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\ forumdoc.mg.2012

Em um mundo em que a TV e os filmes hollywoodianos 

se impõem como nossa referência audiovisual 

cotidiana, torna-se cada vez mais necessário mostrar 

que outras visões do mundo também são possíveis. 

Que outro cinema também é possível. Um filme pode 

ser sim, mas, é claro, não é apenas entretenimento. Por 

isso, convidamos você a ver o cinema como um meio 

que pensa. E se pensa, também faz a gente pensar. Pois 

o espectador não é, e nunca foi, alguém passivo, que 

só recebe sem fazer nenhum esforço. Pelo contrário, 

cada vez que vemos as imagens do mundo passar, uma 

após a outra, diante de nossos olhos, o que estamos 

fazendo é trabalhar. Sim, isso pode ser imperceptível, 

mas cada espectador é também um trabalhador, e tem 

uma alma que deseja e sonha. É em torno dessa ideia 

que o forumdoc.mg – Festival do Filme Documentário e 

Etnográfico – se organiza. 

É com essa proposta que compartilhamos com diversas 

instituições em diferentes cidades de Minas Gerais, 

numa ação conjunta, cada vez mais descentralizada, 

buscar tornar pública uma cinematografia de acesso 

muitas vezes restrito. E queremos dividir isso com você.

As temáticas e as formas de cada filme são variadas, 

mas sempre se preocupam com uma proposição 

política, social e estética, proporcionando uma 

discussão mediada com os espectadores, e buscando o 

compartilhamento de experiências, ao tentar perceber 

principalmente o que cada um deles tem a nos mostrar 

sobre a vida e sua maneira de nos apresentar ao nosso 

mundo.  

Os filmes apresentados nas nove cidades que integram 

o forumdoc.mg em 2012 são representativos das 

seguintes mostras que compuseram o 15º Festival do 

Filme Documentário e Etnográfrico - forumdoc.bh:
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/ mostra Fernando Coni Campos

Fernando Coni Campos é um dos mais bem guardados 

segredos do cinema brasileiro. Homem de letras, 

pintor, designer gráfico, realizador de sete longas e 

onze curtas-metragem, escassas são as referências a 

sua obra hoje, com poucas exibições e pouca memória 

sobre seu trabalho. A mostra retrospectiva deste 

autor, exibiu um conjunto expressivo de seus filmes, 

contribuindo para minimizar seu desconhecimento 

pelo público. 

Nesta mostra itinerante exibiremos Viagem ao Fim do 

Mundo (1968) marco na  cinematografia do autor. Sobre 

o filme, escreveu Jean Claude Bernardet:

“Quando vi Viagem ao Fim do Mundo pela primeira vez, percebi 

que não havia nada semelhante no panorama cinematográfico 

brasileiro, que ele abria perspectivas em direção ao cinema-

ensaio, à possibilidade de elaborar ensaios em filmes, que o 

pensamento no cinema não precisava se ater à ficção, que o 

pensamento no cinema podia recorrer à ficção entre outros 

instrumentos” (JCB) 1.

/ mostra cinema dos povos originários

“Quando o vídeo se apresentou como possibilidade, as 

comunidades indígenas souberam se valer deste suporte. 

Selecionaram pessoas interessadas ou já envolvidas com 

comunicação para formarem-se em produção videográfica e 

continuar um processo de reivindicação étnica que já estava 

em processo, pelo menos desde o fim dos anos 1960, mas 

que tem seu horizonte mais estendido na sobrevivência e 

resistência dos povos indígenas durante mais de 500 anos de 

colonização” (Freya Schiwy) 2.

O termo “cinema dos povos originários” é empregado 

para denominar as produções audiovisuais dos grupos 

com os quais o Centro de Información y Realización 

Cinematográfica (CEFREC) tem trabalhado nos 

últimos 15 anos em parceria com diversos grupos 

indígenas e campesinos: Aymara, Ayoreo, Araona, 

Baure, Chiquitano, Canichana, Caniveño, Cayubaba, 

Chacobo, Eseejja, Itonama, Joaquiniano, Machinei, 

Moré, Mosetén, Movima, Moxeño, Pakawara, Quéchua, 

Sirionó, Tacana, Toromona, Yaminahua, Yuracaré, em

ações que englobam não só a formação de 

cineastas indígenas, mas também promovem 

difusão, distribuição e financiamento de projetos 

de comunicação (rádio, vídeo, TV, web) em diversos 

contextos sociais e políticos, consolidando um 

sistema plurinacional de comunicação. Através dessas 

produções tais comunidades se apropriam dos gêneros 

cinematográficos presentes nas narrativas ficcionais, 

como o drama, o terror ou o humor e também apostam 

na tradição documental, realizando filmes etnográficos 

descritivos dos seus próprios modos de vida. Da Bolívia 

vieram os filmes Sirionó e Colete de Prata.

Outra experiência aqui apresentada refere-se ao 

vídeoativismo que caracteriza o Chiapas Media Project, 

ligado à insurgência contemporânea dos zapatistas no 

México. Seu objetivo é possibilitar as comunidades a 

produzirem seus próprios materiais audiovisuais e 

difundi-los. Atualmente o projeto trabalha na difusão 

dos vídeos feitos pelas comunidades indígenas e 

campesinas dos estados de Chiapas e Guerrero, no 

sudeste mexicano. 

O exemplar desse contexto aqui exibido é A terra é 

de quem nela trabalha. Integra ainda a mostra o filme 

Punalka: o Alto Bíobío, da cineasta Jeanette Paillan, 

como fruto da realização cinematográfica entre o povo 

mapuche, no Chile.

