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Introdução 

 

 Ampliando o circuito de cineclubes universitários para além dos centros urbanos, 

partindo para comunidades e aldeias indígenas, espaços onde a presença do cinema e do 

audiovisual é dificultosa, quando não inexistente, oferecendo acesso a exibições de 

documentários para os povos indígenas, estimulando também o debate póssessão, na intenção 

de fomentar opiniões acerca dos temas abordados pelos filmes, assim como das estratégias 

narrativas do audiovisual. 

 Engajado na necessidade de ampliar o contato dos povos indígenas com o audiovisual, 

acreditando nesta linguagem como ferramenta de perpetuação de saberes e formação de 

repertório. Vem sendo ministrada a oficina de audiovisual para jovens indígenas na facilitação 

da produção por elas de um documentário sobre as parteiras potiguaras. Na ampliação do 

alcance das narrativas e na promoção das histórias dessas mulheres. 

O circuito comercial de cinema está distante de onde essas mulheres habitam, sendo 

elas também normalmente esquecidas por projetos que viabilizem projeções de filmes. As 

projeções realizadas por este projeto reduzem esses obstáculos que distanciam a educação 

visual dos povos dessa aldeia. Sendo assim, despertar a memória, e relembrar o lugar de 

tradições e saberes que estão sendo apagados, a partir das sessões de cinema, estimulamos o 

pensamento crítico em relação a como sua cultura vem sendo tratada na atualidade.  

Acreditamos também que essas projeções são meios de encorajar produções 

audiovisuais feitas pela própria população indígena, se tornando mais uma ferramenta de 

produção de discursos e narrativas sobre si. E assim, dessa forma não existirão apenas 

 
1 Projeto de Extensão da UFPB “Partejar: Projeções nas Aldeias” financiado pelo “UFPB no seu município” e 

coordenado pela Professora Doutora Waglânia De Mendonça Faustino e Freitas do Departamento de 

Enfermagem em Saúde Coletiva da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). waglaniafreitas@hotmail.com, 

com colaboração da Professora Doutora Isabella Chianca Bessa Ribeiro do Valle do Departamento de 

Comunicação e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 

bella.valle.ufpb@gmail.com.   
2 Discente do curso de Bacharelado em Radialismo na Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Bolsista do 

projeto “Partejar: Projeções nas Aldeias”, costamacedoana@gmail.com.  
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espectadores, mas sim sujeitos políticos e críticos, usando o audiovisual como ferramenta de 

ocupação de espaço. A autora estadunidense bell hooks3 (1994)4 no capítulo “Paulo Freire” 

em que é entrevistada por ela mesma como Gloria Watkins, nos mostra como é essencial a 

aproximação, o ensinar e ser ensinada. 

Muita gente me diz que pareço estar afirmando que é suficiente que os 

indivíduos mudem sua maneira de pensar. E veja, até o uso da palavra 

suficiente me diz algo acerca da atitude com que eles encaram essa questão. 

Ela tem uma sonoridade paternalista, que não transmite um entendimento 

profundo de o quanto uma mudança de atitude (e não somente o término de 

qualquer processo transformador) pode ser significativa para um povo 

colonizado/oprimido (HOOKS, 1994, p. 67) 

De modo que o projeto se constrói para gerar curiosidade e interesse nas pessoas que 

estão participando dessas sessões e que estas tenham aspirações, pretensão e ambição a 

receber informações e repassar para as demais gerando discussão e incentivado o pensamento 

crítico sobre registro de memória, pelo audiovisual, sobretudo por documentários.  

Além da participação audiovisual do “Partejar: Projeções nas Aldeias”, “Partejar: 

registrando vivências em comunidades potiguara”, “Partejar: formação, difusão e produção 

audiovisual no (re)conhecimento das tradições indígenas e na resistência dos saberes das 

mulheres potiguara” esses projetos têm a integração do “Partejar: rodas de conversas sobre 

sentidos, experiências e práticas da parteria indígena potiguara” e “Partejar: um olhar 

sobre os saberes remanescentes das parteiras potiguara” com o propósito de que pessoas 

sejam alcançadas com as histórias da parteria tradicional, buscamos valorizar e visibilizar o 

patrimônio imaterial que as indígenas carregam com seus saberes, promovendo a saúde (que 

vem sendo deixada de lado por métodos violentos de condução do parto nos hospitais), bem 

como as narrativas das jovens que cresceram nas aldeias e como elas pensam a respeito disso 

nos dias atuais, e, assim, temos que “Abraçar a Mudança” como diz bell hooks (1994, p. 63). 

