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Prefácio 

Memórias, depoimentos 
e 

documentos 

De que se compoen1 afinal, as nossas memórias, quando as 
escrevemos? Evidentemente, das nossas recordac;6es agradáveis. 
Pois quanto as desagradáyeis, procuramos esquece-las, e quando 
isso nao é possível, somos tentados até a distorce-las, mesmo 
inconscientemente, inventando um . passado que nos agradaría se 
tivesse realmente ocorrido. Dada a nossa imperfeita natureza huma
na, o tempo pretérito é-nos bem mais agradável se, ao lembrá-lo, 
pudermos eliminar pessoas das quais nao gostamos ou que nao 
conhecemos - o que é a mesma coisa. E eliminando-as, substi
tuí-las por outras que, a nós, agora, tanto tempo passado, nos sao 
tao caras! 

Daí serem as "memórias" consideradas até um genero lite
rário, o que é bem diferente do que se designa por história. Para 
que sejam consideradas verdades históricas, as memórias devem 
ser comprovadas pelos documentos históricos. E o que se deno
mina a prova científica, desde que a história é a ciencia do do
cumento. "Se nao há documento nao há História", sentenciou Fustel 
de Coulanges no século passado, e é esse axioma que sustenta e 
sustentará sempre o edificio da ciencia histórica. Ora, no campo 
das memórias situam-se os chamados depoimentos, que boje adqui
riram certa popularidade, procurando-se confundí-los com a ver
dade histórica, dado que aqueles que os f azem sao considerados 
"autoridades". Entretanto, em História nao existem autoridades, 
mas sim documentos, e H.-1. Marrou já chamou bem a aten~ao 
para esse fato. 

9 
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Daí que, tanto as memórias como os depoimentos, só tem 
valor se comprovados coro documentos. 

No caso do historiador que procura relatar um acontecimento, 
relatar um fato do passado, do qual tenha ele sido ou nao part~
cipante, ou um simples observador neutro_ ( e~ist~ . essa neutrah
dade?), ele deve pesquisar a documentac;ao histonca desse . mo
mento, para poder reconstituir as circunstancias que der~m º.n?em 
a idéia que gerou o fato . Só assim· esse fato se torna. i~tehg1vel. 
Po is urna idéia nao surge por acaso. Sao sempre condi~oes f a~o
ráveis que a engendram. Por isso mesmo, ª? estudar ~ssa questao, 
escreveu notável teórico da História, Ludwig von Mises : 

"Ao buscar sua origem (a de · u.ma idéia) chegamos inevita
velmente ao ponto no qual tudo o que se pode dizer ~ que u~ 
homem teve uma idéia. Que o nome deste homem se1a ou nao 
conhecido é de importáncia secundária" . * 

Afirmativa identica é a de outro ilustre teórico da História, 
R. G. Collingwood, que escreveu : 

" ... os atos individuais e as pessoas surgem na história nao 
em consequéncia da sua individualidade como tal, mas em conse
quéncia de a individualidade ser o veículo dum, pensam~nto que -
por pertencer ·realmente a essas pessoas - e potencialmente de 

toda a gente".** 

Em conclusao: afirmam esses autores que, reconstituindo 
através dos documentos históricos toda urna atmpsfera, todo um 
clima, toda urna dada condi~ao histórica de um meio social, 
ficamos conhecendo o pensamento de todos os seus personagens, 
e ficamos sabendo que, dentre um deles, surgiría, inevitavelmente, 

urna idéia que levaría a ac;áo. 
Tudo isso vero a propósito da fundac;áo da Companhia Cine

matográfica Vera Cruz, em 1949. Há algum tempo estava eu 

* Ludwig von Mises, "Teoría e Histór~a", tradu~ do ingles para o cas
telhano, Unión Editorial S.A., Madnd, 1975, p. 167. 

** R. G. Collingwood, "A idéia de História", tradu~áo do ingles para o 
portugues, Editorial Presen~a. Lisboa, 1972, p. 367. 
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para escrever uro livro onde relataria essa história, mas exclusi
vamente com os documentos que reconstituissem o clima, a atmos
fera, as condic;oes que engendraram a idéia que levou a ac;ao, isto 
é, a fundac;ao. Para mim, que vinha guardando esses documentos 
desde aquela época, já constituiu uro grande trabalho simples
mente separá-los no meu arquivo, colocá-los em ordem cronoló
gica e ligá-los por meio de textos, o que em última análise significa 
a explicac;ao, em História. Ao ler agora este livro, será fácil a 
qualquer um participar daquele clima de extraordinário entusias
mo criado no Museu de Arte Moderna, a partir de 13 de setembro 
de 1949, coro as sucessivas exibic;oes de "Aspectos do Alto 
Xingu". E verificará que das críticas, todas favoráveis e elogiosas 
que ao filme foram feítas nos jornais de Sao Paulo, a partir da
quele día, havia um pensamento geral, unanime, de que urna se
mente, urna idéia esta va coletivamente lanc;ada: a de que aquele 
e.sforc;o deveria continuar. E foi justamente o diretor técnico do 
Museu de Arte Moderna, Lourival Gomes Machado, quem pro
curou transformar essa idéia coletiva em ac;ao, ao pro por que se 
tornasse, essa entidade cultural, urna produtora de documentários 
cinematográficos. Proposta que foi logo encampada pelo presi
dente e mecenas do Museu, Francisco Matarazzo Sobrinho que, 
juntamente com um executivo das suas empresas, Franco Zampari, 
ampliaram-na para constituir urna companhia cinematográfica. 

Aliás, a sabedoria popular resume tudo isso numa expres
sao muito comum: "A idéia ·estava no ar, era só pegá-la". Como 
se verá neste livro, a idéia de se constituir urna companhia cine
matográfica estava no ar com o exito repentino de "Aspectos do 
Alto Xingu". E os funda~ores da Vera Cruz, na ansia de serem 
os primeiros a pegá-la, improvisaram a Companhia, como se verá. 

Mas, outros fatos conseqüentes da.quela minha estada no 
Alto Xingu, como a fundac;áo de urna sociedade de geografía e o 
lanc;amento da idéia do Parque do Xingu, sao também esclarecidos 
neste livro, com documentos. 

Poder-se-á perguntar por que razao todos esses fatos, narra
dos com documentos neste livro, sao praticamente desconhecidos, 
e tu do boje é contado de maneira diferente, simplista e até sim
plória. Realmente, is.so é estranhável, mesmo porque os processos 
históricos nao sao assim tao simples, como já vimos. Entretanto, 
nao nos esquec;amos de que já se passaram trinta e tres anos, 
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tempo suficiente para que a verdade seja esquecida, ·e a versa.o de 
cada um apare<;a como verídica. Por que razao cada um assim 
procede, já demos urna explica<;ao no início deste prefácio. 

O documentário cinematográfico "Aspectos do Alto Xingu" 
foi trunbém excluído da História do Cinema Brasileiro. Assim, por 
exemplo, urna antropóloga do Museu do Indio (Brasilia, DF) , em 
artigo sob o título "Cinema encontra realidad_e na vida simples 
do índio", publicado no n.0 5, Ano 1, Julho/ Agosto de 1977, da 
"Revista de atualidade indígena", órgao oficial da FUNAI (Fun
da<;ao Nacional do Indio), dedica ao assunto oito páginas, rela
cionando inclusive cinc.astas estrangeiros que filmaram os indíge
nas brasileiros, mas silencia sobre o documentário cinematográfico 
"Aspectos do Alto Xingu", como se nunca tivesse existido. Aliás, 
frequentemente encontro trabalhos semelhantes em órgaos da 
imprensa, com a exclusao sistemática desse documentário por mim 
realizado. As vezes protesto, escrevo cartas a alguns desses órgaos, 
enviando inclusive as provas documeJJ.tais. Por um dever de ética, 
deveriam fazer urna retifica<;ao na se<;ao competente, mas limi
tam-se a transcrever algum trecho da carta na se<;ao "Dos leitores", 
como se dissessem: - ''ele é quem o diz". 