/ mostra o animal e a câmera

Um dos temas mais estimulantes da Ciência do Homem, 

conhecida também por Antropologia, recai sobre a 

controversa relação (real e conceitual) entre homens e 

animais, que, em sua exposição e análise, demanda a 

mobilização de uma série de outras noções correlatas 

como as de humanidade e animalidade, humanismo e 

animismo, frequentemente englobadas pelo dualismo 

mór das ciências sociais e humanas, qual seja, aquele 

que se refere à distinção radical entre Natureza e 

Cultura/Sociedade.
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Nessa partilha, ocioso dizer, os animais são 

compreendidos como parte da natureza, enquanto 

os homens – no estilo de um parente traíra –, apesar 

de animais e partes da natureza, não se identificam 

(duvide dessa afirmação e de outras) com o reino animal 

enquanto tal, visto terem adquirido um suplemento ou 

aplicativo que possibilitou sua distinção e criação de um 

reino próprio, a saber, o reino social, i.e, a sociedade. 

Esse aplicativo, que não é senão um diacrítico, seria 

a linguagem. O animal não fala, logo, não é um ser 

social nem político, falar em sociedade é um atributo 

do homem.

Essa é a lição que tiramos da Constituição Moderna 

ou da modernidade, que segundo Bruno Latour, se 

caracteriza por um humanismo exacerbado que separa 

radicalmente o mundo natural e o mundo social – seja 

para saudar o homem, seja para anunciar sua morte. 

Mas o que fazer com outros discursos sobre a natureza 

e a sociedade, os homens e os animais, que não estão 

de acordo com nossa partilha moderna entre o mundo 

/ mostra  competitiva nacional
natural e o mundo social e nos quais atitudes e práticas 

com a natureza se dão de formas muito diversas?

Do cineasta e antropólogo Jean Rouch mostraremos 

o belíssimo A caça ao leão com arco (1965); de John 

Marshall, Os caçadores (1957); e de Pierre Perrault 

– Pela continuação do mundo (1962) e A besta 

luminosa (1982) –, filmes que  revelam uma etnografia 

documental atenta que apresenta um jogo ritual 

complexo, e repleto de detalhes, entre homens e certos 

animais, animais especiais. O caráter nostálgico da 

caça/pesca, assim como o entusiasmo dos caçadores e 

pescadores, é talvez o aspecto que perpassa a maioria 

desses filmes que devolvem a essas pessoas simples 

e corajosas o direito ao ofício dessas práticas de que 

tanto se orgulham. Exibiremos ainda desta mostra: 

Histórias de Mawary (Ruben Caixeta de Queiroz) e 

Caçando Capivara (Maxakali).

É um lugar-comum marcar a variada gama de expressões, 

formas e usos de linguagem cinematográfica como 

marco de uma seleção para mostra competitiva em 

festivais. Porém, para essa mostra do 15º forumdoc.

bh, há uma diferença de matiz nessa diversidade, que 

a faz deixar de ser simples manifestação evidente da 

pluralidade inerente ao Brasil e da extrema difusão da 

filmagem em digital e passa a ser manifestação de um 

estado de percepção e de relação com o estágio atual 

do fazer e pensar documentário.

Tal variedade tem um ponto de partida e um de 

chegada: parte-se de um esgotamento com as formas 

de se fazer documentário: não se adere ao formato da 

entrevista, ao filme de tema, mas também já não se 

conforta com o documentário observacional montado 

à ficção, de foco repousado na ação dos personagens e 

que tem como premissa certa invisibilidade da câmera. 

O ponto de chegada é a instauração da consciência 

do filme como instância que deflagra e captura os 

comportamentos, personagens e histórias.

A realidade apreendida só existe enquanto realidade 

que o filme dispara e absorve: não há ingênua pretensão 

à captação espontânea do real. E, se de fato tal 

ingenuidade não está presente no documentário desde 

seu inicio, sobrevivendo como desvio inconsequente de 

maus cineastas, nesses filmes tal consciência adquire 

forma explícita. 

Deste seleção, apresentaremos Diário de uma Busca 

(Flávia Castro), escolhido o melhor filme da competitiva 

nacional forumdoc.bh.2011; Ex isto (Cao Guimarães);  

Aventuras de Paulo Bruscky (Gabriel Mascaro) Santos 

Dumont, pré-cineasta? (Carlos Adriano); Bicicletas de 

Nhanderú (Ariel Ortega e Patrícia Ferreira); O céu sobre 

os ombros (Sérgio Borges); Acercadacana (Felipe Peres 

Calheiros); Oferenda (Ana Bárbara Ramos), Morada 

(Joana Oliveira) e Ovos de Dinossauro na Sala de Estar 

(Rafael Urban).
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Um sentimento instável, ainda que certeiro, se reafirma 

face aos mais de cento e cinquenta filmes que recebemos 

para seleção da mostra competitiva internacional: 

vivemos tempos de transformações, revoluções, 

primaveras. O mundo está inquieto, em chamas, como 

comprovam as notícias chegadas das praças do Sol e 

Tahrir, das ruas de Israel, Índia, Turquia, Grécia, da 

toda-poderosa Wall Street. Tempos promissores estes, 

repletos de manifestações de toda ordem - ou a favor 

de outras ordens - em que é possível invadir castelos, 

derrubar ditadores, atear fogo ao próprio corpo, exigir 

justiça, lutar por novas formas de conviver neste velho e 

vasto mundo, que apesar de tudo, ainda é nosso.