[...] os alunos estão ansiosos para derrubar os obstáculos ao saber. estão 

dispostos a se render ao maravilhamento de aprender e reaprender novas 

maneira de conhecer que vão contra corrente. quando nós, como educadores, 

deixamos que nossa pedagogia seja radicalmente transformada pelo 

reconhecimento da multiculturalidade do mundo, podemos dar aos alunos a 

educação que eles desejam e merecem. Podemos ensinar de um jeito que 

transforma a consciência, criando um clima de livre expressão que é a 

essência de uma educação em artes liberais verdadeiramente libertadora. 

 

 Dessa forma o projeto projeções nas aldeias vem sendo uma ramificação importante e 

fundamental de um projeto maior, de formação, difusão e produção audiovisual nas 

 
3 Pseudônimo de Gloria Jean Watkins; nome em homenagem a sua avó, o qual se escreve originalmente em 

letras minúsculas. 
4  bell hooks — Ensinando a Transgredir: a educação como prática de liberdade, 1994. 
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comunidades indígenas, e de promoção do resgate das práticas de saúde tradicionais das 

mulheres potiguaras, de acordo com os projetos que foram supracitados. 

 

O audiovisual e o cinema como ferramenta da educação 

 

 É fato que, o cinema transmite ideias por meio de agregar sequências de imagens com 

som, variando em diversos modos de gênero. De maneira que, é essencial o uso dessa arte 

como instrumento de pesquisa e ensino por meio da educação visual. Assim, vemos que a 

história da fotografia é longa, e veio pegando seu espaço ao decorrer das décadas como afirma 

Sandra Maria Campos (1996, p. 276), 

No entanto, a fotografia não surgiu com o intuito de substituir as técnicas de 

registros iconográficos adotados até então, mas conquista gradativamente a 

garantia de uma fidelidade maior da realidade captada, por não depender da 

memória de um pintor, desenhista etc., que muitas vezes se sujeitava a falhas 

e consequentemente a construção de um retrato distorcido ou até idealizado 

do elemento enfocado. Desde a sua criação, a técnica fotográfica vem se 

desenvolvendo rapidamente, sendo ampliada e aperfeiçoada cada vez mais. 

Com isso, câmera torna-se um instrumento de grande potencial de pesquisa 

fundando, entre outros aspectos, uma nova metodologia de análise de 

fenômenos culturais.  
 

A partir disso, o produto audiovisual visa a se tornar empático, pois ali comumente 

haverá uma história a ser contada e perpetuada, tornando-o uma ferramenta comunicacional 

importante para a transmissão de determinados conhecimentos e para a existência de 

diferentes narrativas. 

 Os cineclubes são espaços de projeções e debates de filmes comuns em centros 

urbanos, principalmente em ambiente universitário, que podem ter uma temática globalizada 

ou específica. Essas mostras costumam atrair um público específico interessado, a partir da 

curadoria proposta. Entretanto são menos comuns os projetos em que esses encontros são 

pensados para além dos lugares de conforto e interesse da comunidade acadêmica urbana, 

incluindo um público com menos acesso às salas de cinema, por exemplo, como os povos 

indígenas. É nesse movimento que fazemos ocorrer projeções de filmes seguidas de debate na 

Associação Cultural Toré Forte na Baía da Traição.  

 Exibições de cinema gratuitos não só criam espaço de entretenimento, como também 

espaços políticos, já que a linguagem audiovisual também é um campo de construção de 

discurso, que pode ser usado socialmente e criticamente para pensar e repensar locais de fala e 

representação, sendo assim importante o estímulo de indagações por meio de vivências com o 

audiovisual e com o que ele provoca e reverbera.  
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O consumo do cinema fornece um engajamento às narrativas retratadas, que formam 

opiniões, captam informações, valorizam sujeitos, despertam interesses, contradições, e 

estimulam a busca por outras narrativas. Dessa forma, pensar no cinema como uma 

ferramenta importante na produção de memória coletiva é essencial, principalmente se 

tratando de culturas imateriais, as quais não podemos tocar, mas que podem ser comunicadas 

em um filme. De acordo com Metz (1980) o filme é aquilo que se recebe e também o que se 

põe em movimento, se o recebo sou a tela e se o exibo sou o projetor. 

