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0 INDIO BRASILEIRO E 0 CINEMA

~

.

Joao Carlos Rodrigues

I

''Por que nao procuramos um trabalho socialmente util?"
(Pioneiro cineasta Almeida Fleming in Introdusao ao
cinema brasileiro, Alex Viany - 1959).
Homens esquecidos do arco-e-flecha
deixam-se consumir em nome ·~
da integra<;ao que desintegra
a raiz do ser e do viver.
....
. "Voe
tern ob ri.ga<;ao de us ar cal<; a

es

.

cami.sa paleto sapato e len<;o
enquanto no Leblon nos despedimos
de toda conven<;ao, e viva a natureza .•• "
(Carlos Drunnoond de Andrade - "Entre Noel e os 1ndios"
in As Impurezas do branco - 1974)
Este trabalho

e dedicado a memoria

de Paulo Emilio Salles Gomes.

'

focaliz~

0 cinema brasileiro sempre retratou, nos filmes que

ram os grupos indigenas nacionais, as principais tendencias

com

que estas popula~oes foram vistas por setores mais amplos da nossa sociedade. Como procuraremos demonstrar.
Jamai.s

possuiucineastas de ra~a india, ou mesmo mesti~os de fortes
~os

.

.

Ao contrario de outros paises americanos, o Brasil

tra-

culturais amerindios - como o mexicano Emilio "Indio" Fernan-

dez ou o boliviano Jorge Sanjines. Tambem, se existiram, nunca f.£_
ram divulgadas possiveis tentativas de fazer com que

popula~oes

ainda tribais experimentassem, por si mesmas, a experiencia cinematografica - tal como aconteceu com a tribo americana Navaho sob
a

orienta~ao

um

de professores da Universidade de Harvard. Em apenas

curta-metragem nacional, o pouco conhecido

Q Comego

antes

do

comexo (1973) de Roberto Kahane e Domingos Demasi, apresenta~aoda
cosmogonia dos Desana (grupo Tucano do Rio Negro), ha uma

leve

co-autoria dos indios, atraves dos desenhos que ilustram o filme.
Em ambos os casos

citado~istencia

de cineastas

associa-

dos racial e culturalmente aos indios e filmes realizados por popula~oes

ainda tribais - podem ser notadas diferen~as

marcantes

com as obras de cineastas urbanos e brancos sobre os mesmos
mas. No primeiro caso, as

.

-.

diferen~as

te-

se fizeram no enfoque politi

-

-- . temati.ca
.
co-social e mesmo estetico, e, no segundo, na propria

estrutura narrativa. Um dos filmes feitos pelos Navaho que
emocionou a tribo e totalmente ininteligivel para

-

.

e

mai.s

nao-inici~dos

na

-

. de uma arsua cultura: trata-se de uma serie de planos estaticos
vore sagrada, do amanhecer ao anoitecer. Assemelha-se, por

•
ma is

incrivel que isso possa parecer, com filmes vanguardistas da primeira fase do underground americano Andy Warhol, que filmou o Empire State durante 24 horas seguidas.
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Portanto, todos os filmes brasileiros sobre o assunto
feitos por brancos urbanos de certo

n~vel

f oram

nao

intelectual. Isto

os invalida em absoluto, mas certamente os caracteriza.
Uma das atitudes mais tipicas da sociedade brasileira em re-

-

la~ao

.

~

.

.

....

.

.

carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal.
a expressao idealismo, no nosso
~ao

_.

na

~

born frisar que

aos nossos 1nd1os £01, ou e, o 1deal1smo, Ja revelado

entender, nao tem nenhuma conota

pejorativa. Mais tarde, esta tendencia evoluiu, com a

ajuda

de filosofos franceses, para a teoria do 'nobre selvagem', que

deu

no Indianismo, movimento ao qual pertencem os romances de Jose de
Alencar e os poemas de

.

.

...

Gon~alves

Dias. Segundo o Indianismo, o in

.

.

.......

d10 e caracter1zado como um puro, um ingenuo, de certa maneira um
arquetipo do habitante de uma hipotetica Idade do Ouro da Humanidade.
Desde o cinema silencioso, nossos cineastas ja

mostravam

suas afinidades com o idealismo, e suas preferencias por
~oes

adapta-

dos celeberrimos romances de Alencar. Do livro 0 Guarani hou

ve nada mais' nada menos, do que quatro versoes anteriores a 1930:
duas de Vittorio Capellaro (1917 e

1926), uma de Joao de

Deus

(1920) e ainda outra de Benjamin de Oliveira, intitulada Os . Guaranis. Existem igualmente
tres versoes de Iracema, uma de Capella
.
'

ro em 1917, uma de Jorge Kouchin em 1931 e a de Vittorio Cardinali, em 1949. Luiz de

Barros ainda dirigiu em 1919 uma

adapta~ao

de Ubirajara, alias bem recebida pela critica da epoca.
A tematica <lesses filmes, assim como dos romances em que foram inspirados,
f iel

a f amilia

e puramente

idealista. 0 Peri de 0 Guarani

.

