à jovem: “Você, minha jovem, abriu 

mão de seu chamado, então, como consequência, 

irá ter que escolher entre sua vida ou a vida de seus 

filhos.” A história da Amesca faz parte das inúmeras 

histórias do povo Pataxó, nos traz memórias, nos faz 

refletir sobre a importância da sabedoria da mulher 

indígena, um exemplo de força, espiritualidade e 

saberes Pataxó.

PROGRAMA 
OLHARES SOBRE AS NARRATIVAS
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A HISTÓRIA DA CUTIA E DO MACACO
Dir.: Wisio Kawaiwete

2011, 12’, FICÇÃO, MT

Kawaiweté
Sinopse:  Enquanto o marido da cutia busca 

comida, a cutia se encontra com o macaco… 

Baseada em uma narrativa do povo Kawaiweté, esta 

é a primeira experiência cinematográfica realizada 

por mulheres da Terra Indígena do Xingu. Reunidas 

na aldeia Kwaruja durante uma oficina de formação 

audiovisual do Instituto Catitu, mulheres de 18 a 70 

anos pela primeira vez puderam se expressar atrás e 

na frente de uma câmera.

MÃTÃNÃG, A ENCANTADA
Dir.: Shawara Maxakali, Charles Bicalho

2019, 14’, ANIMAÇÃO, MG

Maxakali
Sinopse: A índia Mãtãnãg segue o espírito de seu 

marido, morto picado por uma cobra, até a aldeia 

dos mortos. Juntos eles superam os obstáculos que 

separam o mundo terreno do mundo espiritual. Uma 

vez na terra dos espíritos, as coisas são diferentes: 

outros modos regem o sobrenatural. Mas Mãtãnãg 

não está morta e sua alma deve retornar ao convívio 

dos vivos. De volta à sua aldeia, reunida a seus 

parentes, novas vicissitudes durante um ritual 

proporcionarão a oportunidade para que mais uma 

vez vivos e mortos se reencontrem. Falado em língua 

Maxakali e legendado, Mãtãnãg se baseia em uma 

história tradicional do povo Maxakali. As ilustrações 

para o filme foram realizadas em oficina na Aldeia 

Verde, no município de Ladainha, em Minas Gerais.
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CORDILHEIRA DE AMORA II 
Dir.: Jamille Fortunato

2015, 12’, DOC, MS

Sinopse:  A indiazinha Guarani Kaiowá Carine 

Martines vive na vila indígena de Amambai, no 

Mato Grosso do Sul, e transforma seu quintal em 

um experimento do mundo.

 

NEGLIGÊNCIA DE QUEM?
Dir.: Joana Moncau

2020, 39’, DOC, MS

Sinopse: Negligência de quem? mostra os choques 

culturais envolvidos na retirada de crianças 

indígenas das aldeias de Dourados (MS) pelos 

serviços de acolhimento, muitas vezes, sob a 

justificativa de “negligência” dos pais, ou seja, por 

uma suposta falta de “cuidado”. O filme retrata e 

discute os efeitos devastadores desse processo nas 

vidas de quatro mães indígenas cujos filhos foram 

levados a abrigos urbanos.

PROGRAMA
FILMES CONVIDADOS

 NOVA IORQUE, MAIS UMA CIDADE
Dir.: André Lopes e Joana Brandão

2019, 18’, DOC, EUA e Brasil

Sinopse: Jovem liderança e realizadora audiovisual, 

Patrícia Ferreira vem sendo reconhecida pelos 

documentários que realiza com o seu povo, os 

Guarani Mbya. Ao ser chamada para debater seus 

trabalhos em um dos maiores festivais de cinema 

etnográfico do mundo, o Margaret Mead Film 

Festival, realizado no Museu Americano de História 

Natural, em Nova Iorque, Patrícia se depara com uma 

série de exposições, debates e atitudes que a fazem 

refletir sobre o mundo dos “juruá”, contrastando-o 

com os modos de existência guarani.