Ver filmes é também uma forma de estimular a produção de filmes. Com o acesso a 

câmeras nos celulares, por exemplo, basta a formação de repertório e intimidade com a 

linguagem do audiovisual, para que esta se desperte e ocupe o interesse das pessoas, não só 

como consumidoras, mas também como realizadoras de audiovisual. É preciso ver filmes para 

querer fazê-los. Incitando o aprendizado da habilidade de mexer com imagens e sons, o qual 

pode ser aproximado da vida real, da experiência diária de cada um, como fala Raack (1995). 

O filme pode capturar a imagem de memória coletiva, do que as pessoas testemunharam ou 

testemunham, compreendem e vivem, recuperando toda vida já decorrida como aponta 

Rosenstone (1995). 

Identificação nesse processo se torna fundamental, uma imagem vai também compor 

aquilo que representa o espectador.  Portanto, quem recebe a mensagem pode desejar repassá-

la, ou seja, o receptor pode se tornar a mensagem, como fala Aumont (1993). E é preciso falar 

de audiovisual. É preciso falar de criadores desses conteúdos. Pois quando as exibições 

entram como conexão com as histórias de um povo, que precisa ser perpetuada e valorizada, é 

quando o cinema cumpre sua função social, e estimular, motivar e inspirar, como aponta 

Ferreira (1986). 

Essa identificação vem com o tema central do projeto e da mostra. Os filmes a serem 

projetados retratam a dimensão do patrimônio imaterial, cultural e social das mulheres 

indígenas, parteiras. De forma que o que vem ocorrendo no projeto como — fazer o 

planejamento, curadoria e seleção dos filmes que estarão na mostra; compor repertório 

audiovisual e temático para as jovens, mulheres e a população indígenas a partir de exibições 

quinzenais nas visitas a Baía da Traição; promover a construção do pensamento crítico 

audiovisual nas comunidades; produções audiovisuais realizadas dentro do macroprojeto, a 

exemplo de uma aluna indígena que gravou recentemente uma conversa entre as artesãs do 

local; registro e análise a experiência e seus efeitos, registro feito pelo projeto “Partejar: 

registrando vivências em comunidades potiguara” e análise pelos diários de campo; 

Anais do VII Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 27 a 29 de novembro | 2019 | ISSN 2447-5416 

 



sistematizar a curadoria da sessões, arranjando filmes e obras audiovisuais que contem 

histórias próximas das vidas delas; conexão interdisciplinar com os outros projetos. 

Ampliar o debate sobre exibição audiovisual nas aldeias indígena e suas contribuições, 

tem sido essencial para questões sociais importantes, neste caso especialmente a quebra de 

barreiras de acesso a linguagem visual, fotografia, som e vídeo, assim fortalecendo a 

interdisciplinaridade nos estudos e práticas extensionistas, estando a aproximar em especial os 

discentes e docentes das áreas da saúde, antropologia e do audiovisual das experiências de 

vida, saberes e práticas de cuidado da população indígena.  

Além disso o projeto também intensifica as parcerias entre docentes e discentes dos 

campus I e IV da UFPB, por meio de projetos (como os que foram citados anteriormente) que 

se integram e contribuem na pesquisa acadêmica e de campo, logo expandindo o projeto 

partejar. Consequentemente com estas atividades e propagação de qualificar povos indígenas 

com audiovisual, encorajando, estimulando, assim tornando-os diretores de seus próprios 

registro de culturas e tradições, proporcionando interesse na produção audiovisual por meio 

de mostras e curiosidades sobre técnica e registro de memórias e fortalecendo as projeções em 

áreas indígenas, no sentido de ampliar o interesse das comunidades tradicionais locais em 

produção audiovisual. 

Posto isto, a construção de diálogos entre conhecimentos tradicionais e 

contemporâneos é importante para a própria valorização dos saberes ancestrais das mulheres 

indígenas e de suas memórias sociais, como um bem imaterial vivo e presente dos povos 

tradicionais.  E a partir disso, promover sessões de cinema, no litoral norte da Paraíba, em 

território indígena Potiguara, mediante projeções de vídeos e filmes com temas que se 

relacionam a feminismos, práticas tradicionais do cuidado às mulheres na gravidez, parto e 

pós-parto, valorização da arte milenar de partejar e da luta indígena em geral, promovendo um 

cineclube com exibição e momentos de reflexão em debate pós sessão. Maria Emilia 

Sardelich (2006) em seu artigo Leitura de imagens e cultura visual: desenredando conceitos 

para a prática educativa cita como a comunicação e a imagem sempre vão fazer parte da 

caminhada educacional de cada um. 

