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Resumo: XinãBena: Novos tempos e AMTÔ: A Festa do Rato são dois filmes de cineastas 

indígenas que registram o retorno aos antigos costumes indígenas que foram, aos poucos, 

sendo esquecidos. Este artigo pretende analisar, por meio desses filmes, como o documentário 

tem exercido a função de registrar a memória dos antigos e nortear as novas gerações nos 

velhos costumes. Pretende, ainda, refletir sobre como as tecnologias têm contribuído para 

grupos considerados “minorias” e excluídos dos meios de comunicação em sua busca por 

visibilidade. 

Palavras-chave: cinema indígena; memória;cultura midiática. 

XINÃ BENA: Novos Tempos and AMTÔ: A Festa do Rato: cinema, memory, 

and the return of rites. 

 
Abstract: Xinã Bena: Novos tempos and AMTÔ: A Festa do Rato are two movies by 

indigenous filmmakers who recorded the return of ancient tribal customs that had been 

gradually left behind. This paper aims at analyzing, using these movies, how the documentary 

has played a role in the process of recording old rites and guide the upcoming new 

generations within such cultures. Furthermore, it intends to reflect upon the way technologies 

have contributed for groups considered minorities and excluded from the media in search of 

visibility.   

Keywords: indigenous cinema; memory; media culture. 

 

Introdução 

 

Vídeo nas Aldeias é um projeto criado pelo indigenista Vincent Carelli que tem como 

objetivo a formação de cineastas indígenas por todo o Brasil. Por meio das oficinas de 

formação cinematográfica, os indígenas definem temas e como será realizado o filme. Desde a 

primeira experiência do projeto, com a realização do documentário A festa da moça (1987), 

nota-se como os filmes conseguem envolver as aldeias e despertar a vontade de registrar sua 
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cultura e resgatar antigos hábitos. Nesse filme, o povo Nambiquara se empolga tanto ao ver 

suas imagens que decidem realizar um ritual de furação dos lábios que não era praticado por 

eles, há mais vinte anos. Podemos evidenciar essa vontade também em experiências 

posteriores como Xinã Bena: Novos Tempos, de 2006 e AMTÔ: A Festa do Rato, de 2010.  

Xinã Bena: Novos Tempos é um filme realizado por Zezinho Yube, da etnia Huni Kui. 

AMTÔ: A Festa do Rato é um filme realizado por Yaiku Suya, Kambrinti Suya, Kamikia P. T. 

Kisedje, Kokoyamãratxi Suya e Winti Suya,da etnia Kisêdjê. Podemos notar nas duas obras 

como o registro de velhos hábitos, costumes e tradições das aldeias é importante para que 

outras pessoas reconheçam suas culturas. As narrativas fílmicas são construídas com cuidado, 

capturando os detalhes da cultura das etnias, sob um olhar que só poderia ser registrado pelos 

próprios indígenas. Essa atitude evidencia o quanto os Kisêdjê e os Huni Kui sentem vontade 

de resguardar parte dessas tradições se apropriando do audiovisual. 

A memória é um elemento fundamental na construção dos dois filmes. A preocupação 

com o registro e a forma com que as cenas serão construídas demonstra o intuito de que tais 

imagens permaneçam para as futuras gerações e não seja, uma mera representação para as 

pessoas não-indígenas. O audiovisual, portanto, é visto como um instrumento de visibilidade, 

de luta, de busca pela própria representação e de registro dos hábitos, da memória e do 

cotidiano da aldeia, já que muito da história indígena foi apagada, esquecida, desvalorizada. É 

uma tentativa de mostrar como, apesar da luta das últimas décadas pelo reconhecimento de 

sua cultura e demarcação de seus territórios, o povo indígena sobrevive, e sua cultura se faz 

presente na sociedade contemporânea. 