 PARA’Í
Vinicios Toro 

2018, 82’, FICÇÃO, SP

Sinopse:  Pará, uma menina guarani encontra por 

acaso um milho guarani tradicional, que nunca havia 

visto. Ela se encanta com a beleza das sementes 

coloridas do milho e busca cultivá-lo. Através 

da busca de plantar as sementes do milho, Pará 

começa a questionar seu lugar no mundo; quem 

ela é; por que fala português e não guarani; por que 

é diferente dos colegas da escola; por que seu pai 

vai à igreja Cristã; por que moram numa aldeia tão 

perto da cidade, por que seu povo luta por terra.
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POHÃ RE’YI / FAMÍLIA DOS REMÉDIOS
Dir.: Joilson Brites, Jhonathan Gomes, Wagner 

Gomes e Anailson Flores

2020, 14’, DOC, MS

Guarani Kaiowá
Sinopse: A família extensa Kaiowá inclui não 

somente os parentes consanguíneos e agregados, 

mas as relações com seres sagrados, animais e 

plantas. Nesse curta, vemos tais vínculos familiares 

duplamente afirmados: na relação com os remédios 

tradicionais e em sua busca realizada por avó 

(Crescencia Flores) e neta (Melojaine “Querida” 

Brites), enfrentando juntas as dificuldades de 

sua escassez no contexto da guerra pela terra em 

Mato Grosso do Sul e as dificuldades de manter 

a experiência dos sempre delicados vínculos 

familiares em face das violências que atingem os 

parentescos.

QUENTURA
Dir.: Mari Corrêa

2018, 36’, DOC, AC/AM

Sinopse:  De suas roças, casas e quintais, as mulheres 

indígenas da Amazônia nos envolvem em seu vasto 

universo de conhecimentos ao mesmo tempo que 

observam os impactos das mudanças climáticas 

nos seus modos de vida.

 

THINYA
Dir.: Lia Letícia 

2019, 16’, FICÇÃO, PE

Sinopse: Minha primeira viagem ao Velho Mundo. 

Minha fantasia aventureira pós colonial. [Um 

discurso muda uma imagem?]
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BIOGRAFIAS DAS CINEASTAS INDÍGENAS

Imagem do filme Yãy tu nũnãhã payexop: encontro de pajés

Andressa Carvalho Santos, Pataxó da Aldeia Coroa Vermelha, é 

bacharela em Humanidades (Universidade Federal da Bahia - UFBA) 

e graduanda em Direito (UFBA). Participou como colaboradora nas 

produções Oficina Tela Brasil, Pescando ideias, Celebrando o barro, 

celebrando a vida!, Pequeno tratado de pequenas coisas (série em fase 

de produção) e em documentários realizados em parceria com o 

ponto de cultura de sua aldeia.

Ayani Hunikuin tinha 26 anos quando participou em janeiro de 2010 

de uma oficina de vídeo no Centro de Memória São Joaquim. Filha do 

pajé Agostinho Ikamuru, aprendeu com ele o uso das ervas. Já viajou 

para diversos lugares representando a cultura Huni Kuin. Participou 

de exposições de arte e outros eventos pelo Brasil e Europa. Ayani é 

mestra artesã nas artes da miçanga, cerâmica e tecelagem.

Andressa Carvalho Santos

Ayani Hunikuin
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Bruna Pataxó, mais conhecida como Mihai’Wery Pataxó, mora na 

aldeia Coroa Vermelha, no município de Santa Cruz Cabrália, no 

extremo sul da Bahia. Tem 24 anos e é estudante da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG), cursando Matemática na FIEI 

(Formação Intercultural para Educadores Indígenas). É integrante do 

grupo cultural Mayõ upã pakhê da sua aldeia.

Bruna Pataxó

Bárbara Leite Matias é artista Kariri, nasceu em 1993 na comunidade 

do Marreco, Quitaius, Lavras da Mangabeira (CE). Transita entre as 

artes da cena, o audiovisual e a escrita. Sua prática é um caminho não 

linear que usa a corpa como suporte para denunciar o memoricídio, 

e se-acontece em diferentes plataformas artísticas para resgatar 

memórias originárias e recontar memórias nativas que foram 

apagadas devido ao etnocídio dos povos Kariri. Tem experimentado 

o cinema a partir da sua realidade. Roteirizou, atuou e participou da 

direção das obras: As águas amolecem os mandacarus (2018), Água 

(2019), Mãe Cajarana (2019), Uru’ ku (2019), Corpo memória submersa 

(2020) – premiado pela Fundação Nacional das Artes (Funarte), em 

2020 –, Galo Campina (2020), Olhos de lavadeira de roupa (2020).