...

.

da branca Ceci do que ao seu proprio povo.

e mais
. ......
A inge-

nua e bela Iracema morre de amor, depois de abandonada pelo Guerreiro Branco. Em Ubirajara nao aparecem personagens
mas a vida tribal

e idealizada

civilizados,
~

a ponto de lembrar o Paraiso
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Ter-

restre.
Infelizmente, nada restou <lesses filmes, principalmente
mais antigos, com exce~ao de algumas fotografias. Atraves
entretanto, podemos constatar a pouca

verossimilhan~a

os

delas,

com

trajes

e costumes de tribos reais. Para o publico, assim como para o ci-

-

neasta de entao, o indio era um arquetipo. Nao importava que fos- h
se real, desde que parecesse real Segundo OS canones vigentes. Me~
mo OS atores nao procuravam aproximar-se do tipo etnico amerindio.
Tanto Tacito de Souza quanto Benjamin de Oliveira, que interpret~
ram Peri, eram negros. Igualmente, Iracema de Alencar e Ilka Soares, duas Iracemas de nosso cinema, eram brancas - e a segunda ainda de

olhos verdes.

Tambem 0 Descobrimento do Brasil (1937), de Humberto

Mauro,

produzido pelo Institute do Cacau da Bahia e contando na

equipe

com os nomes de Villa-Lobos, Roquete Pinto e Taunay, pode ser incluido no mesmo ciclo. Visualmente belissimo, e uma

.

.

~

.

-

reencena~ao

d1dat1ca da chegada dos portugueses ao Brasil, segundo a carta de
Caminha. A seqUencia da ida dos ·dois primeiros indigenas aos

na-

vios de Cabral e bem ilustrativa do "nativo" puro, born e ingenuo.
Mais recente, Ubirajara, o senhor da lan~a (1975), de
Luiz Oliveira, continua as analogias com as obras acima

Andre

citadas.

Mesmo as tribos protagonistas foram inventadas por Alencar, e depois idealizadas pelo cineasta a partir do que sobrou dos
xavantes. E ambientado numa indefinida Idade do Ouro, antes
chegada de brancos ao Planalto Central - quando os indios

reais
da
ainda

seriam puros, . saudaveis, heroicos. No final, um corte abrupto nos
traz aos miseraveis indigenas contemporaneos, perambulando
pra~a

pela

dos Tres Poderes, em Brasilia. Onde o idealismo de Ubiraja-

ra? Em primeiro lugar, na idealiza~ao da vida tribal, quando
branCOS ainda nao matavam OS indios, mas estes matavam-se
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os
entre

si. Em segundo lugar, pela insinua~ao feita no final de que a situa~ao

destas popula~oes, hoje em dia, possa ser resolvida apenas

atraves de leis votadas na capital federal.
Ajuricaba, o rebelde da Amazonia (1977), de Oswaldo

Caldei-

ra, utiliza a resistencia da tribo aruaque dos Manaus contra

os

portugueses, no seculo XVII. Aqui foi dada pouca importlncia

ao

levantamento etnologico da tribo, alias ja extinta. Ajuricaba
apenas
sil

OU

um arquetipo dos martires contra o colonialismo, no
qualquer outro local, e nao um ser vivo. Inexiste

e

Bra-

enquan-

to gente e estiliza-se como simbolo.
Como era gostoso o meu £ranees (1971)~ de Nelson Pereira dos
Santos, possui duas narrativas paralelas, ambas no periodo
nial. Uma

e muito

semelhante

a historia

colo-

veridica do alemao

Hans

Staden, aprisionado pelos Tupis no litoral brasileiro. ~ uma narrativa aventuresca, sem maiores pretensoes, com tesouros enterrados e coisas dq genero. A segunda narrativa diz respeito aos Tupi
nambas e sua sociedade, muito bem reconstituida, alias. Aqui esta
o cora~ao do filme. Os indios aprendem a tecnologia material

do

frances prisioneiro, e, depois, o devoram ritualmente, para

ab-

sorve-lo tambem no mundo espiritual. Ha uma analogia com a teoria
antropofagica do modernista Oswald de Andrade, e, por isso mesmo,
nao podemos af irmar que
mo. Por um lado,

OS

0

f ilme seja totalmente isento de

ideali~

atores representam indigenas do seculo

por outro lado, representam a nos todos, brasileiros,

XVI;

deglutindo

a cultura estrangeira.
De modo geral, a preocupa~ao corn a verossimilhan~a,
tres ultimos filmes, e muito superior aos do periodo

nesses

silencioso.