Nesse sentido, a revolução digital, a popularização da internet, a formação de novos 

canais de circulação e difusão, o acesso a câmeras, computadores e outros aparatos 

tecnológicos propiciou a grupos marginalizados maior possibilidade de voz e de criar sua 

própria representação. Todo esse processo é importante para entendermos como os povos 

indígenas vêm se apropriando da linguagem audiovisual e de como o cinema tem se mostrado 

um importante aliado. Como afirma a pesquisadora Lucia Santaella (2003,p.53),“É a cultura 

como um todo que a cultura das mídias tende a colocar em movimento, acelerando o tráfego 

entre suas múltiplas formas, níveis, setores, tempos e espaços.” A cultura das mídias nos 

auxilia na tentativa de entender como esse processo de transformação cultural se desenvolveu 

na sociedade contemporânea. A revolução digital e a consequente popularização desses 

dispositivos possibilitaram o acesso às novas tecnologias e às redes por boa parte de nossa 
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população. Esse processo revolucionário chegou a grupos antes excluídos da grande mídia, 

que viram assim, a possibilidade de conquistarem seus espaços experimentando, assim, novos 

encontros e novas possibilidades de narrativas. 

 

Os índios e a câmera: a tecnologia atingiu todas as partes do globo? 

 

Quando percebemos que os índios estão produzindo cinema, não há como deixar de 

questionar o nível que a expansão tecnológica atingiu. Isso porque é difícil quebrar a visão 

popularizada pelo senso comum sobre os índios: seres que vivem nas matas, que caçam, 

pescam, plantam, produzem artesanatos, que não sabem se comunicar corretamente e são 

“poucos civilizados”. Entretanto, quando assistimos aos filmes criados por eles, percebemos 

seus próprios olhares sobre suas vidas e tendemos a quebrar a visão estereotipada que 

reproduzimos sobre eles. A apropriação de tecnologias da imagem pelos indígenas nos coloca 

em contato com mundos que talvez, nunca poderíamos conhecer de perto. 

 

As comunidades humanas que vivem a diferentes velocidades, com níveis muito 

diferentes de experiência social são lançadas de encontro umas às outras sem aviso 

nem mediação. Não há protocolo que nos prepare para estes confrontos 

desorganizados, não há treino para o comportamento social ou colectivo. Quanto 

mais noção temos da globalidade, mais ficamos conscientes das identidades locais, e 

mais as protegemos: é esse o paradoxo da aldeia global. O hiperlocal é o 

complemento inevitável do hiperglobal. (KERCKHOVE, 2009, p.242-243) 

 

É comum, nos filmes indígenas de diferentes etnias, os realizadores aparecerem 

manuseando suas câmeras (ver figuras 1 e 2), filmando ou, em alguma negociação com os 

outros membros das aldeias, como em relação à escolha dos personagens que irão aparecer no 

filme (ver figuras 3 e 4), como acontece o processo de seleção das cenas e de montagem. Isso 

nos mostra como eles buscam a transparência do processo criativo e se apresentam 

familiarizados com as tecnologias, em ilhas de edição, dominando a linguagem audiovisual. 

Essa nova perspectiva nos permite ver além das velhas dicotomias entre emissor e receptor, 

em que todos os membros da sociedade estão envolvidos na relação triádica desenvolvida pela 

semiótica peirceana, criando e recriando significados num fluxo contínuo. Como explica 

Fernando Andacht (2013, p.30, grifo do autor), “Todo ser vivo forma parte de la intrincada red 

de sentido que conforma la relación triádica: el objeto representado, algo que lo representa y 

unsigno más desarrollado, que es elefecto de sentido o significado generado por larelación, 

elinterpretante.” O autor, ainda completa que,  
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Esa relación triádica se vuelve material y tangible cuando se manifesta 

cotidianamente em nuestras vidas, pero lo que la caracteriza teóricamente es el poner 

em relación e la fuera y el adentro, el establecer uma continuidad lógica entre, por 

ejemplo, naturaleza y cultura, emisor y receptor.” (ANDACHT, 2013, p.29) 
 

   
Figs. 1 e 2: Fotograma deAMTÔ: A Festa do Rato eXinãBena: Novos Tempos. 

    
Figs. 3 e 4: Fotograma deXinãBena: Novos Tempos. 

 

Esta nova relação entre produtores e consumidores de bens simbólicos, instaurada pela 

“cultura das mídias” permitiu que diversos grupos sociais se apropriassem de novos espaços. 