Essa, também, a razao <leste Iivro, pois a documenta<;ao nele 
reproduzida permanecerá para sempre, nas bibliotecas públicas e 
particulares. E porisso, ajudará em muito, os pesquisadores de boje 
e do futuro que, despidos de qualquer discrimina<;ao imposta por 
ideologias e antipatias pessoais, queiram conhecer a verdade, como 
fazem os autenticos cientistas. 

E essa vasta documenta<;ao prova que o documentário cinema
tográfico "Aspectos do Alto Xingu" foi um marco na História do 
Cinema Brasileiro, e ainda nao ultrapassado, no seu genero. 

E através dessa documenta<;ao pode-se também constatar que 
foi essa a primeira fita cinematográfica colorida feita no Brasil. E 
paralelamente verificar que naquele ano de 1949 e seguintes, o 
triunfo da cor no cinema ainda estava um tanto distante, desde que 
se discutia se a película em branco-e-preto deveria ser substituída 
pela colorida, possibilidade que só se admitia quando a cor pudesse 
ser controlada, como fazem os pintores coro suas tintas e telas. 

Finalmente, orgulho-me de ter sido, em nossa História, aquele 
que, em um trabalho próprio, pessoal, individual, mais fez em prol 
da divulga~ao do nosso índio como um ser humano, para isso utili-
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zando simultaneamente todos os meios de comunica<;ao e divulga<;ao 
entao existentes: cinema, fotografía, reportagens e artigos em jornais 
e revistas, livros, conferencias em auditórios e rádios, aulas em esco
las, etc. E isso, durante seis anos ininterruptos, sem ganhar um 
vintém com essas atividades, mas bem ao contrário, gastando di
nheiro dos meus próprios bolsos. Evidentemente, nessa tarefa huma
nitária em prol do nosso índio, nunca estive só, e os nomes daqueles 
que, de urna forma ou outra, me ajudaram nessa empreitada, tem 
neste livro um lugar de honra, razao porque considero desnecessário 
mencioná-los antecipadamente neste prefácio. 

Sao Paulo, setembro de 1982 

MANOEL RODRIGUES FERREIRA 



Mais urna volta ao sertao 

No come90 do ano de 1948 comecei a sentir novamente o 
apelo irresistível do sertao. Como anteriormente, eu traria ma
terial suficiente para escrever e publicar reportagens ilustradas no 
jornal do qual era colaborador efetivo, pois o que caracteriza a nós, 
que ternos a verdadeira voca9ao de jornalista, é contar, revelar ao 
maior número de pessoas possível - isto é, o público - tudo 
aquilo de que tomamos conhecimento a nossa volta. Particular
mente o resultado das nossas experiencias em um mundo do qual 
pouco ou nada se sabia: no caso, os vastos sert6es do Centro-Oeste 
e da Amazonia. Mas, dessa vez, eu pretendía, além de reportagens 
e livros, trazer material suficiente para fundar urna sociedade cul
tural, cujo objetivo básico seria divulgar, vulgarizar conhecin1entos 
relativos a geografia do Brasil, e ainda mais precisamente desses 
nossos vastos sertoes e do elemento humano que nele habita. En
fim, urna entidade cultural que se preocupasse em revelar essas 
vastid6es brasileiras das quais quase nada se sabia, exceto dos seus 
se.res míticos, que alimentavam urna literatura macunaímica, sob 
certo aspecto desastrosa para a formac;ao da imagem do homem 
brasileiro. 

Aliás, com esse propósito eu já fundara, no ano anterior -
194 7 -, na ca pi tal paulista, a Sociedade Civil Ed~tora Em Marcha, 
cuja objetivo era exatamente esse, com a publica9ao de urna revista 
denominada "Em Marcha" . O primeiro número dessa revista apa
receu em agosto de 194 7, de cuja apresenta9ao, por mim escrita. 
destaco o seguinte trecho: 

"Nada tendo em comum cotn ideologías políticas, nao se des
tina a doutrinar os seus leitores; náo senda regionalista, anima-a o 
desejo de mostrar as nossas características brasileiras, de defender 
o nosso modo de vida, de manter o entusiasmo por este jovem País 
das Américas" . 

15 
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Esse era o programa da revista "Em Marcha" . Para fazer 
parte da sua dire9áo, juntamente comigo (superintendente) , con
videi para secretário Américo Bologna, meu antigo amigo da reda-
9ao de A Gazeta; para diretor, meu irmao Tito Lívio Ferreira; e 
para gerente meu amigo Erico Heckman. Dentre os. colaboradores, 
destaco Carlos Luiz Marien e Carlos Borges Schm1dt. Todos nos 
identificávamos pelo interesse pelas coisas brasileiras. A revista, por 
se:r mensal, em ótimo papel couche, amplamente ilustrada, nao con
seguiu ir além dos dois primeiros números, e isso é compr~ensível, 
pois faltava-lhe urna s~stenta~ao financeira que lh~ gar~ntlsse u?1 
futuro comercial sólido. Em outras palavras: a revista nao podena 
ter bases económicas, dado o seu objetivo, exposto na apresen
ta9ao do primeiro número, que já transcrevemos. 

Mas nao esmoreceu aquela minha idéia de "mostrar as nossas 
características brasileiras, de defender o nosso modo de vida, de 
manter o entusiasmo por este jovem País das Américas" . Cheguei 
a conclusao de que tal obra somente poderia ser levada a cabo por 
governos ou por entidades que congregassem cidadáos possuídos do 
mesmo espírito público. Daí surgiu-me a idéia de fundar urna 
sociedade de geografia, cujos instrumentos principais de divulga
~ªº fossem o cinema e a fotografía. E a enti~ade que surgís.se 
teria, também, o objetivo de publicar urna revista de geografla. 
Ora, para levar adiante tal projeto, qual seja, o de re~lizar verda
deira obra de governo, seria necessário arregimentar c1dadáos pos
suídos do mesmo espírito público, dotados do mais completo des
prendimento, dispostos mesmo ao sacrifício pessoal e despidos . de 
toda a vaidade humana e de desejos de glórias vas. Pergunte1 a 
Américo Bologna, Tito Lívio Ferreira, Carlos Marien, Erico 
Heckman e Carlos Borges Schmidt se me acompanhariam na fun
da9ao dessa sociedade de geografia e eles anuíram ao convite. Mas 
éramos somente seis. Convidei mais dois: German Lorca, casado 
com minha sobrinha, e José Marques de Oliveira, que f ora meu 
companheiro de expedi9ao ao Rio das Mortes (Goiás-Mato Gros
so), em 1945. Por sua vez, Américo Bologna convidou Sílvio 
Griecco e Ruy Marcucci. E German _Lorca ainda convidou seu 
amigo Manoel Morales Filho. Constituíamos, assim, um grupo de 

onze pessoas. 
Nos primeiros meses de 1948, reunimo-nos diversas ... v~zes no 

Saláo N obre do vespertino A Gazeta - do qual era Amenco Bo
logna secretário de reda9ao - para elaborarmos os estatuto~ da 
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entidade. Esse trabalho ficou concluído na noite de 24 de mato 
de 1948, momento em que resolvemos organizar a diretoria. Meu 
nome, por ter sido o idealizador da entidade e o principal aglu
tinador dos seus fundadores, foi unanimemente aclamado para ser 
o seu presidente. Recusei a indica9ao, por urna questao de escrú
pulos, pois poderia parecer que todo o meu trabalho fora feíto 
com esse propósito, o de ser presidente. lndiquei, por minha vez, 
cada um dos presentes para ocupar a presidencia. A recusa foi 
unanime, pois todos achavam que a mim caberia a presidencia. 
Diante do impasse, propus aos presentes que me delegassem plenos 
poderes para convidar alguma personalidade estranha ao nosso 
grupo para ocupar a presidencia. E essa preva de confian~a me 
foi dada : todos concordariam com o nome que eu convidasse. E 
ficou, inclusive, marcada nova reuniáo, para a noite do dia 31 
de maio de 1948, no mesmo local, para a sessao de funda~ao 
oficial da Sociedade Geográfica Brasileira, que esse era o nome 
da entidade já escolhido anteriormente. 