Costumes e vestimentas sao inspirados em estudos cientificos. Como era gostoso

0

meu £ranees e

Ubirajara sao inteiramente

dos em linguas amerindias (respectivamente, tupi e xavante),
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falacom

....

legendas em portugues.
Mas, ate que ponto sao adequadas as interpreta~oes

e

tipos

fisicos dos atores Eduardo Embassahy, Ana Maria Miranda,
Costa, ~rico Vidal e Rinaldo Genes? Mesmo os que melhor se aproxi
mam do tipo etnico adequado (Ana Maria Magalhaes, Roberto Bonfim),
....

ate que ponto suas

.

-

interpreta~oes

.

.

.

~

se aproximam dos indigenas

re-

ais, e ate que ponto nao passam de emana~oes do nosso modo branco
e civilizado de encarar o indio? Qual seria a atitude dos

Xavan-

tes se tivessem a oportunidade de ver a imponencia de samurai dos
guerreiros de Ubirajara?
As adapta~oes em 1979 de Iracema, de Carlos Coimbra, e

de

0 Guarani, de Fauzi Mansur, marcam um passo atras, tanto no

tra

tamento da minoria india, quanto na interpreta~ao dos atores, cenografia etc. 0 idealismo chega as ultimas conseqllencias:

como

personagens

nos filmes mudos inspirados nos mesmos romances, os
nao se parecem nem agem como indios reais.

-

....

.

.

.

Tambem entre os documentaries encontramos idealismo e paternalismo. Os filmes pertencentes ao Museu do indio sao muito raros
e importantes, pois grande parte do seu acervo desapareceu no incendio que, em 1968, destruiu as instala~oes do Servi~o de Prote~ao

ao Indio. A maior parte <lesses curtas-metragens esta, contudo,

mais preocupada em retratar a a~ao de orgaos estatais

(propagan-

da) do que em estudar os indigenas (ciencia).
Trilhas senoras repletas de musica classica

(de Villa-Lobos

a Remo Usai) e narra~oes pomposas, quando nao anticientificas,neu
tralizam muito da

for~a

e raridade <las imagens de, por

exemplo,

A Epopeia da comissao Rondon (1955), de Achiles Tartari,

Kuituro

e. Kalapalo, ambos de Nilo Veloso e ambos de 1945.
Por ironia, estas mesmas narra~oes e trilhas senoras,
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muito

esclarecem de como era visto

0

indio pelos orgaos

governanientais

da epoca. Esclarecem o branco, embora seu objetivo fosse explicar
o indio. Qual o valor cientifico de um funeral Bororo onde os cho
calhos rituais foram substituidos por Villa-Lobos? Note-se que e!_
te tipo de acompanhamento musical aparece ate em Um Dia na

vida

de uma tribo da floresta tropical (1950), do antropologo

Darcy

Ribeiro.
Outra serie de filmes trata de celebres indigenistas,

como

Noel Nutels e os irmaos Villas-Boas. Nao focaliza, entretanto, n!:_
nhuma tribo em especial, fugindo ao ambito deste trabalho. Consideramos que

0

enfoque dado por esses f ilmes e puramente idealista,

por mais interessantes que possam ser alguns deles - por apresen•
me10

tarem os ditos funcionarios como seres abnegados vivendo em

a barbarie,

beirando o sobrenatural. As declara~oes do

cineasta

~

Paulo Cesar Saraceni a tespeito do Anchieta Jose do Brasil (1979)
confirmam que

0

filme tambem podera ser incluido nesta serie.

0

cineasta antecipa-se ao processo de canoniza~ao que corre ha sec~
los no Vaticano sobre o jesuita que dedicou sua vida aos Tupis do
litoral.
Alem do idealismo, a sociedade brasileira tambem encarou
popula~oes
•

as

indias com preconceito, variando do horror ao desprezo •

Esta Corrente, se nao gerou nenhum movimento literario do

vulto

do Indianismo, talvez tenha sido a mais freqUente entre os

colo-

nos e seringueiros que entraram em contacto direto com as

tribos

brasileiras. Ainda em 1911, o jornal catarinense de lingua

alema

Urwaldsbote assim se referia em rela~ao aos Xokleng:
nem-se
~

OS

refratarios

bem- verdade que

a marcha
0

"Extermi-

ascendente da nossa civiliza~ao!"

cinema nacional nao apresenta obras lau-

datorias do genocidio, como acontece com peliculas norte-americanas de determinados periodos, mas, tambem, entre nos,
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OS

precon-

ceitos vieram a refletir-se na arte cinematografica.