Menor que o mundo, mas parte dele, o cinema parece 

responder ao apelo das multidões em revolta. Isso se 

tornou bem claro durante nosso processo seletivo: boa 

parte dos filmes são movidos pelo desejo revolucionário 

de lutar por uma vida mais justa, ausente de explorações, 

exclusões, perseguições e preconceitos. Era mesmo de

se esperar - sabemos bem que o cinema, sobretudo o

/ mostra competitiva internacional
documentário, está no mundo, nele se inspira, com ele 

toma forma, age e resiste. A novidade e a surpresa, 

entretanto, são as maneiras muito originais com que 

os filmes dão conta desta preciosa e difícil tarefa de 

expressar as diferentes cores e dores do homem. O 

filme vencedor da competitiva internacional do 15º 

forumdoc.bh, Fragmentos de uma Revolução (direção 

anônima), aqui exibido, é emblemático desse cinema 

contemporâneo.

/ mostra filmes de quintal

Dos filmes organizados na mostra Filmes de Quintal, que 

reúne um coletivo de realizadores ligados à produção 

do forumdoc.bh, exibiremos: Roda (Carla Maia e Raquel 

Junqueira); Erosões (Umbando): Quando os Yãmiy vem 

dançar conosco (Isael Maxakali, Sueli Maxakali e Renata 

Otto) e Manoki, Pytá mãnãnjulipja, Luta pela Terra 

(Celso Xinuxi, Alonso Irawali, Manuel Kanuxi).

\ sinopses 
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1 Originalmente publicado em http://jcbernardet.blog.uol.com.
br/ em 22/06/11.
2 O Outro Olhar. Vídeo Indígena e descolonização, catálogo 
forumdoc.bh.2011, pg. 281.



Direção Fernando Coni Campos

\ Viagem ao fim do mundo

Uma viagem de avião. Enquanto aguardam a chamada para 
o embarque, as personagens são apresentadas. Um rapaz 
encontra uma edição de bolso das “Memórias Póstumas”, 
de Machado de Assis. Uma vez em vôo, enquanto os outros 
passageiros lêem jornais e revistas, o rapaz lê Machado de 
Assis, detendo-se no capítulo “O delírio”, que passa a ser 
visualizado até o momento em que Pandora grita: “Olha o 
que tem sido a vida no planeta onde habitas!”. 

/ mostra Fernando Coni Campos

/ Brasil \ 1968 / p&b \ 95’

/  mostra cinema dos povos originários 

Direção  Patricio Luna (Aymara)

\ Qulqi chaleco / Colete de prata 

Dramatização de um conto tradicional Aymara que propõe 
uma reflexão sobre a ambição, a avareza e as consequências 
da acumulação.

/ Bolívia \ 1999 / cor \ 22’

Direção Coletiva 

\ Sirionó

O dia a dia da comunidade Sirionó de Ibiato nos tempos das 
ditaduras militares, no final da década de 70 e logo antes 
da histórica marcha indígena de 1990 pelo Território e pela 
Dignidade, nos faz refletir sobre a educação e a forma na 
qual se impôs um modelo alheio às culturas indígenas e de 
desrespeito ao próprio idioma.

/ Bolívia \ 2010 / cor \ 56’

Direção Jeannette Paillán (Mapuche) 

\ Punalka: el alto Bíobío 
/ Punalka: o alto Bíobío

O filme revela o ponto de vista do povo Mapuche que habita 
o vale do rio Bíobío, no Chile, tendo como foco a ameaça 
que representa a construção de uma represa hidroelétrica 
sobre a forma de vida dos Mapuche.

/ Chile \ 1995 / cor \ 26’
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Direção Coletiva (Tzotzil)

\ La tierra es de quien la trabaja 
/ A  terra é de quem nela trabalha

O vídeo acompanha a situação da cidade de Bolon Aja’aw, 
localizada no norte do estado, perto do famoso sistema do 
rio Água Azul. O governo federal vendeu as terras de Bolon 
Aja’aw a uma companhia privada para a criação de um centro 
de ecoturismo, sem a permissão dos membros da comunidade. 
O vídeo documenta um encontro entre autoridades Zapatistas e 
funcionários do governo mexicano, e oferece um olhar crítico em 
relação às implicações práticas do assim chamado ecoturismo.

/ México \ 2005 / cor \ 15’

/  mostra o animal e a câmera

Direção Jean Rouch

\ La Chasse au lion à l’arc
/ A caça ao leão com arco 

De 1957 a 1964, Rouch seguiu os caçadores Gaos da região 
de Yatakala e o filme retraça os episódios desta caça na 
qual técnica e magia estão intimamente ligadas: fabricação 
dos arcos e flechas, preparação do veneno, rastreamento e 
ritual de sacrifício. Mas o velho leão assassino, denominado 
“Americano”, conseguirá evitar todas as armadilhas, e os 
Gaos apenas aprisionarão duas de suas fêmeas. Após a 
caça, os homens contam a seus filhos a história de gaway 
gawey, a maravilhosa caça aos leões. 

/ Nigéria | Mali | Burkina Faso \ 1965 / cor \ 77’25’’

Direção John Marshall 

\ The hunters / Os caçadores

Neste clássico filme antropológico, John Marshall segue 
uma caçada de uma girafa realizada por quatro homens 
em um período de cinco dias. Foi filmado em 1952-53 na 
terceira expedição conjunta Smithsonian- Harvard Peabody 
e apoiada pela família Marshall p ara estudar os Ju/’hoansi, 
um dos poucos grupos que ainda sobrevivem da caça e 
coleta. John Marshall era um jovem quando fez este filme, 
seu primeiro longa-metragem. 