N aquela noite, de volta a minha residencia, pensava em quem 
convidar para assumir a presidencia da entidade. Enquanto refle
tia sobre quem pudesse identificar-se com os nossos propósitos, 
pousava os olhos sobre a se~ao referente a assuntos brasileiros da 
minha biblioteca. Eis que o álbum de foto gr afias Encantos d'Oeste 
de Agenor Cauto de Magalhaes despertou minha aten~áo. Retirei-o 
da estante, abri-o e li o autógrafo nele aposto pelo autor, a meu 
pedido, no dia 24 de maio de 1946, exatamente dois anos antes. 
Vejamos como tudo isso acontecera anteriormente. 

Em 1946, passando em frente a Livraria Teixeira, entao na 
Rua Líbero Badaró, tive minha aten~ao despertada por urna vitrine 
que expunha exclusivamente exemplares de um álbum de capa colo
rida, vistosa, reproduzindo aves e animais, e que tinha um título 
sugestivo: Encantos d'Oeste. Seu autor: Agenor Couto de Maga
lhaes. Entrei, folheei o álbum e gostei imensamente das suas foto
grafias, que reproduziam, de maneira tao beia e até poética, aque
las paisagens do Brasil Central que eu conhecia tao bem. Um 
senhor que se achava perto de mim, vendo meu interesse, pergun
tou-me o que eu achava do álbum. Nisso, um dos balconistas 
apresentou-me a este senhor, dizendo-lhe que eu, no início desse ano, 
também publicara um livro sobre a mesma regiao, sob o título Nos 
sertóes do lendário Rio das Mortes. O referido senhor, ao ouvir a 
informa~ao, disse-me que já havia comprado esse meu livro, e iden-



18 MANOEL RODRIGUES FERREIRA 

tificou-se: chamava-se Armando de Moraes Bastos. Perguntou-me 
se gostaria de conhecer Agenor Cauto de Magalhaes e, <liante da 
minha aquiescencia, disse-me que combinarla com ele urna reuniao 
em sua residencia, na Rua Leoncio de Carvalho, urna travessa da 
Avenida Paulista. Mas, ali no balcao da Livraria Teixeira, adquiri 
dois exemplares do Encantos d'Oeste: um para miro e outro para 
meu amigo Américo Bologna. 

No dia 24 de maio de 1946, avisado previamente, compareci 
a residencia de Armando de Moraes Bastos, onde fiquei conhe
cendo Agenor Couto de Magalhaes. Aliás, Armando de Moraes 
Bastos era um grande ca~ador, possuindo urna valiosa cole~ao de 
armas e de píos de aves para atraí-las na mata. Foi nessa reuniao 
que fiquei também conhecendo o genro de Armando de Moraes 
Bastos, que se tornaría também meu amigo, o José Lemos de Freitas. 
E nessa noite de 24 de maio de 1946, Agenor Couto de Magalhaes 
autografaria os dois exemplares do Encantos d'Oeste que eu levara. 

No dia 14 de junho de 1946, A Gazeta publicou artigo meu 
sob o título "Encantos d'Oeste", no qual eu comentava esse livro, 
dizendo a certa altura: 

" ... a gente se sen te con/ ortado quando encontra um livro 
como este Encantos d'Oeste, de Agenor Couto de Magalhaes, pois 
é um livro que nos faz olhar para a frente, encarar unt futuro. 

Cauto de Magalhaes nos toma pela mao e nos faz viajar com 
ele e este é um dos méritos do seu livro; se os instantáneos da terra 
e do homem que a habita siío fixados pela cfimara fotográfica do 
hábil Fritz Christian, as suas legendas, escritas num estilo s~mples 
e agradável, revelam esse vasto planalto do Brasil Central com 
honestidad.e e perfei~ao. 

Na travessia do chiio goiano torna-se característica no seu 
livro a insisténcia sobre as estradas primitivas e poeirentas, onde 
se encontram frente a frente boiadas e raros veiculos motorizados, 
carros de bois e tropas de muares. E essa insistencia é justif{cada, 
pois quem viaja pelo sertiio goiano fica profundamente impressio
nado pelo aspecto desolador dos caminhos abandonados, a beira 
dos quais surgem, da monotonía do ambiente abatidu pela econo
mia decadente, as sociedades já sedimentadas e que constituem os 
povoados, como aquele da Barra. 

Fotograf ia dos doze fundadores da Sociedad e Geográf lea 
Brasileira, tirada na noite da funda9ao, aos trinta e um de 
maio de 1948, no salao nobre do vespertino A GAZETA. 
Sentados, da esquerda para a direita: Sílvio Griecco, Américo 
Bologna, Agenor Cauto de Magalhaes, Manoel Rodrigues Fer
reira, Tito Lívio Ferreira. Em pé, da esquerda para a direita : 
Carlos Borges Schmidt, Carlos Luís Marien, Ruy Marcucci, 
José Márques de Oliveira, Manoel ~orales Filho, German 
Larca, Erico Heckman 
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E a viagem continua na descida do Rio Vermelho, por entre 
a galharia que se debrufa sobre ele e ao longo do qual adormecem 
os jacarés e pousam solenes os maguaris e os casai s- de mergulhoes". 

E o artigo continuava numa autentica apologia ao álbum 
Encantos d'Oeste, que resultara de urna expedi~ao que a firma 
alemá Agfa financiara pouco antes da Segunda Grande Guerra 
para f azer propaganda dos seus artigos fotográficos, mas que só 
agora, após o fim das hostilidades, podia estar senda publicado, 
aliás sob o patrocínio do Ministério da Agricultura. 

Mas, após a publica~ao desse artigo, nunca mais tive a opor
tunidade de me encontrar com Agenor Couto de Magalhaes. 

E agora, dois anos após, naquela noite de 24 de maio de 
1948, com o livro Encantos d'Oeste nas maos, eu me lembrava de 
tudo isso. E pensei: "Aí está o homem que poderá ocupar a pre
sidencia da Sociedade Geográfica Brasileira". Realmente, sendo 
um zoólogo, um hornero preocupado com a natureza, estarla iden
tificado com os nossos ideais. Dias depois, telefonei-lhe, falei-lhe 
da entidade cultural que havíamos fundado e fiz-lhe o convite para 
ocupar a presidencia. Ele aceitoli e logo comuniquei o fato a todos 
os outros dez membros do grupo, que, embora nao conhecessem 
pessoalmente Agenor Couto de Magalhaes, concordaram plena
mente com o convite que lhe fiz para ocupar a presidencia da 
Sociedade Geográfica Brasileira. 