Em 1926,

quando da f ilmagem do seu segundo 0 Guarani, o diretor

Vittorio

Capellaro e o ator Tacito de Souza foram detidos pela policia
Santos, sob a alega~ao de menosprezar "os brios do

Brasil,

de

mos-

trando os indios do Bananal, quando por aqui ha tanto progresso".
...
.
.
.... .
So foram soltos depo1s da 1nterferenc1a pessoal do marechal Rondon.
~

Os f ilmes mais abertamente preconceituosos sao mais recentes,
e, curiosamente, referem-se

quase todos a tribo dos Xavantes.

A verdadeira historia desta tribo Ge

e realmente

dramat:ica.

0 grupo Akuen sempre habitou a bacia do Tocantins. Como

avan~o

dos brancos, em 1859 dividiu-se em dois grupos. 0 primeiro (Xere.!!_
te)foi pacificado em 1870 e hoje desapareceu. 0 segundo grupo (Xa
vante) emigrou para o rio das Mortes e ofereceu seria resistencia
ate 1946, quando foi atraido pelo sertanista Francisco Meireles.
Tudo isso passou em brancas nuvens para cineastas avidos

de

escandalo. 0 tom variou do deboche (a chanchada de Alfredo

Pala-

Casei-me com um Xavante, 1957) as aventuras classe-B

(Alem

do rio das Mortes, 1959, de Duillio Mastroianni), passando

por

cios

pseudodocumentarios.
Outros f ilmes brasileiros expuseram preconceito contra indigenas, mesmo quando nao na SUa propria essencia, como

OS

dois aci

ma citados. Destaca-se um documentario de 1955 sobre os amores da
india Diacui com o branco Aires de Souza. Toda a opiniao

publica

simpatizava com os dois amantes, mas o simples fato de por-se

em

duvida o direito de uma "selvagem" desposar um "civilizado",

ja

indica um preconceito. Ja o recente Auke (1976) de Oswaldo Calde!_
ra, parte muito habilmente de um mito timbira sobre a cria~ao

do

homem branco, para estabelecer um painel do tratamento preconcei-
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tuoso do indio no cinema nacional.
So a partir do presente seculo, mais especificamente

depois

da primeira missao .Rondon em 1906, come~ou a esbo~ar-se uma alte!.
nativa ao idealismo e ao preconceito, mais realista e cientifica.
Esta Corrente, digamos assim, humanista, esta em franca

ascensao

entre a elite educada dos centros urbanos. Rejeita a violencia co
mo metodo, e tenta compreender a situa~ao dessas comunidades
crise, integrando-as sem
Uyra, um indio

em

destro~a-las.

a procura

de Deus (1973), de Gustavo Dahl, mo!_

trou como os preconceitos culturais levam um indio ao
Caminha mais um passo em dire~ao

a ciencia,

sui cidio.

nao fosse baseado num

ensaio do antropologo Darcy , Ribeiro tirado de um fatoveridico. Em
1939, Uyra, indio Urubu-Kaapor do Estado do Maranhao, sai em bus
ca da mitica Terra Sem Males e do ancestral divinizado Maira. Com
a mulher e os filhos, caminha para o literal. 0 contacto com

os

brancos (pobres ou ricos, paternalistas ou violentos) destroi sua
confian~a

em si mesmo, e o conduz ao suicidio. Talvez inevitavel,

mas nem por isso menos pungente.
Os outros representantes dessa corrente humanista nos filmes
brasileiros que focalizam sociedades aborigenes, s ao quase

todos

documentaries. E podem dividir-se entre filmes expositivos e

re-

portagens jornalisticas.
Entre os documentarios expositivos estao Ilha

do

Bananal

(1970) de Genil Vasconcelos (sobre os Carajas), e Jornada Kamayura (1966)e Kuarup (1963) de Heinz F8rthman

- tambem

produzidos

por orgaos estatais. Os dois primeiros, se hem que interessantes,
ainda pecam pelo
0 terceiro

USO

e bastante

de musica ocidental e COmentarios
ilustrativo da festa do

kuaru~,

pompOSOS.
ritual

dos

mortos do Alto Xingu. Ja Os Indios Xetas da serra dos Dourados foi
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.