O termo procurava dar conta das novas dinâmicas sociais, de difusão e circulação cultural, e, 

nos possibilitou o acesso a outros produtos midiáticos, e, não só o que circulava nos grandes 

veículos de comunicação. Sobre sua denominação de “cultura das mídias”, Santaella (2003) 

explica que o termo 

(...) procurava dar conta de fenômenos emergentes e novos na dinâmica cultural, 

quer dizer, o surgimento de processos culturais distintos da lógica que era própria da 

cultura de massas. Contrariamente a esta que é essencialmente produzida por poucos 

e consumida por uma massa que não tem poder para interferir nos produtos 

simbólicos que consome, a cultura das mídias inaugurava uma dinâmica que, 

tecendo-se e se alastrando nas relações das mídias entre si, começava a possibilitar a 

seus consumidores a escolha entre produtos simbólicos alternativos. (SANTAELLA, 

2003, p. 52-53) 

 

Essas diferentes formas de consumo e circulação cultural nos possibilitaram outro jeito 

de experimentar e vivenciar outras culturas, de entrar em contato, de emergir em outros 

mundos. De certa forma, esses encontros nos ofereceram outras formas de ser e de se 

identificar com outras formas de vida. É a possibilidade de nos sensibilizar com essas outras 

formas de vida, com outras culturas e criarmos, talvez, outros laços e empatias. 
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De fato, a cultura midiática propicia a circulação mais fluida e as articulações mais 

complexas dos níveis, gêneros e formas de cultura, produzindo o cruzamento de suas 

identidades. Inseparável do crescimento acelerado das tecnologias comunicacionais, 

a cultura midiática é responsável pela ampliação dos mercados culturais e pela 

expansão e criação de novos hábitos no consumo de cultura. (SANTAELLA, 2003, 

p.59) 

 

Os filmes analisados neste artigo nos colocam em contato com uma cultura muito 

diferente da nossa e do que imaginamos sobre a população indígena. Eles nos trazem uma 

nova forma de ver a cultura indígena: ver os índios gravando, engajados nas realizações dos 

filmes e reconhecendo a importância da cultura audiovisual nos possibilita uma mudança de 

paradigma. O cinema se tornou uma nova forma de inventariar, compilar e divulgar suas 

vivências.  

Longe de terem usurpado o lugar social dessas formas de cultura, os meios de 

comunicação foram crescentemente se transformando em seus aliados mais íntimos. 

Isso se dá porque, na produção cultural, os meios de comunicação também 

desempenham a importante função de meios de difusão. (SANTAELLA, 2003, p.57) 

 

Podemos notar nas obras dos realizadores indígenas o quanto eles desejam que suas 

culturas sejam reconhecidas, e, para isso, é necessário que outras pessoas os conheçam. Para 

que isso aconteça, é importante que essas obras transitem por diferentes públicos e é nesse 

ponto que o Vídeo nas Aldeias traz sua significativa contribuição á cultura indígena: os filmes 

circulam em diferentes países participando de festivais de cinema; são divulgados pela 

internet; e vendidos pelo site do projeto. Os fotogramas abaixo, do filme Xinã Bena: Novos 

Tempos, nos trazem um pouco dessa percepção, quando os Huni Kui assistem ao filme e 

falam da importância das pessoas os conhecerem. O cineasta utiliza de plano mais fechado 

nos rostos das pessoas que assistem a obra, mostrando o olhar atento, curioso e pela fala, 

podemos notar o quanto isso traz reflexões sobre suas próprias culturas. 

 

    
Figs. 5, 6 e 7: Fotograma de Xinã Bena: Novos Tempos. 

 

  Outra questão importante e notória nos filmes indígenas é a relação com a língua 

nativa. Os filmes, em geral, e também em AMTÔ: A Festa do Rato e Xinã Bena: Novos 
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Tempos, são falados integralmente na língua da etnia com legenda na língua portuguesa. Nota-

se essa atitude como um forte posicionamento político, de ressaltar a importância da sua 

língua e também de fazer o público não-indígena trocar de papel. Desde a colonização, outra 

língua foi imposta aos povos originários, para os quais a linguagem oral é um dos mais 

valiosos sustentáculos para a transmissão de suas músicas, festas, ritos e conhecimentos. 