Na noite de 31 de maio de 1948, os doze reunimo-nos no 
Salao Nobre d'A Gazeta, na Avenida Casper Líbero, elegemos a 
diretoria composta de nós mesmos e Américo Bologna convocou o 
fotógrafo do jornal para a fotografia de praxe. Em seguida cou
be-me, como primeiro-secretário, lavrar a ata de funda~ao, que f oi 
a seguinte: 

"Ata de sessáo de fundafáo da Sociedade Geográfica Brasi
leira. Ás vinte e uma horas do dia trinta e um de maio de mil 
novecentos e quarenta e oito, reuniram-se, em o saláo nobre do 
jornal A Gazeta, na capital do Estado de Sáo Paulo, a~· seguintes 
pessoas: Agenor Couto de Magalháes, Tito Lívio Ferreira, Carlos 
Luiz Marien, Américo Bologna, Manoel Rodrigues Ferreira, José 
Marques de Oliveira, German Larca, Sílvio Griecco, Ruy Mar
cucci, · Manoel Morales Filho, Carlos Borges Schmidt e Erico 
H eckmann. - Todos os cidadáos acima mencionados se reuniram 
a fim de fundar uma sociedade de geografía. Procedeu-se, inicia[ .. 
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mente, a eleifáo da mesa que dirigiría os trabalhos e que também, 
con/ orme f oi deliberado unanimemente, dirigiria os destinos da So
ciedade nos seus tres primeiros anos de existencia; f oi eleita a 
seguinte Diretoria: Presidente - Agenor Couto de Magalhíies; 
Vice-Presidente - Tito Lívio Ferreira; Diretor - Sílvio Griecco; 
Vice-Diretor - Carlos Luiz Marien; J .0 Secretário - Manoel Ro
drigues Ferreira; 2.0 Secretário - Américo Bologna; 1.0 Tesou
reiro - German Larca; 2.0 Tesoureiro - Manoel Morales Filho; 
Bibliotecário - Ruy Marcucci; Bibliotecário - losé Marques de 
Oliveira; Membro do Conselho Fiscal - · Carlos Borges Schmidt; 
Membro do Conselho Fiscal - Erico Heckmann. Em seguida, 
resolveu-se que o nome definitivo da sociedade é: - Sociedade 
Geográfica Brasileira. Em· seguida, foram aprovados os Estatutos 
da Sociedade Geográfica Brasileira. Finalmente, o sr. PresidenteJ 
em virtude do adiantado da hora, marcou nova reuniáo para o día 
dez de junho, no mesmo local e a mesma hora. Encerrando os 
trabalhos, o sr. Presidente mandou que fosse lavrada a presente 
ata que vai as.~inada pelos sócios que nela tomaram parte e que sao 
considerados sócios-fundadores, membros natos da Diretoria. Eu, 
Manoel Rodrigues Ferreira,. J .0 secretário, a escrevi e assino". 

Em seguida, assinaram os presentes. Encerrados os trabalhos 
de in,tala~ao da SGB, naquela mesma noite de 31 de maio de 
1948 comuniquei aos onze presentes que, dentro de quatro dias, 
eu viajaria para o Rio Coluene, no Alto Xingu, onde iria unir-me 
a Expedi~ao Roncador-Xingu. Disse que minha ida tinha o obje
tivo de realizar trabalhos de cinematografia e fotografia para a 
entidade recém-fundada, os quais constituiriam um patrimonio de 
valor cultural e serviriam para projetar o nome da Sociedade. 

Inf ormei que, tendo de fazer todos os gastos com os meus 
próprios recursos, aceitava, por isso, os oferecimentos dos que 
desejassem contribuir com materiais cinefotográficos, os quais 
reverteriam em beneficio da SGB. Os seguintes atenderam a meu 
apelo: 

1 ) José Marques de Oliveira ( ofertou 20 rolos de filme foto
gráfico Panatomic 35mm e emprestou urna lente Xenar 5cm 
e abertura 1: 3,5 para camara fotográfica de 35mm); 

2) Manoel Morales Filho ( emprestou urna caixa de camara 
Leica 35mm a qual foi adaptada a lente emprestada por José 
Marques de Oliveira) ; 

.. 



• 

22 MANOEL RODRIGUES FERREIRA 

3) Carlos Luiz Marien ( ofertou 20 rolos de películas cine
matográficas Ansco-Color 16mm) . 

Entretanto, faltava-me urna camara de cinema. Procurei o 
prof. Donald Pierson, da Escola Livre de Sociología e Política, a 
quem pedi emprestada a camara Bell & Howell que aquela insti
tuic;ao possuía. Pierson cedeu-a, mas com a condic;ao de eu a 
usar quando o etnólogo Kalervo Oberg, que também iria para o 
Xingu, nao a estivesse usando. Aliás, além de Kalervo Oberg iriam 
o prof. Fernando Altenfelder Silva e o aluno Kaoro Onaga. 

De meu, levaria urna camara foto gráfica Super-Ikonta 
(4,5 x 6), um fotómetro De-Jur e 30 rolos de películas Panchro
matic 120. 

Fotografia e cinema 
Bu estava assumindo o compromisso de fazer fotografías em 

preto e branco, coloridas e filmar vinte rolos de fitas cinematográ
ficas coloridas de 16mm. No entanto, nunca na minha vida tivera 
em maos urna camara de cinema, de qualquer tipo que f os se. 
Mas o cinema em si, para mim, nao era urna arte estranha~ pois 
comecei a interessar-me por ele quando tinha meus sete anos de 
idade, na cidade onde nasci, Bica de Pedra (boje, Itapuí), fundada 
por meu bisavo Maximiano da Silva Fonseca, que. chegara a J aú 
(antes, J ahu) , vindo de Campanha (MG), após a fracassada Revo
luc;ao Liberal de 1842. Era ele membro de um dos d as todos 
aparentados: os Silva Fonseca, os Ferreira do Amara!, os Ferreira 
Campanha, os Amaral Carvalho. Juntamente com os primeiros 
moradores de J aú, f oram eles os desbravadores daquela margem 
direita do Tiete. Assim, meu avo Maximiano da Silva Fonseca, 
casado com Ana Ferreira do Amara!, fundou a vila de Bica de 
Pedra, onde meus pais Manoel Rodrigues Ferreira e Avelina Au
gusta Ferreira do Amara! herdaram desse fundador grande área 
de matas virgens que, com muito labor, transformaram em fazenda 
de café. 
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Em 1922, quando eu já tinha sete anos de idade, a cidade 
de Bica de Pedra era maior do que Bauru. E a familia tinha um 

· chefe político, o nosso primo que se formara em medicina no Río 
de J aneiro, Dr. Antonio Pereira do Amaral Carvalho, que residía 
em J aú e se tornara senador da República. Ele ·era o chef e da 
facc;ao política denominada "carvalhista", em oposic;áo. a dos "vi
centistas", cujo chefe era o senador estadual Vicente de Almeida 
Prado, também residente em J aú. Essa luta. política entre as nossas 
familias era violenta. E, nesse ano de 1922, havia dois cinemas 
na minha terra, Bica de Pedra: o Cine Uniao Democrata, dos 
"carvalhistas", e o Cine Royal, dos ":vicentistas". Ora, eu, com 
meus sete anó'S já era um entusiasta do cinema. Na cidade, . só 
havia sessoes as oito horas da noite nas quintas-feiras, sábados e 
domingos, sendo que nestes ainda havia matine. As latas das fitas 
chegavam no trem da t~rde; um estafeta, na boléia de urna carro
cinha puxada por um burro, ia buscá-las na estac;ao da Estrada 
de Ferro Douradense, juntamente com a mala do correio. Como 
a sede da fazenda de meus pais ficava a menos de um quilómetro 
do centro da cidade, eu lá estava freqüentemente. De manha, ao 
ir para o Grupo Escolar, passava em frente ao cinema (atrás da 
Igreja Matriz) e ficava observando o Sérgio Portieri na faina de 
pintar as tabuletas anunciando os filmes da noite, as quais depois 
eram amarradas nos postes da prac;a. Cerca de duas horas da 
tarde, alguns meninos saíam pela cidade, distribuindo de casa em 
casa os programas do cinema: eram folhas de papel amarelo, 
ásperas de um lado e lisas do outro, onde estavam impressos um 
cliche do ator ( ou atriz) principal e um resumo da história do 
filme. A noite, quinze minutos antes do início da sessao, a banda 
de música partía da frente do cinema e, tocando um dobrado, dava 
urna volta em torno das duas prac;as, regressando ao ponto de 
partida. As oito horas, a orquestra, composta de piano, clarineta 
e flauta, já estava a postos sob a tela. Antes de se apagarem as 
luzes, o operador dava um toque de campainha. Ao terminar urna 
parte, outro toque de campainha avisava que as luzes iriam ser 
acesas novamente, o que levava os assistentes a se recomporem em 
suas cadeiras. Havia, pois, um pequeno mtervalo para substituir o 
rolo da fita ("parte" ), já projetado, por outro. 