produzido pela Universidade Federal do Parana, por uma

equi.pe co

mandada pelo professor Loureiro Fernandes. £ uma recons 'i tuic;ao da
vida material desta tribe Tupi-Guarani, hoje reduzida a apenas cin

e seguramente

co individuos. Pode parecer exaustivo, mas

cientifi

co, pois apr.endemos realmente alguma coisa do assunto focalizado •
Por ironica metafora, os orgulhosos Xetas se transformam em ciencia, quando prestes a desaparecer como cultura.
Entre os filmes-reportagens brasileiros, um dos mais
cidos

e sem

conhe-

a menor duvida Rankonkamekra, vulgo Canela (1975)

de

Walter Lima Junior, produc;ao da TV-Globo. Trata-se de um documento pungente sobre essa tribo maranhense. Os Canelas falam

portu-

gues e vivem em andrajos, confinados entre as propriedades

dos

brancos. £ a mais interessante mostra a respeito de uma tribo

em

grau avanc;ado de "aculturac;ao", longe das capivaras, rios caudalo
sos e rituais ef oticos. Ruinas de povos. O mesmo pode ser dito de
Pancacaru do Brejo dos Padres (1977), de Vladimir Carvalho,

que

apresenta a fe·sta do umbu dos igualmente "integrados" Pancacarus,
das cercanias de Paulo Afonso. Ou de Terra dos indios (1979)de Ze
lito Viana, documentario de longa metragem.
Dado o pouco interesse dos nossos cineastas pela
c;ao das tribos ainda existentes, nao

e de

documenta-

espantar, portanto, que

alguns dos filmes mais expressivos a respeito do assunto

.

seJam

,.

I

estrange!l.ros .
A "pacificac;ao" dos Kren-Akarore, acontecida em 1972,
pou

a percepc;ao

esca-

dos nossos mais sensiveis diretores, mas nao

da

BBC de Landres, cujo A Tribe que se escondeu do homem correu

as

TVs mundiais. So agora a FUNAI estabeleceu os primeiros .contactos
com os Yanomanis da fronteira da Venezuela e Roraima, focalizados
desde 1968 pelo antropologo Timothy Asch, no
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curta-metragem

The Feast/a Festim para a Universidade de Columbia. Podemos

tam-

bem citar o polemico Guerra de pacificaxao na Amazonia (1976), do
....
.
frances Yves Boissot.
Raoni (1978) de Jean-Pierre Dutileux e Luiz Carlos Saldanha,
candidato ao Oscar, virou sucesso de bilheteria e foi visto
uma plateia bem maior do que esse tipo de f ilme costuma

por
obter.

Documenta a luta dos Txucarramae do Xingu contra invasores

das

suas terras, a visita do cacique Raoni a Sao Paulo, suas

conver-

sas com a dire~ao da FUNAI e apresenta um flagrante dos

ultimos

Kren-Akarore, vitimas de lavagem cerebral ao contactar a civiliza
c;ao moderna.
Vimos que o cinema brasileiro exprime, de uma maneira ou

de

outra, as principais atitudes de nossa sociedade em rela~ao as co
munidades indigenas: idealismo, preconceito e humanismo. Passemos
entao a verificar se ~;s_s_o_s~f-i-'l_m_e_s__r_e-=f~l-e_t_e_m_,--com a mesma desenvol
tura, episodios da historia do Brasil onde os indios. interferiram.
Desde ja, podemos afirmar, com seguranc;a, que as rela~oes his
toria do Brasil I cinema brasileiro sempre deixaram muito a desejar para seja qual for o periodo. Mas, voltemos aos indios.
I - Os primordios da

coloniza~ao

Podemos citar 0 Descobrimento do Brasil, de Humberto
como um born exemplo de

representa~ao

didatica de

Mauro,

um acontecimen-

to veridico. Sohre o inicio da ocupa~ao do litoral, com as rivali
dades entre portugueses e franceses pelo pau-brasil, ha Como

era

gostoso o meu frances, de Nelson Pereira dos Santos, onde podemos
ver uma boa

reconstitui~ao

dos costumes Tupinambas. Ajuricaha, de

Oswaldo Caldeira, trata das lutas entre Manaus e portugueses
rio Amazonas.
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no

II - Os jesuitas
Foram os primeiros a preocupar-se com os indigenas. Sohre

o

seu apostolado no litoral, Paulo Cesar Saraceni fez Anchieta Jose
do Brasil. E Republica Guarani (1979)de Silvio Back e o unico fil
me sobre as missoes jesuitas no extreme sul, onde se abrigavam mi
lhares de indios. As missoes foram destruidas simultaneamente pelos portugueses, de um lado, e pelos espanhois, de outro. Nao
nada sobre o sincretismo cristao/guarani, que causou grandes

ha
mi-

grac;oes chefiadas pelos "santinhos", salvo breve menc;ao em Ajuricaba.
III - Amplia~ao territorial e formaxao da nacionalidade
0 cineasta Paulo Thiago, em A Batalha dos Guararapes,

trata

das lutas entre portugueses e holandeses no Nordeste. Um dos personagens e o indio potiguar Felipe Camarao, aliado dos

portugue-

ses. 0 Caxador de Esmeraldas (1979) de Osvaldo de Oliveira faz um
quadro omisso e paternalista dos horrores do ciclo bandeirante da
"cac;a-ao-indio".
IV - Guerra entre indios e colonos
Nenhuma pelicula foi realizada sobre a guerra dos

Barbaros,

travada no interior nordestino contra a tribo Cariri. Nem sobre a
colonizac;ao dos vales dos .r ios Pardo · (MG), Doce (ES) e Itajai(SC),
que provocou o exterminio, respectivamente, dos Aimores,

Botocu-

dos e Xokleng.