Kerckhove (2003) fala da importância da sociedade oral em comunidades tradicionais, e na 

relação com seus ancestrais e o presente: 

A principal interface entre eu e o mundo na sociedade oral é o corpo físico. O corpo 

inteiro fala, o corpo inteiro lembra, os corpos de todos fazem parte do corpo político. 

Por razões óbvias, a sociedade oral é a sociedade do contexto, não do texto. As 

pessoas estão sempre em contexto, elas vivem em uma espécie de presente 

prolongado, contudo, elas referem-se a eventos que aconteceram no passado. Elas 

reverenciavam os seus ancestrais que lhes mostraram as regras operacionais da sua 

principal referência, Deus (ou deuses), o ur-contexto. Essas sociedades eram 

“religiosas” quase que por necessidade, não por escolha. A sobrevivência delas 

dependia da experiência compartilhada. Este é o contexto. Para manter o contexto 

vivo, elas o ritualizavam e o reforçavam, que é uma forma encontrada para a 

coletividade lembrar. Elas não estudavam o passado, simplesmente o tornavam 

presente. É uma sociedade que é perceptivamente dominante no sentido que os seus 

membros confiam nos seus sentidos (sensoriais) mais do que no sentido puro 

(significado) para que a realidade possua sentido.(KERCKHOVE, 2003, p.8) 
 

Como afirma Kerckhove, esses povos dependiam da experiência compartilhada, dos 

ritos aos seus deuses, transmitidos através da sua língua e da vivência. O desejo de reviver 

suas memórias ancestrais, de retornar seus modos de vida em comunhão com a natureza é 

mostrado de forma muito delicada nos filmes. Em uma passagem de Xinã Bena: Novos 

Tempos, a mulher de Augustinho fala que, quando eles não praticavam seus rituais, era como 

se ela estivesse morta e,hoje, com o retorno à prática de suas tradições, ela se sente viva. 

E como a memória é, por natureza, múltipla, coletiva, plural e individualizada, 

tantos passados relatados haverá quantos forem os relatos registrados: convergentes, 

conflitantes, contraditórios, a despeito de toda e qualquer pretensão de objetivismo e 

imparcialidade das deontologias jornalísticas vigentes. (PALACIOS, 2010, p.41) 

 

Diferente dos relatos jornalísticos ou das crônicas de viajantes, produzidos pelos 

brancos (forma como eles se referem á pessoas não-indígenas) e utilizados como registro da 

memória indígena, os filmes realizados pelos indígenas guardam suas próprias memórias para 

a posteridade e nos mostram outra realidade. Não existe uma única cultura indígena, ou uma 

forma de reviver a memória. Essa realidade é plural e diversa, e cada um dos povos indígenas, 

a constrói em seus relatos de forma peculiar. Lucia Santaella (2003), explica como essa 
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relação com uma estrutura simbólica, no caso dos indígenas o audiovisual, faz com que eles 

reflitam sobre sua própria cultura e seus símbolos. 

Quando seres humanos se engajam em uma estrutura simbólica complexa, até um 

certo ponto, eles sincronizam ou harmonizam sua própria simbolização interna com 

essa estrutura. O resultado de estarmos imersos em um tal meio leva a uma gradual 

sincronização simbólica. Com isso, nós constituímos nossos próprios programas 

como seres sociais. (SANTAELLA, 2003, p.125) 

 

 

Os Hunikui, o cotidiano e o ensino das antigas tradições aos jovens 

 

Xinã Bena: Novos Tempos mostra o cotidiano da etnia Huni Kui. O depoimento do 

pajé é uma forma de registrar para os mais novos a história da etnia e como esses jovens têm 

um papel fundamental para a perpetuação dessa tradição. Durante grande parte da gravação de 

suas cenas, Augustinho está acompanhado de jovens e crianças, fazendo suas atividades 

cotidianas e mostrando-os como eles faziam antigamente e como é feito na atualidade. É 

evidente a preocupação do pajé em ensinar a tradição aos mais jovens, nos pequenos detalhes 

ele vai transmitindo seu conhecimento. Em uma cena, a mulher de Augustinho está fazendo 

uma rede e conta como as mulheres transmitem seus cantos enquanto fazem seus artesanatos. 