Se durante o dia, nós, a crianc;ada da fazenda, andávamos to
mando banho no córrego, montando cavalo em pelo, ca~ando passa-
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rinhos com bodoques e estilingues, armando arapucas e outras tantas 
reinac;oes, a noite, ir ao cinema era infalível. Evidentemente, toda 
a familia ia, pois meu pai tinha inclusive urna frisa reservada, 
urna "permanente" como se dizia. O cinema exercia sobre todos 
urna atrac;ao mágica. Mas muito particularmente sobre miro, que 
nao me limitava a ser simples assistente, pois, dada a condic;ao da 
minha familia, acabei entrando na cab~a do operador e até aju
dando-o. Eu estava descobrindo os mistérios do cinema. A má
quina de projec;ao precisava freqüentemente trocar de carvao (arco 
voltaico), e isso aprendi a fazer. Quando o operador cansava de 
girar a manivela, eu o substituía. Quando a fita arrebentava, eu o 
ajudava a colá-la, ficando com os pedac;os (fotogramas) que so
bravam. A's tres únicas revistas sobre cinema, "A Scena Muda", 
"Cinearte" e "A Selecta", eu as lia inteirinhas. 

Com doze anos, aí por 1927, certo día fui a Jaú num carro 
"Dodge" de meu pai, acompanhando minhas irmas. E lá, numa 
filial da Casa Alema, vi um projetor de cinema que · ainda hoje 
nao sei se era para adultos ou para crianc;as. Era de folha de 
flandres pintada de cinzento, medindo talvez uns quarenta centí
metros de comprimento por uns trinta de altura. Funcionava com 
urna lampada elétrica e o foco da lente regulava-se com a mao. 
No resto, manivela e demais pec;as era identico ao projetor do 
cinema de minha terra. Enquanto minhas irmas nao me compra
ram o tal projetor, nao lhes dei sossego. Acompanhava-o urna fita 
de desenho animado colorida, com cerca de um metro de compri
rnento, ligada nas pontas. Ao cbegar a fazenda, a noitinha, fui 
imediatamente fazer a experiencia com o tal projetor. E foi um 
sucesso! O aparelho funcionava! Aquele metro de fita repetia-se 
na parede branca: a direita surgía urna carruagem puxada por· 
cavalos, atravessava toda a tela, para desaparecer a esquerda. E 
imediatamente surgía novamente a direita, e assim sem parar. Mas 
agora eu era proprietário desse aparelho mágico, embora as vezes 
levasse choques elétricos em virtude de circuitos causados por fios 
descobertos. Mas, conversando com o operador do cinema da 
minha cidade, o Albino Cincotto, ele entrou em contato com a 
empresa distribuidora de filmes aos exibidores, a qual de vez em 
quando me enviava "partes" (rolos), restos de filmes já desear- . 
tados, que eram, por aquelas empresas, vendidos as fábricas de 
abotoaduras de camisas. E assim cbeguei a ter um bom estoque de 
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pequenas "partes", embora sem formar um filme único. Lembro-me 
que urna dessas "partes'' era constituída de um filme colorido, que 
representava um casal abrac;ado, caminhando por urna estrada, e 
que desaparecía ao fundo. O carretel inteiro era somente isso. Só 
mais tarde vim a saber que havia urna razao para tal: os quadros 
(fotogramas) eram pintados individualmente, através de figuras 
recortadas sobre papelao. Assim, tinha eu o meu próprio cinema, 
realizando sessóes para a crianc;ada da fazenda e mesmo para 
muitos adultos. 

Se nunca tive urna máquina de filmar - afinal, na época isso 
seria demais! - tive . entretanto a oportunidade de ver algumas 
em .funcionamento. Entre 1920 e 1929, houve um período de 
grande prosperidade na lavoura cafeeira, e muito particularmente 
após 1925. Duas empresas cinematográficas, a Guaraní Filmes e a 
Rossi Filmes tinham seus agentes percorrendo o interior do Es
tado, propondo aos fazendeiros filmar seus cafezais, as sedes das 
fazendas, suas famílias, os colonos na roc;a etc. O prec;o era com
binado a base de rolos de fitas rodadas. Na minha cidade, alguns 
fazendeiros contrataram esses servic;os e urn deles foi um cunhado 
meu, Antonio Ferraz Prado, que possuía diversas fazendas e era 
o prefeito municipal. Daí eu poder acompanhar o cinegrafista, 
vendo-o trocar os rolos de fita na máquina, · que funcionava com 
manivela. As vezes, fazia minhas próprias e silenciosas críticas ao 
seu trabalho, quando por exemplo ele realizava urna panoramica 
irritantemente lenta, de 180°, para mostrar todo o cafezal: "Ele 
está enchendo lingüic;a", eu dizia comigo mesmo. Mas nunca pude 
ao menos pegar com as maos urna daquelas filmadoras grandalho
nas de 35mm. 

E, como nao consegui possuir urna filmadora, passei a me 
interessar pela foto gr afia, que afinal era a imagem fixa. Indo com 
pessoas da família certa vez a J aú, conseguí comprar na Casa Floret 
sais para revelac;ao de filmes fo to gráficos e urna pequen~ prensa 
para copiar, por contato, os negativos. A máquina era urna Kodak 
de fole. Depois, passei a usar outra maior, daquele mesmo cunha
do, que a comprara mas nao a usava. Era também urna Kodak de 
fole, que usava filme 122, ou seja, o negativo de cada fotografia 
media 15cm x 9cm. Ainda hoje possuo alguns desses negativos; 
como nao cabiam nos meus apetrechos de revelar e copiar por con-
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Trenzinhos de brinquedo simulando um desastre. Foto tirada 
pelo Autor em 1929, aos 14 anos de idade. (Recorte de 
um negativo de filme 122 - 15x9cm - ainda conservado). 

tato, era obrigado a valer-me do fotógrafo profissional da cidade, o 
Vicente Jennarelli. 

Em 1929, quando já morávamos na cidade e eu tinha qua
torze anos, certo dia, com seis tijolos, tres de cada lado~ fiz a 
miniatura de urna ponte com os aterros que a encontravam, e sobre 
esse conjunto coloquei dois trenzinhos de brinquedo de meu sobri
nho, mas dispondo locomotivas e vagóes de tal modo que simu
lassem um desastre. Coloquei a camara no cha6 e fotografei o 
conjunto. Quando fui ao fotógrafo Vicente Jennarelli buscar as 
fotos, ele perguntou-me onde acontecera aquele desastre. "Lá perto 
da esta9ao da Marambaia", respondi-lhe. Essa esta9ao da Estrada 
de Ferro Douradense ficavam bem além da nossa cidade. Ele ficou 
surpreso, pois nao soubera de nada, e come9ou a fazer-me muitas 
perguntas: "Quando acontecera o desastre? Morrera alguém? 
Quantos ficaram feridos?" E assim por <liante. Depois saí pela 
cidade, mostrando a foto, e as surpresas se repetiam, assim como 
as perguntas. Finalmente, comecei a contar a verdade e quando os 
céticos nao acreditavam que se tratava de urna brincadeira eu era 
obrigado a chamar-lhes a aten9ao para certos detalhes da ponte .e 
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da locomotiva, onde era visível que tudo nao passava de um 
arranjo. Mas com essa experiencia acabei verificando como era -
e é - fácil prerarar um "truque" em f otografia ou cinema, sem 
que os espectadores percebam. Ainda hoje, passados cinqüenta e 
tres anos, guardo esse negativo, do qual fa90 urna reprodu9ao em 
urna destas páginas. Mais tarde, estudei a técnica e a arte da 
fotografia. J á quanto ao cinema, embora fosse urna das minhas 
paix6es na vida, nunca tive a oportunidade de me aproximar da
queles que o faziam. Somente limitava-me a assistir filmes e a 
prestar aten9ao em como eram feitos, inclusive lendo tudo que 
podia sobre o assunto. 