.

....
V - As frentes economicas

Quer extrativistas (ciclo da borracha na Amazonia),

agrico-

las (cana do Nordeste, cafe no Sudeste) ou pastoris (Centro-Oeste)
as frentes economicas sempre desalojaram as comunidades nativasda
regiao. 0 assunto continua virgem no cinema nacional, embora
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te-

nha sido quase o tema principal no genero western do cinema ameri
cano.
VI - Rondon
Em seu proprio diario, Rondon assinala que fizera, em

1915,

"tres conferencias com proje~oes" sob re trabalhos do SP!, sem
que tipo de proje~oes se tratava. A primeira

clarecer de
.....

.

-..

referencia a

presen~a

.

.

de c1negraf1sta em

.-

exped1~ao

clara

exploradora

de 1916, onde ele registra na Comissao da Carta de Mato
"Azevedo - operador cinematografico".

~

es-

...e

Grosso:

de supor que os

celuloi-

des rodados nao fossem muito abundantes. Tanto que, seis anos depois, recebido no palacio Guanabara pelo rei Alberto, diz

Rondon

que "apos o jantar foram exibidos todos os f ilmes de minhas diver
sas comissoes~ explicados por mim proprio", despertando grandee~
tusiasmo do soberano belga e, sobretudo, de sua esposa Elizabeth.
~

provavel que, posteriormente, as filmagens se tivessem in-

corporado

a rotina

pois, na primeira Comissao de Inspe~ao de Fro~

teiras, que percorreu os limites com as Guianas e a Venezuela, ja
existia mesmo um Servi~o Cinematografico, chefiado pelomajor Luiz
Thomaz Reis e tendo a integra-lo o cinegrafista Jose Louro.
Ha um filme do SPI (Epopeia da comissao Rondon), editado

em

1955 com material bem mais antigo. As imagens sao rarissimas, mas
OS

comentarios pomposos e a musica "epica" tiram muito da sua for

~a.

VII - Servi~o de Prote~ao ao Indio
Seu acervo foi quase todo destruido num incendio

em

1968.

Dos documentarios que sobraram, em condi~oes de serem exibidos, t.£_

. ....... .

.

.

.

_..

dos sofrem as mesmas def1c1enc1as citadas no item anterior. Ja em
Uyra de Gustavo Dahl

e retratado

um funcionario paternalista

SPI.
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VIII - As novas frentes pioneiras
Apenas filmes de propaganda foram divulgados sobre as

obras

da Transamazonica e Perimetral Norte. O documentario ingles

da

BBC A Tribo que se escondeu do homem mostra o panico dos Kren-Aka
rore com a aproxima~ao de uma estrada.
IX - FUNAI e missoes religiosas
Nao divulgam suas atividades cinematograficas, se existem.
Note-se como os filmes brasileiros que tratam de indios

de

periodos remotos e tribos ja extintas sao bem mais numerosos

do

que os sobre indios contemporaneos. Nossos filmes ainda se caracterizam por evitar os temas mais explosivos.
Agora, vejamos como se distribuem os filmes numa classifica~ao

de tribos e grupos lingllisticos.
Antes de mais nada, quantos indios existem. no Brasil? Rondon

os estimava em 1 milhao e 500 mil. O SPI, em finais da decada
~

40, em 500 mil (vide Introdu~ao

a antropologia

de

brasileira, de Ar-

thur Ramos). Em 1973 a FUNAI forneceu o numero de 212 mil, e hoje,
incluidas as novas tribos contactadas no
~

beirar os 300 mil.

~

pouco mais de 0,3% da

extremo norte,
popula~ao

devem

do pais.