Bárbara Leite Matias
Caamini Braz Borges, Pataxó, é cineasta – diretora e montadora, mãe 

e artesã. Ingressou no curso Línguas, Artes e Literatura da UFMG, e é 

participante de todos os eventos culturais na comunidade. Dirigiu e 

gravou o longa-metragem Força das Mulheres Pataxó da Aldeia Mãe 

(2019).

Cileuza Quezo Jemiusi nasceu na aldeia Paredão (MT), e frequentou 

escolas indígenas até o ensino médio. Trabalha na comunidade e no 

movimento indígena, tendo colaborado com a Associação Manoki 

Pyta, e faz parte da Federação dos Povos e Organizações Indígenas 

do Mato Grosso (FEPOIMT). Atualmente integra o Coletivo Ijã Mytyli 

de Cinema Manoki e Myky.

Caamini Braz Borges

Cileuza Quezo
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Dadyma Juruna e seu marido, Yariato Juruna, participaram de uma 

oficina de formação audiovisual fornecida pela Associação Yarikayu 

e de uma oficina de edição do Instituto Catitu na aldeia Tuba-Tuba, 

em 2019. Desde então, eles vêm registrando a vida cotidiana na sua 

aldeia, especialmente das crianças.

Cristiane Gomes Julião é indígena Pankararu, graduada em 

Geografia pelo Centro de Ensino Superior do Vale do São Francisco 

(CESVASF); mestre e doutoranda em Antropologia Social pelo Museu 

Nacional/Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. Faz parte da 

Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito 

Santo (APOINME), da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil 

(APIB) e do Coletivo Voz das Mulheres Indígenas. Pesquisa sobre 

Antropologia Jurídica Indigenista. Organizou junto com Glicéria 

Tupinambá o vídeo Voz das Mulheres Indígenas (2015). É ativista dos 

direitos humanos, ambientais e de mulheres.

Cristiane Gomes Julião

Dadyma Juruna

Fabiane Medina possui graduação em Ciências Sociais pela 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (2010) e mestrado em 

Sociologia pela Universidade Federal da Grande Dourados (2015). 

Atualmente é pesquisadora doutoranda da Universidade Estadual 

de Campinas e professora titular da Universidade Federal da Grande 

Dourados. Tem experiência na área de Ciência Política, Educação, 

Políticas Públicas, atuando principalmente nos seguintes temas: 

sociedade civil, Mato Grosso do Sul, companhia Matte Larangeira, 

participação política e representatividade das mulheres indígenas.

Júlia Gimenes é liderança Guarani Mbya na região do litoral norte do 

Rio Grande do Sul, extremo sul da mata atlântica. É cacica na aldeia 

Guerra Nhendu, Som dos Pássaros, e atua como guardiã dos saberes 

e tradições Guarani Mbya, promovendo o mbya rekó, o modo de 

vida do povo Mbya.

Fabiane Medina

Júlia Gimenes
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Glicéria Jesus da Silva, mais conhecida como Célia Tupinambá, é 

da aldeia Serra do Padeiro, localizada na Terra Indígena Tupinambá 

de Olivença, no sul do estado da Bahia. Participa intensamente da 

vida política e religiosa dos Tupinambá, envolvendo-se, sobretudo, 

em questões relacionadas à educação, à organização produtiva da 

aldeia, aos serviços sociais e aos direitos das mulheres. É professora 

no Colégio Estadual Indígena Tupinambá Serra do Padeiro (CEITSP), 

cursa a Licenciatura Intercultural Indígena junto ao Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA). Foi presidente 

da Associação dos Índios Tupinambá da Serra do Padeiro (AITSP), 

sendo responsável pela aprovação e gestão de projetos voltados 

ao fortalecimento da aldeia. Atuou na Articulação dos Povos e 

Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo (APOINME) e foi membro da Comissão 

Nacional de Política Indigenista (CNPI). Representa seu povo junto à Entidade das Nações Unidas 

para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres (ONU Mulheres). Realizou, em 2015, o 

documentário Voz Das Mulheres Indígenas (2015), que reúne depoimentos de mulheres indígenas da 

Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Alagoas acerca de suas trajetórias no movimento indígena. 