/ EUA \ 1957 / cor \ 72’

Direção Pierre Perrault, Michel Brault

\ Pour la suite du monde 
/ Pela continuação do mundo

Pierre Perrault e Michel Brault foram atraídos para a Ilha dos 
Coudres por duas razões: a linguagem do povo que vivia nesta 
pequena ilha no rio Saint Lawrence e as baleias. Durante séculos, 
os pescadores da Ilha dos Coudres pegaram cachalotes. As 
almas dos mortos eram invocadas pelo sucesso da pesca e uma 
técnica única era utilizada: os homens armavam uma armadilha 
de galhos na areia da costa, na maré baixa, para capturar 
baleias brancas, uma tradição que foi abandonada em 1920.

/ Canadá \ 1962 / p&b \ 106’
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Direção Pierre Perrault

\ La bête lumineuse  / A besta luminosa

A caça ao alce, uma tradição no Quebec, é aqui pretexto 
para investigar a alma quebequense e exaltar seu discurso. 
Em uma cabana de Maniwaki, habitantes da cidade realizam 
seu anual retorno à natureza... como se realiza um milagre. 
Mistérios da caça, que clama por sorte e habilidade, com 
essa “febre masculina” que difrata sonho e realidade. Prazer 
de medir forças com os elementos da natureza e conhecer 
seus limites. 

/ Canadá \ 1982 / cor \ 127’

Direção Ruben Caixeta de Queiróz

\ Histórias de Mawary

Em 1994 estivemos na aldeia Mapuera (noroeste do Pará, 
Brasil) para ver e ouvir as narrativas de um tempo passado, 
mas hoje ainda inscritas nos corpos, nas palavras, no 
presente e na vida cotidiana do povo Waiwai.

/ Brasil \ 2009 / cor \ 56’

/ mostra competitiva nacional

Direção Cao Guimarães

\ Ex isto 

Livremente inspirada na obra Catatau, de Paulo Leminski, a 
narrativa parte da hipótese histórica imaginada pelo poeta 
curitibano: “E se René Descartes tivesse vindo ao Brasil 
com Maurício de Nassau?” O filme realiza essa hipótese e 
acompanha o pai da filosofia moderna em seu périplo pelos 
trópicos. Sob o efeito de ervas alucinógenas, ele investiga 
questões da geometria e da óptica diante de um mundo 
absolutamente estranho. 

/ Brasil \ 2010 / cor \ 86’

Direção Derli Maxakali, Marilton Maxakali, Juninha Maxakali, Janaina 

Maxakali, Fernando Maxakali, Joanina Maxakali, Zé Carlos Maxakali,  

Bernardo Maxakali, João Duro Maxakali

\ Kuxakuk Xak Caçando Capivara

Caçadores Tikmu’un saem com seus cães e espíritos aliados 
em busca da capivara. Cantos, olhares e eventos. Intensidades 
que se agitam sob um plano de aparente silêncio. 

/ Brasil \ 2009 / cor \ 57’
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Direção Gabriel Mascaro

\ As aventuras de Paulo Bruscky 

O artista Paulo Bruscky entra na plataforma de 
relacionamento virtual “Second Life” e conhece um ex-
diretor de cinema, Gabriel Mascaro, que hoje vive, se 
diverte e trabalha fazendo filmes na rede virtual. Paulo 
encomenda a Gabriel um registro machinima em formato 
de documentário de suas aventuras no “Second Life”.

/ Brasil \ 2010 / cor \ 19’

Direção Carlos Adriano

\ Santos Dumont: pré-cineasta?

Este documentário parte da descoberta e restauração de um 
raro e desconhecido carretel de fotografias reproduzidas 
de um filme mutoscópio, produzido em 1901, em Londres, 
sobre Santos Dumont  (1873-1932). A obra aborda aspectos 
históricos e artísticos dos primórdios do cinema (pré-
cinema, cinema de atrações) e do cinema de reapropriação 
de arquivo (found footage, filme de reciclagem), por meio de 
entrevistas, documentos, metáforas visuais e da articulação 
própria de um ensaio poético.

/ Brasil \ 2010 / cor \ 64’

Direção Sandro Ariel Ortega e Patrícia Ferreira

\ Bicicletas de Nhanderú
 

Uma imersão no cotidiano e na espiritualidade dos Mbya-
Guarani da aldeia Koenju, em São Miguel das Missões, no 
Rio Grande do Sul. 

/ Brasil \ 2011 / cor \ 45’

Direção Flávia Castro

\ Diário de uma busca 

Outubro, 1984. Celso Castro, jornalista com uma longa 
história de militância de esquerda, é encontrado morto no 
apartamento de um suposto ex-oficial nazista, onde entrou 
à força. A polícia sustenta que se trata de um suicídio. 
O episódio, digno de um filme de suspense, é o ponto 
de partida de Flávia, filha de Celso e diretora do filme. É 
uma viagem no tempo e na geografia: o filme percorre os 
cenários do exílio familiar, dos ideais e do fracasso de um 
projeto político.

/ Brasil | França \ 2010 / cor \ 105’
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Direção Sérgio Borges

\ O céu sobre os ombros

O céu sobre os ombros conta a história de três pessoas 
anônimas, comuns. São histórias inventadas pela vida, 
de pessoas que vivem num contexto entre o cotidiano, o 
exótico e a marginalidade. O filme é um gesto para revelar 
o quanto somos todos tão humanos, e quão semelhantes 
são nossos medos e desejos.

/ Brasil \ 2010 / cor \ 72’

Direção Felipe Peres Calheiros

\ Acercadacana

Nos anos 90, com a valorização do etanol e a expansão 
do latifúndio canavieiro, 15 mil famílias foram expulsas 
dos seus sítios na zona da mata de Pernambuco. Maria 
Francisca decidiu resistir.