A fala dela nos trazem um pouco da importância que a etnia dá para a transmissão dos seus 

conhecimentos entre gerações: “Quando você canta o espírito te ensina rápido e você tece 

ligeiro. É isso que os nossos parentes falavam e faziam quando não sabiam desenhar. Eles 

tinham que falar nos espíritos, porque eles são os donos dos desenhos. As nossas velhas é que 

sabem as músicas. Mas minha avó nunca me ensinou essas músicas.” 
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Figs. 8 a 13: Fotogramas de Xinã Bena: Novos tempos. 

 

  No início da obra, Augustinho aparece conversando com seu sogro sobre o filme que 

será realizado na aldeia, e como eles devem ter um papel importante para não mostrar uma 

mera representação (ver figuras 3 e 4). Em seguida, Augustinho conversa com um jovem 

sobre como vão aparecer trabalhando, e completa: “O nosso jeito é esse, não temos como ser 

diferentes. Tudo bem, só tem que ser verdadeiro.” Notamos, com isso, uma constante 

preocupação em como vão se mostrar para a câmera, como serão vistos e a importância da 

autorrepresentação. 

Essa mobilização aparece não só nas falas de Augustinho, mas também em imagens 

que mostram com se dá a realização do filme. O filme termina (ver figuras 14 a 21) com 

Augustinho falando sobre como datas como o Dia do Índio contribuem para o fortalecimento 

de estereótipos da cultura indígena e como é importante que os mais jovens aprendam sobre 

sua cultura. Essa cena final nos comprova a importância dos indígenas realizarem seus 

próprios registros, de se apropriarem da linguagem audiovisual, de encontrar outras formas de 

serem reconhecidos e se reconhecerem, e, como isso tudo contribui para vermos de outra 

forma a cultura indígena. Mais uma vez, notamos como essas novas formações midiáticas, 

possibilitadas pela revolução tecnológica, são relevantes na sociedade contemporânea. 
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Figs. 14 a 21: Fotogramas de Xinã Bena: Novos tempos. 

 

        

Os Kisêdjê e o cinema: nova forma de construir suas memórias 

 

AMTÔ: A Festa do Rato é um filme que faz uma busca nas memórias dos velhos da 

etnia Kisêdjê para contar a história da celebração da Festa do Rato. O filme começa com os 

jovens cineastas indígenas contando que a festa não era realizada desde 1999, tempo em que 

ainda eram crianças, e, portanto, não se lembravam da celebração da festa, nem de sua 

origem.  

 

      
Figs. 22 a 25: Fotogramas de AMTÔ: A Festa do Rato. 

 

    Na busca por entender os costumes de sua etnia, iniciam as entrevistas com os mais 

velhos da aldeia a fim de descobrirem a origem da festa e como os Kisêdjê passaram a 

celebrá-la. O filme vai se desenvolvendo em torno das histórias contadas pelos mais velhos da 

aldeia. 

    
Figs. 26 e 27: Fotogramas de AMTÔ: A Festa do Rato. 
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Nas conversas com os mais velhos da aldeia em busca da origem da festa, os cineastas 

entrevistam Mbeni que conta a origem do Amtô. No entanto, como demonstra os fotogramas 

abaixo, os cineastas descobriram um livro que contava uma outra versão de como a festa 

começou, que é confirmada por Ropndo (senhor que aparece na figura 27). Essa passagem do 

filme nos coloca diante de outra realidade. Formas de registros utilizados pelos brancos 

também ajudaram a guardar a memória dos povos indígenas. Não só a busca por imagens 

realizadas por pesquisadores, como também livros, norteiam as pesquisas realizadas por eles 

sobre sua própria história para a realização do filme. A busca por esses “outros” relatos, no 

entanto, não cessam a vontade de entender o Amtô. Na tentativa de entenderem a celebração 

da festa, os cineastas vão descobrindo dentro da aldeia as histórias, entendendo seus mitos e 

ritos. Esse processo evidencia o quanto é importante a autorrepresentação, deles se 

apropriarem da cultura audiovisual, porque é nessa caminhada que eles retornam á algumas 

tradições.  