Trabalha na área audiovisual, realizando vídeos junto com o grupo jovem da comunidade. Em 2010, após 

uma audiência em Brasília, em que denunciou ações violentas da Polícia Federal contra seu povo, foi 

presa junto a seu bebê de colo, episódio que suscitou veementes críticas de entidades do Brasil e exterior. 

Desde então, é assistida pelo Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos da Secretaria 

de Direitos Humanos da Presidência da República.

Glicéria Tupinambá Graciela Guarani, pertencente à nação Guarani Kaiowá, é produtora 

cultural, comunicadora, cineasta, curadora de cinema e formadora 

em audiovisual. Uma das mulheres indígenas pioneiras em produções 

originais audiovisuais no cenário brasileiro, tem um currículo que 

inclui direção e roteiro em oito curtas-metragens e em uma série de 

videocartas Nhemongueta Cunha Mbaraete (2020, Instituto Moreira 

Salles - IMS/RJ) e codireção no longa My Blood is Red (Needs Must 

Film). Foi formadora no Curso Mulheres Indígenas e Novas Mídias 

Sociais - da invisibilidade ao acesso aos direitos, realizado pela ONU 

Mulheres e TJ/MS (MS, 2019), cineasta facilitadora na Oficina de 

Cinema – Ocupar a Tela: Mulheres, Terra e Movimento, realizada pelo 

IMS e Museu do Índio (RJ, 2019), convidada como debatedora da 

mesa redonda Internacional de Mulheres na Mídia e no Cinema na  

   70ª Berlinale – Berlin International Film Festival 2020.

John Nara Gomes é liderança política jovem na Retomada Aty Jovem 

(RAJ) e se formou na área de cinema pelo Programa de Extensão 

Imagem Canto Palavra no Território Guarani e Kaiowa. Dirigiu, junto 

com Genito Gomes, Ava Marangatu (2016) e Ava Yvy Vera (2016), que 

estrearam no Festival forumdoc.bh (2016). O primeiro ganhou o 

grande prêmio da Mostra de Audiovisual de Dourados e participou 

da exposição de arte How to talk with birds, trees, snakes, bulls and 

lions no Bahnhoff  Museum (Berlim, novembro de 2018). O segundo 

ganhou o prêmio de melhor documentário nas mostras Cachoeira.

doc (2017) e Cine Kurumin (2017) e diversos prêmios na Semana dos 

Realizadores (2017).

Graciela Guarani

John Nara Gomes 
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Kamtinuwy Myky, do povo Myky, tem 22 anos e é estudante do 

ensino médio técnico em Agroecologia. Mora na Aldeia Japuíra no 

município de Brasnorte (MT). Sempre participou da organização das 

mulheres de sua aldeia. Juntamente com outras jovens de sua aldeia 

e com as mulheres Myky, realizou o primeiro projeto de confecção do 

artesanato Myky. Também produziram um texto sobre o Rio Papagaio. 

Gosta de se comunicar e de estar com os mais velhos, aprendendo 

com os anciãos para compartilhar com outros jovens. Sempre ajuda 

nos preparativos da festa cultural de seu povo.

Juma codirigiu junto com a Associação dos Índios Cariris de Poço 

Dantas (Crato/CE) o documentário experimental Fôlego Vivo (2021) 

e também foi produtora executiva do curta-metragem Saberes e 

sabores: os indígenas cariri (r)existem junto com a mesma Associação. 

Também codirigiu junto com a liderança indígena Sikuani Margarita 

Rodriguez Weweli-Lukana o curta-metragem Nakua pewerewerekae 

jawabelia/Hasta el fin del mundo/Até o fim do mundo (Colômbia-

Brasil/2019), que foi ganhador do prêmio de melhor curta-

metragem da Mostra As Amazonas do Cinema dentro do Festival 

Pan-Amazônico de Cinema 2020. Dirigiu também o curta-metragem 

Nós somos a crise (2016), junto ao povo Terena da Terra Indígena 

Limão Verde no pantanal sul-mato-grossense, que ganhou menção 

honrosa na Mostra Lugar de Mulher é no Cinema (Salvador/BA –           

2019).