0

que nao constitui um bom motivo para continuarem ignorados.
Para a maioria de nos, um indio

e um

indio, independentemen-

te de sua localiza~ao geografica, caracteristica cultural ou grau
de integra~ao. Fingimos nao notar as obvias diferen~as etnicas en
tre os franzinos e palidos Yanomanis da f ronteira com a Venezuela
e os atleticos e acobreados habitantes do parque do Xingu.
A divisao dficiosa das tribos brasileiras se faz com

funda-

mentos lingllisticos. Assim, alem de quatro grandes grupos

(Tupi-

-Guarani, Macro-Ge, Caraiba e Aruaque), existem outros
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menores

(como o Tucano, Caraja e Nambiquara),
Fomos condicionados a achar serem os Tupi-Guarani mais desen
volvidos que

OS

Ge. Estes, embora de maneira geral nao

sem a agricultura,

-

.
provave1s

f oram os

autores

utilizasmisterio

dos

sos hieroglifos das itacoatiaras (pedras lavradas),

encontradas

-

tanto no Alto Uaupes, quanto no Estado da Paraiba. Muitos de
ja viram nos museus

OS

nos

magnificos exemplares da ceramica marajoa-

ra, mas quantos sabem terem sido feitos pelos extintos Aruan,
fala aruaque? E quantos de
~oes

de

nos viram num mapa as rotas das migr~

Tupi-Guarani, cujas tribos, em busca da mitica Terra Sem Ma-

les, emigraram do Brasil Central ao Paraguai, para depois

.

....

.

o litoral Atlant1co, deslocando

subir

os Ge para o interior - pouco an

tes da chegada dos portugueses? E as migra~oes dos agressivos Caraibas, do Xingu as Antilhas, massacrando
0

avan~o

OS

paci f icos Aruaques?

secular do branco para o oeste s ubver t eu a

rela~ao

entre os diversos grupos indigenas. Os Tupi-Guarani, outrora

os

mais populosos, hoje ocupam o t e rceiro lugar da lista, depois dos
Aruaques e dos Ge - mais distantes do litoral. 0 grupo mais numeroso (Aruaque)

-

-

e tambem

o menos conhecido. Muitas das tribos

- sendo contactadas pela FUNAI. Em
o compoem so agora estao

que

apenas

poucos locais a cifra de natalidade e maior do que a de mortalida
de: no parque do Xingu e na regiao do rio Negro, por exemplo.
A distribui~ao dos filmes entre as tribos e grupos lingliisti
cos ainda deixa muito a desejar. Das centenas de

tribos existen-

tes, apenas pouco mais de uma dezena foi estudada. Se subtrairmos
OS

filmes de fic~ao, o numero ainda ficara mais reduzido. Vejamos.
TRONCO TUPI-GUARANI - Os extintos Tupinambas do periodo colo-

nial aparecem em tres filmes: 0 Descobrimento do Brasil, Como era
gostoso o meu frances e Anchieta. Os Kamayura do Xingu e os
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Xeta

do Parana foram retratados respectivamente nos

curtas-metragens

Jornada Kamayura e Os Indios Xetas da serra dos Dourados.

Uyra

trata de um Urubu-Kaapor do Maranhao e suas rela~oes com a sociedade civilizada. Nao

e feita

nenhuma amostragem da tribo. Nada p~

demos levantar sobre o documentario Tapirapes (1936), de

Ramon

Garcia, cadastrado por Alex Viany no seu livro Introdu~ao ao
nema brasileiro, de

1959. Existe a respeito dos modernos

nis o curta de Regina Jeha Guaranis (1976) e, sobre as

ci-

GuaraMissoes,

Republica Guarani.
TRONCO MACRO-G~ - Os Xavantes foram caricaturados em Casei-me com um Xavante e Alem do rio das Mortes. Nada pode ser apurado s.obre do is documentaries de 1959 ci tados por Alex Vi any:

Ter-

ri torio Xavante de Fernando Negreiros e Frente a frente com

Xa-

vantes de Genil Vasconcelos. Os Canelas e

OS

Kren-Akarore sao

assunto de Rankonkamekra, vulgo Canela e A Tribo que se

0

escondeu

do homem. Nada a respeito dos Cariri, Aimore, Botocudos, Timbir.as,
Caiapo, Kaingang/Xokleng etc.
TRONCO CARAiBA - Os curtas-metragens Kuikuro e Kalapalo tratam das tribos homonimas do Xingu. Aparentemente, nada existe sobre os recentemente pacificados Waimiri-Atroaris.
TRONCO ARUAQUE - Ajuricaba diz respeito a um heroi dos
naus mas, sendo esta tribo extinta, nada existe sobre ela.

MaThe

Feast/O Festim documenta o encontro de dois grupos Yanomanis

na

Venezuela. Ao que consta, nao ha documentaries notaveis sobre

a

.-ce r .....ami. ca dos Aruan de MaraJo.

TRONCO CARAJA - Vide o curta-metragem Ilha do Banana!.
TRONCOTUCANO - 0 Come<;o antes do

come~o,

curta-metragem, i-

lustra a complexa cosmogonia da tribo Desana.