 
Enfatiza que a noção de cultura visual é nova precisamente por centrar-se no 

visual como um lugar no qual se criam e se discutem significados. Dessa 

forma, se distancia das obras de arte, dos museus e do cinema para focalizar 

sua atenção na experiência cotidiana. Do mesmo modo que os estudos 

culturais tratam de compreender de que maneira os sujeitos buscam sentido 

ao consumo da cultura de massas, a cultura visual dá prioridade à 

experiência cotidiana do visual, se interessa pelos acontecimentos visuais 

Anais do VII Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 27 a 29 de novembro | 2019 | ISSN 2447-5416 

 



nos quais o consumidor busca informação, significado e ou prazer 

conectados com a tecnologia visual (SARDELICH, 2006, p. 212) 

 

Com o intuito de encorajar, por intermédio da linguagem audiovisual, o ato do debate 

crítico, viemos tentando estimular comunidades e, sobretudo, mulheres indígenas engajadas a 

produzir visibilidades da sua cultura e dos conhecimentos ancestrais do seu povo e de todo o 

patrimônio imaterial a ser valorizado, através de partilhas produzidas por outros povos e das 

próprias trocas realizadas nos debates.  

Para alcançar o que estamos propondo teoricamente, a metodologia que tem sido 

adotada para a composição desse trabalho detém-se sobre leitura de textos relacionados ao 

tema da educação, a exemplo de bell hooks em sua obra Ensinando a transgredir: a educação 

como prática da liberdade (primeira publicação em 1994), e sobre a seleção e curadoria de 

materiais audiovisuais, principalmente documentais, tanto curtas como longas-metragens, que 

se encaixam na temática do projeto, já mencionada. Um dos primeiros filmes exibidos foi o 

documentário Hipermulheres5 (2013, 100 minutos), dirigido por Carlos Fausto, Leonardo 

Sette e Takumã Kuikuro, e produzido por Carlos Fausto e Vicente Carelli (Vídeo nas 

Aldeias), que narra um ritual de canto de mulheres do Alto Xingu que está correndo o risco de 

não se manter por outras gerações porque a única que domina o canto está doente.  

Tal obra instigou o debate sobre a importância de repassar os conhecimentos 

tradicionais para as novas gerações e de que a juventude indígena se aproprie mais de (e se 

reconheça em) suas próprias tradições. O também documentário Saberes e Crenças da Arte 

do Partejar 6(2008, 28 minutos), dirigido por Mivan Gedeon e produzido por Lícia Lobato, 

com roteiro de Cida Macedo, se constitui em conversas e entrevistas com parteiras da Região 

Nordeste e foi exibido no cineclube, assim como no caso do filme Deus Te Dê Boa Sorte 

7(2019, 22 minutos), que conta história das parteiras, em especial de Dora, do povo Pankararu 

(sertão de Pernambuco), em contraste com as práticas médicas. No caso deste último, tivemos 

a visita da diretora Jacqueline Farias, que participou junto à comunidade Potiguara do debate, 

contando da sua proximidade com as parteiras dessa região, das experiências das mesmas, 

além de seu convívio com Dora. Foi um momento muito rico de troca. Já o filme Voz das 

Mulheres Indígenas (2015, 17 minutos), dirigido por Glicéria Tupinambá e Cristiane 

 
5 Documentário de 2013, com cerca de 100 minutos e dirigido por Carlos Fausto, Leonardo Sette e Takumã 

Kuikuro, Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=yJjJUVW_Rqs. . Acesso em: 5 de outubro de 2019 
6  Documentário de 2008, com cerca de 28 minutos, dirigido por Mivan Gedeon e com roteiro/entrevistas de 

Cida Macedo. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Xln51WrNtuk. . Acesso em: 20 de outubro de 

2019. 
7 Trailer do documentário disponível em: https://vimeo.com/341445890 
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Pankararu, mostra depoimentos de mulheres indígenas do Nordeste e também rendeu muita 

conversa no debate. Seguindo com reuniões semanais com as integrantes das ramificações do 

projeto de extensão Partejar da área do áudiovisual, tem sido possível analisar o material 

coletado e traçar estratégias para exibição durante as viagens de campo, o que vem sendo 

essencial para fomentar perguntas que constroem o diálogo.  