Juma

Kamtinuwy Myky

Maemes Gonçalves de Oliveira Ferro, do povo XaKriabá, mora na 

aldeia Brejo Mata Fome. Com 27 anos, casada há 9 anos, tem um 

filho de 4 anos por nome Talles. É professora na Escola Estadual 

Indígena Bukimuju há cinco anos e formada na UFMG, habilitada 

em Línguas, Artes e Literatura, pelo programa de Formação 

Intercultural de Educadores Indígenas (FIEI). Integra o Laboratório 

LAPA – Laboratório de Práticas Audiovisuais, através de um projeto 

de extensão da Faculdade de Educação da Universidade Federal de 

Minas Gerais (FAE/UFMG), onde teve a oportunidade de conhecer 

novas pessoas e contar histórias do seu povo através do olhar de 

uma mulher.

Maria das Dores de Oliveira é indígena do povo Pankararu 

(Pernambuco, Brasil), possui graduação em História (1990) e 

Pedagogia (1997); mestrado (2001) e doutorado (2006) em Letras 

e Linguística pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL). É 

professora aposentada da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, com 

sua última lotação na Coordenação Técnica Local de Ilhéus/Bahia, 

onde desenvolveu atividades relacionadas às políticas públicas 

para educação escolar para os povos indígenas, em especial, o 

povo Tupinambá. Foi bolsista do International Fellowship Program/

Ford Foundation (turma 2002). Possui vários artigos publicados 

relacionados à sua pesquisa com a língua Ofayé. É colaboradora da 

ONG THYDEWA desde 2010. Codirige seu primeiro filme, Mensagens 

da Terra, em parceria com Sebastián Gerlic em 2020.

Maemes Gonçalves de Oliveira Ferro

Maria Pankararu
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Tipuici Manoki mora na aldeia Treze de Maio, na Terra Indígena 

Irantxe, no município de Brasnorte (MT). É graduada em Ciências 

Sociais na Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), atuou 

como agente de saúde indígena e professora articuladora da rede 

estadual de ensino. Começou a trabalhar com audiovisual em 2009 

e, depois de uma interrupção devido aos estudos, em 2019, voltou 

a fazer filmes. 

Margarita Rodriguez Weweli-Lukana atua como liderança política de 

seu povo Sikuani e é atriz, criadora audiovisual e artesã. Integra o 

Conselho de Mulheres Indígenas Sikuani Jumeniduawa (COMISJU) e 

o Conselho Nacional de Mulheres Indígenas de Colômbia (CONAMIC). 

Margarita Rodriguez

Tipuici Manoki

Mãnynu Myky tem 20 anos e participou de algumas oficinas de 

audiovisual na Aldeia Japuíra no município de Brasnorte (MT), onde 

vive. Junto com outras jovens Myky, produziu vídeos que tratam de 

temas como as redes, os anéis, xire, cesto e peneira. Tem interesse 

em fazer as filmagens e aprender mais, para mostrar sua cultura para 

outros povos indígenas e para os não indígenas.

Mãnynu Myky

Michele Perito Concianza Kaiowá, formada em direção pela Escola 

de Cinema Darcy Ribeiro, pertence ao povo Guarani Kaiowá. É 

professora na Escola Municipal Indígena Pai Chiquito (Panambizinho, 

MS) e participa da ASCURI (Associação Cultural dos Realizadores 

Indígenas). Participou do projeto Nhemongueta Kunhã Mbaraete 

(2020), trocas de videocartas com Graci Guarani, Michele Kaiowá e 

Patrícia Ferreira, comissionadas pelo Instituto Moreira Salles durante 

a pandemia de covid-19.

Michele Perito Concianza Kaiowá
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Natali Mamani é descendente Aymara, imigrante boliviana e 

integrante da Equipe de Base Warmis – Convergência das Culturas. 

Atualmente, faz trabalhos experimentais em videoarte, nos quais 

traz referências musicais e visuais dos países andinos e busca aplicar 

conceitos da cosmovisão andina aos seus trabalhos.