/ Brasil \ 2010 / cor \ 20’

Direção Rafael Urban

\ Ovos de dinossauro na sala de estar 

Ragnhild Borgomanero, 77 anos, estudou fotografia digital 
e fez cursos de Photoshop e Premiere para manter viva a 
memória de seu falecido esposo, Guido, com quem reuniu a 
maior coleção particular de fósseis da América Latina.

/ Brasil \ 2011 / cor \ 12’

Direção Ana Bárbara Ramos

\ Oferenda 

Filme etnográfico ensaístico sobre o ato de entregar 
presentes a Iemanjá, divindade mítica de origem africana. 
Cultuada no Brasil desde a chegada dos negros escravos, 
Iemanjá hoje atraí milhares de devotos a sua festa anual 
celebrada na beira do mar, no dia 8 de dezembro.

/ Brasil \ 2011 / cor \ 17’
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Direção Joana Oliveira

\ Morada

Essa é a história da espera de Dona Virgínia que, há mais 
de cinquenta anos, aguarda a desapropriação de sua casa. 
Ano após ano, o governo ameaça destruir o lugar onde ela 
guarda seu passado e suas memórias vivas.

/ Brasil \ 2010 / cor \ 78’

/ mostra competitiva internacional

A história trata dos protestos no Irã, em que cidadãos 
anônimos fizeram, de improviso, o papel de jornalistas, 
e conseguiram por seus próprios meios burlar a censura 
oficial.

/ Fragmentos de uma revolução 
\ Fragments d’une révolution

/ França \ 2010 / cor  \ 55’

Direção  Anonymous

/ sessões filmes de quintal

Direção Carla Maia, Raquel Junqueira

\ Roda

Entre sambas e memórias, compositores, intérpretes 
e instrumentistas da Velha Guarda do Samba de Belo 
Horizonte fazem roda.

/ Brasil \ 2011 / cor \ 72’

Direção Umbando

\ Erosões

Quadrilátero ferrífero, região metropolitana de BH. É neste 
território, no meio de uma comunidade em desaparecimento, 
que se trava uma batalha entre a máquina cinematográfica 
e as máquinas de exploração mineradoras.

/ Brasil \ 2011 / cor \ 35’
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Direção Celso Xinuxi, Alonso Irawali, Manoel Kanuxi

\ Manoki, Pytámãnãnjulipja
/ Luta pela terra

A hidrelétrica construída às margens da Terra Indígena 
Irantxe / Manoki acabou com os peixes da região e os 
latifúndios de soja e gado destruíram toda a mata nativa 
ao redor da Terra. A luta atual é pela homologação da 
ampliação do território, enfrentando a resistência de 
grandes fazendeiros  e a morosidade do governo federal.

/ Brasil \ 2010 / cor \ 36’ Direção Isael Maxakali, Sueli Maxakali e Renata Otto

\ Quando os Yãmiy vêm dançar conosco

Isael e Sueli são um casal Maxakali. São professores, em Aldeia 
Verde, uma comunidade transferida em 2007 para a Terra 
Indígena Ad Hãm Yîxux, no município de Ladainha, MG. Apesar 
de sua história antiga de contato com os brancos, os Maxakali 
mantiveram sua língua e sua relativa autonomia em relação à 
sociedade nacional. Muitos velhos, pajés e lideranças Maxakali 
afirmam que sua força provém das relações que mantêm com 
seus Yãmiy, seus espíritos. Isael e Sueli têm um desejo ardente 
de usar a tecnologia em favor de suas tradições, todas elas 
herdadas dos Yãmiy. Gostam de fazer reveberar por outros 
meios a voz do pajé: tudo está bem, quando os Yãmiy vêm 
dançar conosco.

/ Brasil \ 2011 / cor \ 52’

\ programação
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/ LAGOA SANTA 

16 a 20 de abril e 04 de maio

16/04  SEGUNDA-FEIRA

18:30h 

HISTóRIAS DE MAWARY 

Direção: Ruben Caixeta de Queiróz

Escola Municipal Dr. Lund

17/04 TERçA-FEIRA

19h 

BICICLETAS DE NHANDERú 

Direção: Sandro Ariel Ortega e Patrícia Ferreira

Escola Municipal Coronel Pedro Vieira de Freitas

18/04 QUARTA-FEIRA

19h 

LUTA PELA TERRA 

Direção: Celso Xinuxi, Alonso Irawali, Manoel Kanuxi

Escola Estadual Cecília Dolabella

19/04 QUINTA-FEIRA

19h 
QUANDO OS YãMIY VêM DANçAR CONOSCO 

Direção: Isael Maxakali, Sueli Maxakali e Renata Otto

Escola Municipal Herculano Liberato

20/04 SExTA-FEIRA

20h 
COLETE DE PRATA 
Direção: Patricio Luna (Aymara)

A TERRA É DE QUEM NELA TRABALHA 

Direção: Coletiva (Tzotzil) 

Academia da Irmandade dos Atores da Pândega

Rua Melo Viana 420, Várzea – Lagoa Santa / MG

04/05 SExTA-FEIRA

20h 

RODA 

Direção: Carla Maia, Raquel Junqueira

Praça Dr. Lund 

/ TEóFILO OTONI 

17 a 20 de maio

17/05 QUINTA-FEIRA

19h30

BICICLETAS DE NHANDERú 

Direção: Sandro Ariel Ortega e Patrícia Ferreira

18/05 SExTA-FEIRA

16h 

A CAçA AO LEãO COM ARCO 

Direção: Jean Rouch

20h 

FRAGMENTOS DE UMA REVOLUçãO 

Direção: anônima

19/05 SábADo

16h 

O CÉU SOBRE OS OMBROS 

Direção: Sérgio Borges

20h 

RODA 

Direção: Carla Maia, Raquel Junqueira

20/05 DomINGo

16h

EX ISTO 

Direção: Cao Guimarães

20h 

DIÁRIO DE UMA BUSCA 

Direção: Flávia Castro

LocAL DE ExIbIção

Auditório do CDL de Teófilo Otoni

Av. Luiz Boali, nº 1370, Ipiranga 

Teófilo Otoni / MG
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/ OURO PRETO