Ademais, quando fazemos as incursões na Aldeia Forte, escolhida pela própria 

comunidade para abrigar o projeto, na sede da Associação Cultural Indígena Toré Forte, 

costumamos fazer visitas de casa em casa para convidar as pessoas para o cineclube, 

principalmente as que não temos contato ou acesso à internet. O convite pessoal tem sido 

fundamental para garantir uma maior presença de público.  

Antes das sessões, é elaborado um guia com tópicos, que ajudam na condução da roda de 

conversa depois da exibição, garantido que haja um fluxo e a manutenção de assuntos para 

debater, em caso de esgotamento de algum encaminhamento dado espontaneamente pelo 

público indígena presente.  

Dessa forma, na maioria das vezes, as integrantes é que são as atrizes principais desse 

diálogo - em certa visita, por exemplo, a partir de um filme (Voz das Mulheres Indígenas)8, 

uma das mulheres que estava ali, sendo fundadora da Associação de Mulheres Guerreiras 

Indígenas Potiguaras, contou a história de como foi a construção e início dessa reunião de luta 

entre mulheres nas aldeia da região – e, assim, vai-se desenvolvendo e desempenhando 

temáticas e pontos a serem expostos. Novamente, aqui, expondo citações de bell hooks 

(1994), que fez e faz parte da caminhada do projeto, neste artigo para enfatizar o poder da fala 

de quem esteve/está silenciado. 

[...] a posse de um termo não dá existência a um processo ou prática; do 

mesmo modo, uma pessoa pode praticar a teorização sem jamais 

conhecer/possuir o termo, assim como podemos viver e atuar na resistência 

feminista sem jamais usar a palavra "feminismo". Muitas vezes, as pessoas 

que empregam livremente certos termos — como "teoria" ou “feminismo” 

— não são necessariamente praticantes cujos hábitos de ser e de viver 

incorporam a ação, a prática de teorizar ou se engajar na luta feminista 

(HOOKS, 1994, p. 86). 

 

 

Considerações Finais 

 

 
8  Documentário de 2015, com cerca de 17 minutos, dirigido por Glicéria Tupinambá e Cristiane Pankararu. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=MLSs_5elMqk. Acesso em: 10 de outubro de 2019  
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Portanto, além do que foi falado ao decorrer desse artigo, sobre como se dá o 

propósito da extensão universitária e a importância do uso de audiovisual para perpetuação de 

histórias que precisam ser contadas.  

O projeto também vem se montando a partir de uma estrutura que usamos para as 

projeções, que por mais que tenha-se todo estudo teórico acaba que os objetos e manuseio de 

equipamentos é essencial, assim utilizamos projetor e tela branca emprestados pelo 

Departamento de Comunicação da Universidade Federal da Paraíba (DECOM), e caixa de 

som pessoal, já que vão muitas mulheres que integram esse projeto. Também temos levado 

pipoqueira elétrica própria, além de milho e saquinhos de papel para distribuição do lanche, 

para garantir a parte lúdica da projeção, regada a pipoca. Temos conseguido promover um 

ambiente agradável de encontro, afetos e partilha, de lazer e pensamento crítico 

simultaneamente.  

Entretanto não tem sido constante e fiel ao período quinzenal que deveria acontecer as 

exibições, pois ao decorrer das idas, muitas vezes enfrentamos obstáculos, como chuvas 

fortes, enfermidades, feriados e imprevistos com o meio de transporte (cedido pela Secretaria 

Estadual de Saúde), como por exemplo falta de motorista disponível, dificultando ou mesmo 

impedindo a realização das atividades, uma vez ou outra.  

Entre os resultados e experiências já alcançados pelo projeto, tem-se que tais sessões 

de audiovisual com as indígenas, seguidas por debates e rodas de conversa sobre saberes 

indígenas, como a parteria e atuação delas como mulheres, nas aldeias, tem encorajado 

indígenas a contarem suas histórias estimuladas pela ferramenta da linguagem audiovisual. De 

modo que, este projeto tem colocado em evidência histórias, experiências e práticas, a 

valorização dos próprios saberes, para que estes não se percam, paralelamente, também 

difundindo a linguagem audiovisual e as produções audiovisuais, de curtas e longas 

metragens, expandindo, desta forma, o circuito de cineclubes para além dos centros urbanos. 
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Imagem 1 — Espaço da exibição. Fonte: própria (2019).

 

Imagem 2 — Espaço exibição. Fonte: própria (2019) 
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