Natali Condori Mamani

Naine Terena é natural de Cuiabá, Mato Grosso, indígena da etnia 

Terena e ativista. Formada em Comunicação Social pela Universidade 

Federal do Mato Grosso (UFMT), docente da União das Faculdades 

Católicas de Mato Grosso, mestre em artes pela Universidade de 

Brasília (UnB) e doutora em Educação pela Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC-SP). É empreendedora cultural na Oráculo 

Comunicação, Educação e Cultura. Foi agraciada como Mestre da 

Cultura de Mato Grosso através do Edital Mestres da Cultura/2020 (Lei 

Aldir Blanc) e é uma das organizadoras do livro Povos Indígenas no 

Brasil: perspectivas no fortalecimento de lutas e combate ao preconceito 

por meio do audiovisual, do Dossiê: Educação escolar indígena no século 

XXI: desafios, especificidades e perspectivas e da Abatirá - Revista de 

Ciências Humanas e Linguagens (dez./2019, Universidade do Estado da 

Bahia - UNEB). É curadora independente e assina algumas produções 

jornalísticas para projetos/veículos de comunicação ambientais e 

culturais.

Naine Terena

Patrícia Ferreira Pará Yxapy é professora e realizadora audiovisual 

indígena da etnia Mbyá-Guarani/RS. Em 2007, cofundou o Coletivo 

Mbyá-Guarani de Cinema, atualmente está finalizando seu primeiro 

longa autoral e circula em festivais de cinema com o filme TEKO HAXY 

– ser imperfeita (2018), codirigido com Sophia Pinheiro. Realizou os 

filmes: As Bicicletas de Nhanderu (2011); Desterro Guarani (2011); 

TAVA, a casa de pedra (2012) e No caminho com Mario (2014). Dentre 

as premiações de seus trabalhos destacam-se: Menção Honrosa – XIV 

FICA (2012) pelo filme Desterro Guarani, o Prêmio Cora Coralina de 

melhor longa no XIII FICA (2011), o Prêmio Melhor longa/média do 

III CachoeiraDoc e Menção Honrosa na mostra Competitiva Nacional 

do forumdoc.bh.2011 com o filme As Bicicletas de Nhanderu (2015), o 

Prêmio Melhor curta Júri Oficial e menção honrosa Júri Jovem do VI 

CachoeiraDoc com o filme No caminho com Mário. Em 2014 e 2015, 

participou de residências artísticas com os cineastas indígenas Innu, 

no Canadá. Em 2017, foi júri do festival de Cine Kurumin. Em 2019, 

participou como convidada da mostra Performances Ameríndias do 

Doclisboa (Lisboa), esteve em Nova York para o Margareth Mead Film 

Festival e participou do debate “As mulheres indígenas e o cinema” 

durante a 14 Cine OP - Mostra de cinema Ouro Preto. Ainda no mesmo 

ano, participou como artista da 21ª Bienal de Arte Contemporânea 

Sesc_Videobrasil e da conferência no instituto Tepoztlan em México. 

Em 2020, apresentou sua primeira exposição individual na Berlinale, 

dentro da mostra do programa Forum Expanded.

Patrícia Ferreira Pará Yxapy 
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Olinda Yawar Wanderley é indígena do povo Tupinambá e Pataxó 

hãhãhãe, jornalista, cineasta e ativista ambiental. No final de 2015 

apresentou sua obra documental Retomar Para Existir no Trabalho 

de Conclusão de Curso de Jornalismo. Trabalha como produtora 

local e assistente de produção, tendo exercido essa função no filme 

Uma Mulher Uma Aldeia, longa-metragem. Produção: Inspirar Ideias e 

Ideais, e como assistente de produção no filme Je Suis L’engrais de ma 

Terre (França/Brasil, DOC, longa-metragem). Produção: Luis Miranda 

(Paris), ANAI (Salvador Bahia). Em 2018 concluiu seu primeiro longa, 

Mulheres que Alimentam, participou da Mostra Amotara “Olhares das 

Mulheres Indígenas” 1a edição como artista Convidada, palestrante 

e debatedora e realizadora de obra de Audiovisual exibida na 

programação, foi produtora da Mostra Paraguaçu de Cinema 

Indígena 1a edição. Em 2019, foi uma das curadoras do Festival de 

Cinema Indígena Cine Kurumin 7a. edição, Recife e Brasília. Em 2020 

concluiu seu primeiro filme ficção Kaapora – O chamado das Matas e 

o filme Equilíbrio (2020), foi curadora do Cabíria Festival Mulheres e 

Audiovisual - curadoria, roteiro de série. (2020).