23 a 26 de maio

23/05 QUARTA-FEIRA

9h 

OFERENDA 

Direção: Ana Bárbara Ramos

OVOS DE DINOSSAURO NA SALA DE ESTAR 

Direção: Rafael Urban

Auditório Casa Bernardo Guimarães, FAOP

14h

BICICLETAS DE NHANDERú 

 Direção: Sandro Ariel Ortega e Patrícia Ferreira

Auditório Casa Bernardo Guimarães, FAOP

18h 

OS CAçADORES 

Direção: John Marshall

Auditório Casa Bernardo Guimarães, FAOP

24/05  QUINTA-FEIRA

18h 

A CAçA AO LEãO COM ARCO 

Direção: Jean Rouch

Auditório Casa Bernardo Guimarães, FAOP

25/05 SExTA-FEIRA

18h30 

RODA 

Direção: Carla Maia, Raquel Junqueira

Praça Antônio Dias - Matriz de Nossa Senhora da 

Conceição

26/05 SábADo

18h30 

RODA 

Direção: Carla Maia, Raquel Junqueira

 Presidio de Ouro Preto 

LocAIS DE ExIbIção

Auditório Casa Bernardo Guimarães - FAOP

R. Alvarenga, 794, Cabeças

Praça Antônio Dias - Matriz de Nossa Senhora da 

Conceição

Em frente ao Núcleo de Artes da FAOP

Presídio de Ouro Preto 

Rua da Saudade, s/nº, Jacubá

Ouro Preto / MG

/ ARAçUAÍ 

28 a 31 de maio

28/05 SEGUNDA-FEIRA 

19h 

DIÁRIO DE UMA BUSCA 

Direção: Flávia Castro

Centro Cultural Luz da Lua

29/05 TERçA-FEIRA

8h  

RODA 

Direção: Carla Maia, Raquel Junqueira 

Centro Cultural Luz da Lua

15h 

COLETE DE PRATA 

Direção: Patricio Luna (Aymara)

A TERRA É DE QUEM NELA TRABALHA 

Direção: Coletiva (Tzotzil)

Cinema Meninos de Araçuaí

19h 

BICICLETA DE NHANDERú 

Direção: Sandro Ariel Ortega e Patrícia Ferreira

OFERENDA 

Direção: Ana Bárbara Ramos

Centro Cultural Luz da Lua
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30/05 QUARTA-FEIRA

8h 

MORADA 

Direção: Joana Oliveira

Centro Cultural Luz da Lua

15h 

A CAçA AO LEãO COM ARCO 

Direção: Jean Rouch

Cinema Meninos de Araçuaí

19h 

RODA 

Direção: Carla Maia, Raquel Junqueira

Centro Cultural Luz da Lua

31/05 QUINTA-FEIRA

8h

ACERCADACANA 

Direção: Felipe Peres Calheiros

/ MARIANA

28 de maio a 01 de junhoEROSÕES

Direção: Umbando 

Centro Cultural Luz da Lua 

15h 

OS CAçADORES 

Direção: John Marshall

Cinema Meninos de Araçuaí

19h

O CÉU SOBRE OS OMBROS 
Direção: Sérgio Borges

Centro Cultural Luz da Lua

LocAIS DE ExIbIção

Centro Cultural Luz da Lua 

Rua Dom Serafim, 426, Centro, Araçuaí / MG

Cinema Meninos de Araçuaí

Praça Waldomiro Silva - 54, Araçuaí / MG

 

28/05 SEGUNDA-FEIRA

17h

A CAçA AO LEãO COM ARCO 

Direção: Jean Rouch

19h

DIÁRIO DE UMA BUSCA 

Direção: Flávia Castro

29/05 TERçA-FEIRA

17h

VIAGEM AO FIM DO MUNDO 

Direção: Fernando Coni Campos

19h 

PELA CONTINUAçãO DO MUNDO 

Direção: Pierre Perrault, Michel Brault

31/05 QUINTA-FEIRA

17h

BICICLETAS DE NHANDERú 

Direção: Sandro Ariel Ortega e Patrícia Ferreira

ACERCADACANA

Direção: Felipe Peres Calheiros

01/06 SExTA-FEIRA

17h 

EROSÕES 

Direção: Umbando 

Sessão comentada com a presença da equipe

LocAL DE ExIbIção

Anexo do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas 

- UFOP / Mariana

Rua do Catete, 166, Centro, Mariana / MG
30/05 QUARTA-FEIRA

17h

FRAGMENTOS DE UMA REVOLUçãO 

Direção: anônima
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/ UBERLÂNDIA 