 

       
Figs. 28 a 31: Fotogramas de AMTÔ: A Festa do Rato. 

 

     Durante a realização das gravações, um dos realizadores do filme, fala que se 

incomodou com a cena em que se filho aparece dançando com as outras crianças e está de 

cueca. No filme todo, isso fica claro: uns usam shorts e cueca, outros estão pelados. Como 

Augustinho relata em Xinã Bena: Novos Tempos, os indígenas foram obrigados e incorporar 

elementos de uma cultura que não é sua. Em alguns momentos, esses elementos aparecem de 

forma harmônica, como quando estão gravando ou se utilizam de pesquisas realizadas por 

uma pessoa não-indígena. Em outros momentos, é como se esse contato tivesse feito os 

Kisêdjê perderem parte de seus antigos hábitos. Os dois senhores que dão entrevista, por 

exemplo, são os únicos a aparecerem com o alargador na boca: nenhum jovem o usa, o que 

nos deixa interpretar que é um costume também abandonado pelos Kisêdjê. No processo de 

construção da própria narrativa, notamos como os índios se apropriaram da linguagem 
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audiovisual, mas como isso também os faz refletir sobre elementos de suas culturas ao se 

verem em imagens. 

O filme se encerra com a exibição do filme na aldeia, e é interessante que, apesar do 

filme ser realizado por indígenas da própria etnia, alguns membros da comunidade não se 

sentem representados. Decidem, então, que querem realizar a festa novamente para gravar 

outro filme, em uma versão que fique para a aldeia. Essa atitude nos coloca em uma situação 

parecida com o que aconteceu com o povo Nambiquara em A festa da moça, que quiseram 

realizar o ritual abandonado pela etnia para ser gravado. Os Kisêdjê também demonstram essa 

vontade de realizar a festa novamente e fazer outro filme, o que nos traz a percepção de como 

o audiovisual tem trazido profundas reflexões, exercendo certos agenciamentos dentro de suas 

culturas. 

 

Considerações finais 

 

As obras dos cineastas indígenas nos mostram como o audiovisual é importante para o 

registro das memórias ancestrais das etnias trazendo o desejo de retornar antigos ritos, de 

conhecer mais sua cultura, resgatar tradições, histórias, hábitos. Nesse sentido, o cinema vem 

possibilitando novas formas de viver essa cultura, experimentar outras narrativas e, com isso, 

o registro audiovisual tem agido também dentro dessas tradições. 

Notamos também nos filmes como o processo de realização audiovisual traz uma 

profunda reflexão sobre a importância de suas culturas, especialmente quando os Kisêdjê 

assistem ao filme, o que acontece também com o povo Huni Kui. É evidente como o contato 

com a cultura audiovisual tem exercido um importante papel dentro das vivências e 

experimentações dessas etnias. 

Nesse sentido, os filmes são ainda uma mobilização contra a representação presente 

nos registros que existem sobre as etnias, mas que não foram realizados pelos próprios 

indígenas. A forma de autorrepresentação da sua cultura contra as representações realizadas 

por outras pessoas é um instrumento de luta contra as visões estereotipadas acerca dos 

indígenas. Existe, portanto, uma busca por intercâmbio entre culturas para que as pessoas não-

indígenas respeitem a forma de viver e vivenciar o mundo das etnias, mas também a busca por 

contato com outras etnias indígenas, que se descobrem em sua diversidade. 



IX Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação de Minas Gerais 

https://ecomig2016.wordpress.com/ | ecomig2016@gmail.com 

 
 

Os jovens, ao ressignificarem suas relações com suas culturas, passam a ver a 

importância de seus costumes e a necessidade de que eles façam parte de suas comunidades 

mais ativamente, para que os rituais continuem vivos. Os documentários possibilitaram aos 

indígenas a construção de um novo universo simbólico, que ressignificou o que eles já 

possuíam quando voltam a realizar antigos rituais para realizarem seus filmes. Isso tudo é 

importante para vermos nossa sociedade de outra forma: como um espaço em que emissores e 

receptores estão próximos, criando, recriando e circulando símbolos e informações em um 

fluxo contínuo. 
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