E agora, nesse come~ de junho de 1948, chegava-me a 
opo1tunidade. Eu ia ter, pela primeira vez, urna camara cinema
tográfica nas maos. Nao era de 35mm, mas de 16mm. Como 
fazia somente tres . anos que havia terminado a Segunda Grande 
Guerra, nao havia ainda no mercado filmes em quantidade. Era 
preciso economizar os 20 rolos, por isso optei por filmar em 18 
quadros por segundo, que renderia mais do que 24 quadros por 
segundo. E ainda mais: eu só poderia usar a máquina quando o 
etnólogo Oberg nao a estivesse usando. Era outra limita9ao. 

A série de reportagens sobre o Xingu 
Em 26 de setembro de 1948 eu estava de volta do Xingu. 

_No día seguinte, segunda-feira, logo de manha fui ao jornal e 
mandei revelar os filmes fotográficos. E nesse mesmo dia comecei 
a escrever a série de reporta gens; as fotos para ilustrá-las, eu as 
escolhia nos pr6prios negativos, que eram depois ampliados. A 
série de reportagens seria iniciada no dia 29 de setembro ( quarta
feira), por isso A Gazeta de 28 ( ter9a-f e ira) publicou, sob urna 
foto de índios, em duas colunas, a seguinte nota na terceira página: 

"A Gazeta iniciard amanhií urna série de reportagens sobre 
a regiiío do Alto Xingu, escritas pelo nosso colaborador Engenhei
ro Manoel Rodrigues Fe"eira. 

Está regiiío é a mais desconhecida do Brasil e, até os días 
atuais, foram poucas as expedi~óes que a atravessaram, e das quais 
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se tornaram célebres as do cientista alemiio von den Steinen, 
há mais de meio século, e a do capitiio Ramiro de Noronha, da 
Comissiio Rondan. 

A vanguarda da Expedi9ao Roncador-Xingu ali chegou no 
ano passado, onde estabeleceu acampamento e construiu uma pista 
de mil metros para os avioes Douglas DC-3 do C.A.N. (FAB)*, 
que a abastece . duas vezes por mes. 

Esta é a primeira vez que civilizados ali estiio se demorando 
e talvez a,li se estabele9a, definitivamente, um núcleo da Expedi9iio. 

T ambém pela primeira vez, a maioria dos índios desta regiao 
está vendo civilizados, e por isso essas tribos estao se apresentando 
no seu estado natural, até agora livres do contacto e da influencia 
de homens civilizados. 

O Engenheiro Manoel Rodrigues F erreira tirou aspectos dessa 
regiao e dessas tribos, em preto e branco e cores naturais, totali
zando 1.200 fotografias e 20 rolos de cinema em 16mm. Tendo 
vivido nessa regiao durante quatro meses, esse nosso colaborador 
divulgará, pela primeira vez na imprensa, instantaneos da vida 
natural xinguana. 

Todo esse material fotográfico e cinematográfico será ofere
cido, em breve, aos arquivos da Sociedade Geográfica Brasileira, 
recentemente fundada nesta capital, e da qual f oi o Engenheiro 
Manoel Rodrigues Ferreira o idealizador e um dos fundadores. 

Com a publica9iio dessa série pela A Gazeta, divulgam-se, de 
uma maneira pitoresca, aspectos completamente desconhecidos da 
regiii.o do Alto Xingu, cujas tribos vivem ainda p. sua existencia 
primitiva e das quais só agora algun~ dos seus membros estiio 
vestindo pe9as de roupas que lhes tem sido dadas pelos compo
nentes da Expedi9iio Roncador-Xingu". 

A série de reportagens foi de dezenove, tendo iniciado no 
dia 29 de setembro e terminado no dia 5 de novembro, sendo 
publicados 67 ( sessenta e sete) fotos. Inicialmente, as fotos pro
vocaram um certo escandalo, pois pela primeira vez estavam sendo 
publicadas, na imprensa diária, fotos de índios - homens, mulhe-

* C.A.N. sao as iniciais do Correio Aéreo Nacional - Nota do Autor. 

.. 

Quinzenalmente, um av1ao cargueiro aa FAB pousava no 
csmpo de terra da vanguarda da Expedi(fao Roncador·Xingu, 
que · ficava ao lado do . acampamento. Os índios que se acha
vam em visita ao acampamento, curiosos, rodeavam a aero
nave. (Fotos pelo Autor. jB'rho de 1948) 
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res e crian~as - totalmente nus. Mas aos poucos os leitores foram 
se acostumando e achando tudo muito natural, e isso porque os 
índios nao haviam sido f otograf a dos de maneira artificial, is to é, nao 
haviam posado para a camara fotográfica. Todos percebiam que 
os indígenas haviam sido apanhados de surpresa pela objetiva, e 
essa naturalidade afastava qualquer malícia ao serem apresentados. 
Quanto aos textos, procurei ser simples nas minhas narrativas, nas 
minhas descri96es da vida tribal. Afina!, meu objetivo era mostrar 
que os índios eram - e sao - seres tao humanos como nós. E 
isso conseguí plenamente. Aliás, dentre as manifesta96es que A 
Gazeta recebeu, destaco a de um leitor que eu nao conhecia e 
infelizmente nunca vim a conhecer. Era ele o professor Luiz Da
masco Penna, Delegado Regional do Ensino em Santos, cuja carta 
publicada na edi~ao do jornal de 11 de novembro de 1948 trans
crevo em seguida: 

"Ilmo. Sr. Miguel Arco e Flexa, diretor de A Gazeta. -
Acabo de lera última das crónicas da viagem ao Xingu, do enge
nheiro Manoel Rodrigues F erreira. Eu quase diria: acabo de ver 
a viagem, tao adequado foi o estilo da descrifao, tamanho discer
nimento houve na tomada das f otograf ias, tamanha arte - a 
arte de A Gazeta - houve na reprodufao delas. 

Agora, posto nao tenha a honra de conhecer pessoalmente o 
ilustre diretor, sempre lhe hei de escrever sobre idéia, a qual possi
velmente nao me teria vindo só a mim. 

É procedimento mais ou menos corrente em nossas escalas 
primárias que professores, auxiliados pelos alunos, organizem 
álbuns de recortes, principalmente para ensino de geografia e 
história. Pensei, logo que dei com a grande serventia do material, 
em recomendá-lo aos meus diretores. Mas A Gazeta - "pauca 
sed bona" - é vespertino e aos vespertinos compete, niio sei por 
que, um vóo curto. Entao cuidei em que excelente álbum niio 
seria possível organizar com as magníficas f otograf ias, didatica
mente ordenadas pelo mesmo autor ou por qua/,quer dos capazes 
pro/ essores que há no jornal, entremeadas da> mesmas crónicas, 
também didaticamente tratadas - urna edifao escolar, enfim. Ao 
invés das f ossilizadas estampas da maioria dos nos sos livros - a 
célebre niatan9a do primeiro bispo e que tais - teriam os meninos 
wn índio de verdade, desempalhado e desembrulhado, com o teste--

fndias, com seus filhos .. observam a descarga do aviáo, 
que incluía tambores de gasolina para o regresso da 
aeronave. Observe-se a direita, ao fundo, a maneira típica da 
índia carregar a crianva. (Foto pelo Autor, julho de 1948) 



32 MANOEL RODRIGUES FERREIRA 

munho da gente branca, do aviáo e do motor de popa, um índio 
vivendo, da11fando, pescando, nadando, fiando. . . naquela cena 
que por pouco náo é bíblica, vivendo, enfim, uma vida ao alcance 
da compreensáo in/ antil, tudo enquadrado numa terra cuja gran
diosidade, um tanto cósmica, é verdade, tiio nitidamente ressalta 
das excelentes f otograf ias". 