31 de maio a 02 de junho

31/05 QUINTA

08:10h 

CAçANDO CAPIVARA 

Direção: Maxakali

Comentários: Prof. Dr. Rodrigo Barbosa Ribeiro

sala H48, bloco 1H – UFU

10h 

A CAçA AO LEãO COM ARCO 

Direção: Jean Rouch

sala H48, bloco 1H – UFU

17h 

A BESTA LUMINOSA 

Direção: Pierre Perrault

Comentários: Prof. Ms. Iara Helena Magalhães

auditório do MUnA

19h 

DIÁRIO DE UMA BUSCA 

Direção: Flávia Castro

Apresentação: Prof. Afonso Celso Lana Leite

auditório do MUnA

21h 

PUNALKA: O ALTO BÍOBÍO 

Direção: Jeannette Paillán (Mapuche)

auditório do MUnA

01/06 SExTA 

10h

SIRIONó 

Direção: coletiva

FRAGMENTOS D E UMA REVOLUçãO 

Direção: anônima

Apresentação: Prof. Dr. Carla Miucci Ferraresi

sala H48, bloco 1H – UFU

20h 
EX ISTO 
Direção: Cao Guimarães

auditório do MUnA

02/06 SábADo 

17h 

AVENTURAS DE PAULO BRUSCKY 

Direção Gabriel Mascaro

SANTOS DUMONT: PRÉ-CINEASTA? 
Direção: Carlos Adriano

auditório do MUnA

19h 
VIAGEM AO FIM DO MUNDO 

Direção: Fernando Coni Campos

auditório do MUnA

LocAIS DE ExIbIção

Sala 1H48 - Bloco H, Campos Santa Mônica

UFU - Universidade Federal de Uberlândia 

Av. João Naves de Ávila, 2121, Uberlândia / MG

Auditório do MUnA - Museu Universitário de Arte 

Praça Cícero Macedo, 309, Fundinho, Uberlândia / MG

/ MONTES CLAROS

12 a 14 de junho

12/06 TERçA-FEIRA

10h

RODA 

Direção: Carla Maia, Raquel Junqueira

19h30

A CAçA AO LEãO COM ARCO 

Direção: Jean Rouch
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/ CAMBUQUIRA 

21 a 23 de junho

LocAL DE ExIbIção

Auditório do Centro de Ciências 

Sociais Aplicadas (CCSA), Prédio 1

Campus Darcy Ribeiro, Universidade 

Estadual de Montes Claros / MG

22/06 SExTA-FEIRA

10h30

COLETE DE PRATA 

Direção: Patricio Luna (Aymara)

LUTA PELA TERRA 

Direção: Celso Xinuxi, Alonso Irawali, Manoel Kanuxi

15h

EROSÕES 

Direção: Umbando

A TERRA É DE QUEM NELA TRABALHA 

Direção Coletiva (Tzotzil)

19h30

DIÁRIO DE UMA BUSCA

Direção: Flávia Castro

23/06 SábADo

15h

OS CAçADORES 

Direção: John Marshall

19h30

FRAGMENTOS DE UMA REVOLUçãO 
Direção: anônima

LocAL DE ExIbIção

Benedita Cineclube

Av. Virgílio de Melo Franco, 481, 

Centro - Cambuquira / MG

13/06 QUARTA-FEIRA

10h

OFERENDA 
Direção: Ana Bárbara Ramos

BICICLETAS DE NHANDERú 

Direção: Sandro Ariel Ortega e Patrícia Ferreira

19h30 

PELA CONTINUAçãO DO MUNDO 
Direção: Pierre Perrault, Michel Brault

14/06 QUINTA-FEIRA

10h 

DIÁRIO DE UMA BUSCA 

Direção: Flávia Castro

19h30 

FRAGMENTOS DE UMA REVOLUçãO 

Direção: anônima 

21/06 QUINTA-FEIRA

10h30

BICICLETAS DE NHANDERú 

Direção: Sandro Ariel Ortega e Patrícia Ferreira

15h

A CAçA AO LEãO COM ARCO 
Direção: Jean Rouch

19h30

RODA 

Direção: Carla Maia, Raquel Junqueira

/ POUSO ALEGRE

22 a 25 de junho

22/06 SExTA-FEIRA

10h30 

RODA 

Direção: Carla Maia, Raquel Junqueira 

19h 

DIÁRIO DE UMA BUSCA 

Direção: Flávia Castro

21h 

BICICLETAS DE NHANDERú 

Direção: Sandro Ariel Ortega e Patrícia Ferreira
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25/06 SEGUNDA-FEIRA

10h30 

A CAçA AO LEãO COM ARCO 
Direção: Jean Rouch

19h 

O CÉU SOBRE OS OMBROS 
Direção: Sérgio Borges

21h 

FRAGMENTOS DE UMA REVOLUçãO 
Direção: anônima

LocAL DE ExIbIção

Salão de Eventos da Unidade Fátima - Univás

Avenida Prefeito Tuany Toledo, 470, 

Pouso Alegre / MG

\ créditos
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\ lagoa santa 

Participação

Irmandade dos Atores da Pândega

curadoria e sessões comentadas

Carolina Canguçu, Gercino Alves Batista, Roberto Romero

Produção local

Gercino Alves Batista

Agradecimentos

Nila Alves Rezende (Secretaria de Educação de Lagoa Santa), Imar Silva Santos Paes, Marcia 

Cristina Mangerotti, Ivania Luiz Ferreira, Efigênia Lomasso Pinho, aos funcionários, professores 

e colaboradores da itinerância em Lagoa Santa.

