
Majur, representatividade indígena e LGBT  
 
O documentário biográfico sobre um porta-voz indígena LGBT vai muito além de 20 minutos. 
 
 
Majur assume dentro de sua etnia Bororo o importante cargo de Chefe de Comunicação da               
Aldeia Pobore, interior do estado de Mato Grosso, fazendo a interlocução do seu povo com               
a cidade, levando suas reivindicações e lutando por sua cultura e seus anseios. 
 
Em agosto de 2016, Rafael Irineu conheceu Majur como chefe de comunicação na Terra              
Indígena Tadarimana, onde gravou seu primeiro curta-metragem "Meu Rio Vermelho", aldeia           
essa que passava pelo trajeto do rio. 
 
Meses depois, Majur convidou Irineu para fazer uma sessão fotográfica de sua prima.             
Laynny estava completando 15 anos de vida e queria registros dessa fase. Com tempo              
iniciou-se a parceria e por fim as gravações do filme.  
 
Foi gravado em segredo entre 2017 e 2018 a pedido de Majur, apenas o cacique central                
sabia do destino das gravações. 
 
O projeto se resume em duas palavras: sororidade e coletividade. Em sua essência carrega              
uma grande importância por de trás das câmeras: uma equipe 100% mato-grossense,            
composta por profissionais estreantes nas funções principais, e formada por indígenas,           
gays, mulheres e trans para contar sua luta. 
 
Depois de ser lançado em junho no Festival Internacional de Diversidade Sexual e de              
Gênero, em Goiânia, em seguida foi a vez do 46º Festival de Cinema de Gramado, 28º                
Curta Cinema, 26º Mix Brasil, 22º Mostra de Tiradentes, 16º Curta Santos, Cine Esquema              
Novo, 12º For Rainbow, entre outros. Ao todo foram 30 seleções nos primeiros seis meses               
de lançamento, acumulando sete prêmios.  
 
O curta-metragem foi contemplado por um edital de fundo de cultura do Conselho Municipal              
de Cuiabá, na categoria Audiovisual, destinado para cineastas estreantes, com baixo           
orçamento. 
 
O instagram serviu como ferramenta para ser o diário de gravação do filme. Além das fotos,                
um relato mais extenso da imersão.  
 
www.intagram.com/filmemajur 
 
Mini-biografia do diretor: 
Irineu, tem 24 anos, é LGBTQ, natural do interior de Mato Grosso, na cidade do Rio                
Vermelho, alguns chamam Rondonópolis. Começou a fotografar e fazer vídeos com 11 anos             
de idade no sertão da Bahia. Formado em Radialismo pela UFMT de Cuiabá. Seu primeiro               
filme “Meu Rio Vermelho” foi exibido em 20 estados brasileiros e 4 países, licenciado pelo               
Canal Brasil e TV Brasil.  

http://www.intagram.com/filmemajur


 
Ficha Técnica: 
 
Direção, Câmera e Montagem: Rafael Irineu 
Produção Executiva: Patricia Ribeiro 
Ass. de Direção e Produção: Ayrton Senna 
Som Direto: Matheus Lazarin e Isabelle Almeida 
Making of: Cezar Rondon 
Motorista: Nalme Mendonça 
Desenho de Som: Matheus Lazarin 
Correção de Cor e Finalização: Isabela Padilha 
Trilha Sonora Original: Urucum - Gontcha 
Tradução de Libras: Tulio Adriano  
Audiodescrição: Thayana Bruno, Cida Leite e Valentim Félix  
Ilustração Cartaz: Stainner Rylle 
Faixa Musical: Vem - Jaloo 