A guisa

de finalizar , podemos chegar sem susto as
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seguintes

conclusoes:
a)

OS

filmes brasileiros nao apresentam de maneira

adequada

a realidade indigena, na complexidade dos seus costumes, diferen~as

integra~ao.

culturais e grau de

0 ideal seria haver um

pelo menos sobre cada uma das centenas de tribos;

-

.
precarias

b) refletindo o problema mais amplo das rela~oes
entre o cinema brasileiro e a historia do Brasil, a

participa~ao

dos indios neste genero de filmes ainda deixa a desejar.

-

filme

.

Notemos

.
a preferencia dos cineastas
por assuntos remotos no tempo, e

seu

pudor em abordar temas mais atuais e explosivos;
c) por outro lado, os filmes brasileiros exprimem de

modo

bastante amplo as diversas visoes do indio pela sociedade branca.
A saber, principalmente, o idealismo, o preconceito e o humanismo.
Na maioria dessas obras, aprendemos bastante do modo como o branco ve (ou viu) 0 indio - mas muito pouco de como este realmentee,

-

ou ve o mundo.

.

....

.

Como, desde o 1n1c10, pretendemos demonstrar.
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INDICE DOS FILMES DE FIC~AO CITADOS, POR ORDEM DE APARI~AO NO TEX
TO.
0 Guarani (1916). Dire~ao: Vittorio Capellaro. Elenco:

Vittorio

Capellaro e Georgina Marchiani.
0 Guarani (1920). Dire~ao:Joao de Deus. Elenco: Pedro Dias e Abigail Maia.
0 Guarani (1926). Dire~ao: Vittorio Capellaro. Elenco: Tacito

de

de Souza e Armanda Mauceri.
Os Guaranis (sem data). Elenco: Benjamin de

Oliv~ira.

Iracema (1919). Dire~ao: Vittorio Capcllaro. Elenco: Iracema

de

Alencar e Vittorio Capellaro.
Iracema (1931). Dire~ao: Jorge Kouchin. Elenco: Dora Fleury e Ronaldo de Alencar.
Iracema (1949). Dire~ao: Vittorio Cardinali. Elenco: Ilka

Soares

"

e Mario Brasini.

Ubirajara (1919). Dire~ao: Luiz de Barros. Elenco: Alvaro
~

.

.

...

Fonse-

~.

ca, Antonia Denegr1, Manuel Araujo.
0 Descobrimento do Brasil (1937). Di~e~ao: Humberto Mauro.

Musi-

ca: Heitor Villa-Lobos. Elenco: Alvaro Costa, Joao de Deus,Manoel
Rocha.
Ubirajara, o senhor da langa (1975). Dire~ao: Andre Luiz

Olivei-

ra. Elenco: Tatau, Taise Costa, Roberto Bonfim, Ana Maria Miranda.
Ajuricaha, o rebelde da Amazonia (1977).
ra. Elenco: Paulo

Villa~a,

Dire~ao:

Oswaldo Caldei-

Rinaldo Genes, Nildo Parente.

Como era gostoso o meu frances (1971).
Santos. Elenco: Arduino Colasanti,
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Dire~ao:

Nelson Pereira dos

Ana Maria Magalhaes,

Eduardo

Embassahy, Manfredo Colasanti, Janira Santiago.
Iracema (1979).

-

Dire~.ao:

Carlos Coimbra. Elenco: Helena Ramos, To

ni. Correa, Carlos Koppa, Alberto Ruschel.
0 Guarani (1979).

Dire~ao:

Fauzi Mansur. Elenco:

David

Cardoso,

Dorothee-Marie Bouvier, Flavio Porto, Luigi Picchi.
Anchieta Jose do Brasil (1977).

Dire~ao:

Paulo Cesar Saraceni. E

Ienco: Ney Latorraca, Mauricio do Valle, Joel Barcelos, Maria Gladys.
Casei-me com um Xavante (1957).

Dire~ao:

Alfredo Palacios.

Elen-

co: Pagano Sobrinho, Maria Vidal, Lueli Figeiro, Lola Brah.
Alem do rio das Mortes (1959).

Dire~ao:

Duillio Mastroianni. Elen

co: Mauricio do Valle, Altair Villar, Karla Kramer.
Uyra, um indio

a procura

de Deus (1973).

Dire~ao:

Gustavo

Dahl.

Elenco: £rico Vidal, Ana Maria Magalhaes, Gustavo Dahl.
O Caxador de Esmeraldas (1979).

Dire~ao:

Osvaldo de Oliveira.

lenco: Jofre Soares, Arduino Colasanti, Gloria Menezes,
Meira, Vanja Orico.
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