Participação

Apoio

\ teófilo otoni 

ParticipaçãoParticipação

ICETAS/CDLTO 

Associação Histórico Cultural Mucury

Apoio

Papo Café 

Restaurante Rua das Flores

curadoria e sessões comentadas

Carla Maia

Debatedores

Michelle de Oliveira Freitas - ICETAS

Bruno Dias Bento - Mucury Cultural

F. G Júnior- Mucury Cultural

Rodrigo Ednilson de Jesus - UFVJM

Vanessa Juliana - UFVJM

Marco Antônio Poubel- FENORD

Produção local

Michelle de Oliveira Freitas (ICETAS)

Bruno Dias Bento (Mucury Cultural)

Agradecimentos

Rose Medeiros e Estação Doce Maria, Sr. Luiz Resende (Presidente da CDLTO), Restaurante 

Rua das Flores e Livraria Cafeteria Papo Café, Olívia Bamberg, Farley Cota, aos diretores do 

ICETAS, Mucury Cultural e aos funcionários, professores e colaboradores da itinerância em 

Teófilo Otoni. 
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\ araçuaí 

Participação

Centro Cultural Luz da Lua

Cinema Meninos de Araçuaí

curadoria e sessões comentadas

Rafael Barros

Produção local

José Pereira dos Santos

Agradecimentos

Advete Santana Santos Rodrigues (Cinema Meninos de Araçuaí), Marcos Luiz da Silva (Secretaria Municipal de Educação), Cristovão 

Chaves Neiva (Chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Araçuaí), Jackson do Espírito Santo (Departamento de Cultura e 

Patrimônio Histórico de Araçuaí), às diretoras das escolas estaduais e aos funcionários e colaboradores da itinerância em Araçuaí.

Participação

Apoio

\ ouro preto 

Participação

FAOP – Fundação de Arte de Ouro Preto

Arte Hoje – Território Rede

curadoria e sessões comentadas

Bruno Vasconcelos 

Produção local

Fernanda Bruna

Agradecimentos

Ana Pacheco (Presidente da Fundação de Arte de Ouro Preto - FAOP) e aos 

funcionários, professores e colaboradores da itinerância em Ouro Preto.

Participação
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\ mariana 

Participação

Instituto de Ciências Sociais Aplicadas - UFOP / Mariana

Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP

curadoria e sessões comentadas

Milene Migliano

Produção local

Milene Migliano

Adriano Medeiros

Agradecimentos

André Luís Carvalho e aos funcionários, professores e colaboradores 

da itinerância em Mariana.

Participação

\ uberlândia

Participação

NEART - Núcleo de Pesquisa em Arte e Tecnologia 

DOCPOP - Laboratório de Pesquisa em Cultura Popular 

e Vídeo Documentário

Instituto de Artes da UFU – IARTE/UFU 

Museu Universitário de Arte - MUnA

Pró-Reitoria de Extensão - PROEX UFU

Universidade Federal de Uberlândia - UFU

curadoria e sessões comentadas

Ewerton Belico

Produção local 

Gastão da Cunha Frota -  IARTE/UFU

Debatedores

Prof. Dr. Rodrigo Barbosa Ribeiro

Prof. Ms. Iara Helena Magalhães

Prof. Ms. Afonso Celso Lana Leite

Profa. Dra. Carla Miucci Ferraresi

Agradecimentos

Equipe de produção local: Profa. Dra. Maria Clara Tomaz Machado, Guilherme Guerra Flávio Sousa, Luciana 

Angelice Biffi, Priscylla Leite de Moraes, Fernanda Ribeiro Amaro, Cairo Mohamad Ibrahim Katrib, Floriana 

Rosa da Silva, Anderson Aparecido Gonçalves de Oliveira, Valdiney Rodrigues da Silva. A Paulo Torres (Cine 

Cultura), Prof. Dra. Renata Meire e aos funcionários e colaboradores da itinerância em Uberlândia.

Participação
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\ montes claros

Participação

Departamento de Ciências Sociais

Pró-Reitoria de Extensão

Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES

curadoria e sessões comentadas

Ana Carvalho

Produção local

Carlos Caixeta de Queiroz

Agradecimentos

Carlos Caixeta de Queiroz, Maria Railma Alves, Marina Ribeiro Queiroz e aos 

funcionários, professores e colaboradores da itinerância em Montes Claros.

Participação

Apoio

Participação

Espaço Cultural Sinhá Prado 

Benedita Cineclube

curadoria e sessões comentadas

Junia Torres

Produção local

Sharen Zancaner, Ananda Guimarães, Maíra Colucci

Agradecimentos

Anthony Propaganda, Marcos Celestino, Marco Antônio Rezende, Equipe MOSCA –Mostra Audiovisual de 

Cambuquira e aos funcionários e colaboradores da itinerância em Cambuquira.

Participação

\ cambuquira
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Participação

Curso de Jornalismo da Univás

Univás – Universidade do Vale do Sapucaí

Apoio

Restaurante Prato de Ouro

curadoria e sessões comentadas

Cláudia Mesquita

Produção local

Patrícia do Prado Marques Cordeiro

Agradecimentos

Benedito Afonso Pinto Junho (diretor da Unidade Fátima da Univás), Jandira Aparecida Alves Rezende (professora do curso 

de Jornalismo), Vânia dos Santos Mesquita (professora do curso de Jornalismo), Patrícia do Prado Marques Cordeiro (coorde-

nadora do curso de Jornalismo), Marco Antônio de Andrade (responsável pelo departamento Audiovisual) e aos funcionários 

e colaboradores da itinerância em Pouso Alegre.

\ pouso alegre

Realização

Associação Filmes de Quintal

organização

Junia Torres

Glaura Cardoso Vale

Carla Italiano

Assessoria

Diana Gebrim

Projeto Gráfico 

Marilá Dardot

Coisa Amarela

Tiara de miçangas

Sueli Maxakali

Fotografia

Bernard Machado e Daniel Iglesias

Vinheta

Raquel Junqueira

Agradecimentos

Secretaria de Estado de Cultura - MG, Diretoria de Fomento 

à Produção Audiovisual e a todos os realizadores dos filmes 

que compõem esta programação.

\ créditos gerais

Patrocínio
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