Olinda Yawar Wanderley
Sueli Maxakali é cineasta, fotógrafa e professora do povo indígena 

Tikmũ’ũn (Maxakali), habitante do Vale do Mucuri, Minas Gerais. Ao 

longo dos últimos anos, junto com seu esposo Isael Maxakali, tem 

se dedicado ao registro fílmico da história e dos rituais do seu povo. 

Juntos, co-dirigiram os filmes Quando os yãmĩy vêm dançar conosco 

(2011), Yãmĩyhex: as mulheres-espírito (2019) e Nũhũ yãgmũ yõg hãm: 

essa terra é nossa! (2020). É graduanda na Formação Intercultural 

de Educadores Indígenas (FIEI) da UFMG, mestre do Programa de 

Saberes Tradicionais na UFMG e foi indicada pelo colegiado de 

Letras/UFMG para receber o reconhecimento por Notório Saber. Foi 

presidente da Associação Maxakali de Aldeia Verde.

Sueli Maxakali

Takarauku Myky tem 20 anos e participou de algumas oficinas de 

audiovisual na Aldeia Japuíra no município de Brasnorte (MT), onde 

vive. Junto com outras jovens Myky, produziu vídeos que tratam de 

temas como as redes, os anéis, xire, cesto e peneira. Tem interesse 

em fazer as filmagens e aprender mais, para mostrar sua cultura para 

outros povos indígenas e para os não indígenas.

Takarauku Myky
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Shawara Maxakali é indígena da Aldeia Verde Maxakali em Ladainha, 

Minas Gerais. É desenhista, diretora estreante e membro da produtora 

Pajé Filmes.

Shawara Maxakali

Vanessa Pataxó pertence à Aldeia Pataxó Coroa Vermelha, localizada 

no extremo sul da Bahia. É graduanda do curso de Fisioterapia da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), membra do PET Comunidades 

indígenas e do Observatório de Saúde Indígena. Faz parte da equipe 

de comunicação do Movimento Unido dos Povos e Organizações 

Indígenas da Bahia (MUPOIBA) e do Conselho da Juventude Pataxó da 

Bahia (CONJUPAB). Já realizou alguns vídeos e documentários durante 

seu percurso acadêmico: Saúde dos Povos Tradicionais: população 

indígena e quilombola, Saúde indígena nas comunidades indígenas, 

Povos indígenas e o combate ao Covid-19.

Vanessa Pataxó

Vanuzia Bomfim Vieira é indígena Pataxó, cineasta, professora, 

formada em Ciências Sociais e Humanas pela Universidade Federal 

de Minas Gerais (UFMG), cursa Mestrado Profissional em Ensino e 

Relações Étnico-Raciais pela Universidade Federal do Sul da Bahia 

(UFSB). Dirigiu e gravou o longa-metragem Força das Mulheres 

Pataxó da Aldeia Mãe (2019). Na comunidade, além de professora, 

é mãe, artesã e participante de vários eventos culturais dentro da 

comunidade.

Vanuzia Bonfim 

A Associação dos Índios Cariris do Poço Dantas-Umari é parte da 

comunidade indígena do povo orginário Kariri, situado na zona rural 

da cidade do Crato, estado do Ceará, no sopé da Chapada do Araripe. 

Dedica-se a melhorar as condições socioeconômicas da comunidade, 

além de divulgar suas ações culturais nas áreas do artesanato, 

culinária, audiovisual, dança, contação de histórias, dentre outros, 

numa ponte conectora de passado, presente e futuro. É ligada ao 

grupo Retomada Kariri, que reúne a luta indígena em nível nacional.

Associação dos Índios Cariris do Poço Dantas
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Wisio Kawaiwete vive na aldeia Kwarujá, Terra Indígena do Xingu, 

participou da formação em audiovisual com um grupo de mulheres de 

18 a 70 anos em sua aldeia, e assumiu o papel de diretora. Importante 

liderança do povo Kawaiweté do Xingu, Wisio foi uma grande 

incentivadora e parceira do Instituto Catitu no projeto de formação 

audiovisual das mulheres do Xingu que começou na sua aldeia. Sua 

nora, Kujasaege, foi chamada por ela para fazer o papel da Cutia no 

filme e desde então se tornou realizadora audiovisual.

Wisio Kawaiwete
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