Seis dias após a publica~ao dessa carta, A Gazeta publica 
outra, da Sociedade Amigos do Indio, da capital paulista, assinada 
pelos seus presidente e vice-presidente, Srs. Carlos Borges Tei
xeira e Mário Miranda Rosa, os quais eu nao conhecia pesso~l
mente. Foi, pois, no dia 17 de novembro de 1948 que A Gazeta 
estampou a carta a diretoria do jornal enviada pela Sociedade 
Amigos do índio e que reproduzo em seguida: 

"Prezados senhores 
T emos o grato prazer de nos congratular com a direfiio de 

A Gazeta pela publicafáo das reportagens de autoría do eng. Ma
noel Rodrigues F erreira, da Sociedade Geográfica Brasileir~, e nas 
quais se esclarecem vários aspectos do problema do índio e de sua 
cultura. 

Para nós, é principalmente confortador constata:r a forma 
pela qual foi o trabalho orientado, constituindo um bom exemplo 
para os que se dedicarem ao assunto, notadamente pela imprensa, 
pois que a ausencia de sensacionalismo parece-nos sempre a ati
tude mais adequada e justa. 

Como uma das finalidades de nossa Sociedaqe é a de divulgar, 
por todos O<! meios possíveis, os conhecimentos a respeito do índio 
e da sua cultura, de modo a torná-los melhor compreendidos, é 
com grande satisfafáo que registramos o fato, na esperanfa de que 
A Gazeta continue a tratar do assunto com essa mesma atitude 
elevada e corre ta". 

Eu sentia-me, pois, plenamente gratificado em meu objetivo 
de apresentar o índio exatamente como ele era. Por essas mani
festa~oes, além de outras que nao foram publicadas e que deixamos 
de publicar aqui, pode-se fazer idéia de como o trabalho jorna
lístico impressionara tao profundamente a opiniao pública, que 
do índio passara a ter urna outra idéia, tao diferente das descri
~6es sensacionalistas que dele eram feitas. 

Dois aspectos do acampamento "Jacaré ", da Expedi~áo Ron
cador-Xingu, junto ao igarapé de mesmo nome, na margem 
direita <lo Rio Coluene. Acima, vista geral. Abaixo, a sombra 
do pequizeiro, vendo-se os ranchos e redes armadas. (Fotos 
pelo Autor, Julho de 1948) 
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A idéia do Parque do Xingu 

É oportuno falar agora sobre como surg1u a idéia do atual 
Parque Indígena do Xingu. 

No dia 4 de fevereiro de 1979 (domingo), publicou o jornal 
O Estado de S. Paulo, a página 12, na série de entrevistas deno
minada "Documento", a do sertanista Orlando Villas Boas, sob 
o título "Villas Boas: integrar é destruir o índio". Foram entre
vistadores os jornalistas Ethevaldo Siqueira (texto final) e Fre
derico Branco, sendo coordenador da série o jornalista Louren~o 
Dantas Mota. Na referida entrevista*, afirmou Orlando Villas 
Boas, a propósito do Parque Indígena do Xingu : 

"A idéia do Parque nascera maís ou menos em 1952 ou 1953. 
Mas só se concretizou no governo de lanío Quadros''. 

E mais adiante, a pergunta do repórter: "E a idéia do Parque, 
de quem foi?", respondeu Orlando Villas Boas: 

"Nao foi apenas nossa. A sugestao incorporava idéias do 
Dr. Noel Nutels, o emérito médico sanitarista, do Darcy Ribeiro, do 
Eduardo Galviío, do Luiz Alberto Torres** , do José Maria Malcher, 
e de muitos outros". 

Mais adiante, a pergunta do jornalista: "Mas a idéia a prin
cípio foi polemica, nao?", responden Orlando Villas Boas: 

"Foi, porque nós come~amos a lutar por ela em 1952, com 
a primeira visita oficial de Getúlio V ar gas fe ita ao local do futuro 
Parque". 

Ora, essas afirmativas de Orlando Villas Boas merecem aqui 
algumas retifica~oes, pois os seus equívocos devem-se ao fato de 
nao ter a mao, no momento da entrevista, os documentos que 
passo a a presentar. 

* Publicada com outras da série na cole~o "Documentos Abertos", sob 
o título A História Vivida (111), editado por O Estado de S. Paulo, 
Sao Paulo, 1982, p. 103 a 123. 

* * Parece-me que há um equívoco no nome, pois deve ser Heloisa Alberto 
Torres. - Nota do Autor. 

Acirna, nurn rancho da Expedii;áo, urna reuniao ante.<> do jantar. 
Da esquerda para a direita: Leonardo Villas Boas ífalecido). 
Prof. Kalervo Oberg, Orlando Villas Boas, o Autor , o zoólogo 
José Gandido de Me lo Garvalho e o Prof. Fernando Alten
felder Silva 

Abaixo. da esquerda para a direita : Leonardo Villas Boas, 
Kaoro Onaga, Or'sndo Villas Boas, radiotelegrafista Sebastiáo 
Garibaldi, zoólogo José Gandido de Meto Carvalho e o Autor. 
Ern pé. o índio Ganato, urn rnernbro da Expedicáo e urna índia 
Garnaiurá. (Fotos tirridas em maio de 1948) 
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Na série de reportagens que escrevi para A Gazeta, a de n. 0 

XIV, publicada em 27 de outubro de 1948, tinha o título "Regiao 
que deve ser transformada em Parque Nacional", título esse que 
ocupava cinco colunas no alto da última página. Portante, a idéia 
do Parque do Xingu surgira quatro anos antes de 1952. Mas, na 
reportagem aludida, de 27 / 10/ 1948, publiquei também um mapa 
d~ regia o do Alto Xingu que deveria constituir o referido Parque, 
e justifiquei-o com urna descri~ao da sua flora e fauna e das suas 
tribos indígenas, que deveriam ser preservadas. E, no final da refe
rida reportagem, escrevi: 

"E esta área, que alguns brasileiros abnegados querem que o 
governo transforme em Parque Nacional. Se isto acontecesse, o 
Brasil mostraría a capacidade que possui, só por preservar esta 
regiiio, que ofereceria a contemplQfiiO do mundo". 

Agora, é justa a pergunta: por que razao eu escrevi nesse trecho 
"alguns brasileiros abnegados" e nao lhes citei os nemes? A resposta 
é simples: entre eles estavam os tres irmaos Villas Boas, e, no 
momento, ha vi a urna profunda ten sao entre eles e o chef e da Expe..: 
di~ao Roncador-Xingu, Coronel Flaviano Matos Vanique. Aliás, 
quando ainda no acampamento da Expedi~ao, denominado "Ja
caré", a beira do Rio Coluene, eu dissera aos tres Villas Boas que, 
em Sao Paulo, ao publicar a série de reportagens, denunciada o 
estado de abandono a que estava relegada a vanguarda da Expe
di~ao, chefiada por eles*. E isso eu fiz na terceira reportagem da 
série, publicada no dia 1.0 de outubro de 1948. Seria longo trans
crever aqui o texto da referida reportagem, mas basta referir que 
nela eram expostas, de maneira bastante crua, as difíceis condi~oes 
dos membros da Expedi~ao, onde até alimenta~ao faltava. Eu 
tomava, pois, publicamente, a defesa dos Villas Boas. Se eu citasse 
seus nomes como apoiando a idéia do Parque do Xingu, aí entao 
eles poderiam ser prejudicados, e por urna razao muito simples: 
a Expedi~ao tinha por objetivo desbravar territórios, abrir caminhos 
para futura coloniza~ao e estava completamente desvinculada do 
Servi~o de Prote~ao ao Indio. Portanto, nao era de sua al~ada 
cuidar de parques, preservar flora e fauna, resolver problemas das 

• O Coronel Vanique era o chefe da Expedi~ao e os tres Villas Boas 
eram os chefes da vanguarda da Expedi~ao. - Nota do Autor. 
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tribos indígenas etc. A sua permanencia no Alto Xingu deveria 
ser curta. 

Lan~ada a idéia do Parque do Xingu naquela reportagem de 
27 de outubro de 1948, teve ela favorável repercussao. Logo o 
etnólogo Herbert Bald°us fez, na sua cátedra na Universidade de 
Sao Paulo, um seminário sobre o assunto. Em 25 de abril de 1949, 
na Semana do Indio em Sao. Paulo, o médico Sílvio Griecco fez 
conferencia no MASP, defendendo a idéia (vide Fólha da Manhii 
de 22/ 4/1949). Em 1952, a Edi9oes Melhoramentos publicou 
um álbum das fotos que eu tirara em 1948, dando-lhe o título 
Cenas da Vida Indígena, prefaciado por ~erbert Baldus, que assim 
terminou: 

"A publica~iio dessas fotografías é, partanto, mai.s um passo 
para aproximar o cora~iio do Brasil do co~QfiiO dos Brasileiros. 
E ela cumpriria uma alta missiio se se tornasse mais uma voz no 
coro dos que clamam pela conservQfiio daquele mundo do Alto 
Xingu em forma de um Parque Nacional". 

Conforme se pode ver no álbum Cenas da Vida Indígena, 
Herbert Baldus, ao assinar esse prefácio, datou-o: Siio Paulo, 1951. 

Mas, retornando ao início: quem foram aqueles "brasileiros 
abnegados" que na reportagem de 27 de outubro de 1948, ao 
lan~ar publicamente e pela primeira vez a idéia do Parque do 
Xingu, eu afirmara que eles desejavam que o governo tomasse 
essa medida? Isso eu contei quase nove anos após, em outra série 
de reportagens, · resultante de urna longa viagem que fizera ao 
Brasil Central e Amazonia. Na sexta reportagem, publicada n' A 
Gazeta, de 2 de agosto de 1957, a qual dei o título "O Drama 
do Pro jetado Parque Indígena do Xingu", eu escrevera: 

"Numa noite de agosto desse ano (1948), encontrávamo-nos 
no rancho da chefia da Expedi~iio, que ficava junto ao campo de 
avia~iio. O grupo que ali se achava conversando era formado pelos 
irmiios Villas Boas, pelos naturalistas Pedro Lima e José Candido 
de Mello Carvalho, ambos do Museu Nacional (do Rio de Janeiro)t 
pelo .. etnólogos Kalervo Oberg e Fernando Altenfelder Silva e pelo 
estudante de antropología Kaoro Onaga, estes tres da Escola Livre 
de Sociología e Política de Siio Paulo. Naquela noite conversáva
mos, no rancho de pau-a-pique coberto de sapé, sobre a regiiio do 
Alto Xingu. Ao nosso redor, encostados nas paredes do rancho, e 
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sentados nos bancos de madeira, achavam-se diver"'os índios. Fa
lávamos da regiao, do seu relevo, da sua flora e fauna, das tribos 
indígenas que a habitam. Foi quando surgiu a idéia da mesma 
constituir um Parque Nacional, que preservasse da destrui9ao toda 
a vida animal e vegetal ali existente, e que constituiría, inclusive, 
um abrigo seguro para os seus habitantes indígenas. Antes de sair 
da regido, de volta para Siío Paulo, combinei com Orlando Villas 
Boas de lan9crmos aquela idéia publicamente" . 

Mais adiante escrevi nessa reportagem de 2/8/ 1957: 

"O pessoal do Servi90 de Prote9ao ao Indio e do Mu
seu Nacional, principalmente os etnólogos e naturalistas dessas 
entidades, em 1952, resolveram dar um caráter prático a idéia 
da cria fao do Parque do Xingu . Contaram com a boa vontade 
do vice-presidente da R epública que, no ano de 1952, convocou 
uma comissao de especialistas e autoridades f ederais para elabo-ar 
um projeto de leí criando o Parque. No dia 15 de maio de 19! 2, 
o presidente da República enviou ao Congresso mensagem criando 
o P<4rque Indígena do Xingu" . 

Em seguida, nessa reportagem, eu fazia sérias críticas aos 
que estavam dificultando a aprova9ao do projeto. Mas, paremos 
por aqui, pois meu objetivo foi dar a versao carreta de como, 
onde e quando surgiu a idéia do Parque Indígena do Xingu, e 
mencionar os nomes daqueles que por ele lutaram inicialrnente, e 
também posteriormente. Mas se eu fosse obrigado a 1nencionar 
precisamente o nome daquele que, naquela noite do mes de junho 

1 
de 1948, deu a idéia do Parque do Xingu, eu diría HUe foi o cien

. tista José Candido de Mello Carvalho, que poste~iormente seria 
diretor do Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Quanto a mim, 
coube-me lan9ar a idéia pela primeira vez e publicamente, na repor-
tagem do dia 27 / 10/ 1948. 

Propagar a SGB 

Antes de me dirigir, no dia 4 de junho de 1948, para a regíao 
do Alto Xingu, havia ~ido realizada reuniao de funda9ao da So-
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ciedade Geográfica Brasileira, no dia 31 de maio de 1948. Na ata 
desse dia, constava que a primeira reuniao ordinária da entidade 
seria no dia 1 O de junho de 1948. 

Ora, ao regressar do Alto Xingu nos últimos días de setem
bro, fui inteirar-me da vida da referida entidade. E verifiquei que 
a reuniao do dia 1 O de junho nao havia sido realizada. Aliás, 
nenhuma posterionr.ente. Nada havia sido feito. A Sociedade 
estava morta. Verifiquei que seria preciso nao só reunir a dire
toria, mas também divulgar o nome da entidade. Urna divulga~ao 
maci~a do seu norne torná-la-ia conhecida. E para o fazer, che
guei a conclusao de que a maneira mais fácil e direta seria aliar 
G seu nome aos meus trabalhos sobre o Alto Xingu. Eu iría pu
bl~car aquela série de reportagens n'A Gazeta, por isso resolví usar 
meu título de membro da entidade. Aliás, eu nao precisava de 
título algum, e se o precisasse a época nenhum melhor do que o 
de membro titular do Instituto Histórico e Geográfico de Sao 
Paulo, entidade fundada no século passado, e para a qual eu fora 
eleito dois anos antes. Mas meu objetivo era o de tornar conhe
cida essa recém-fundada Sociedade Geográfica Brasileira, que eu 
idealizara, fora um dos fundadores e ocupava o cargo de l.º Se
cretário. Resolví entao que sob os títulos e subtítulos das repor
tagens apareceria da seguinte maneira o no me do seu autor: 

"Especial para A Gazeta pelo eng. MANOEL RODRIGUES 
FERREIRA, da Sociedade Geográfica Brasileira. - Fotos pelo 
Autor". 

E isso foi feíto nas 19 ( dezenove) reportagens, desde a pri
meira, publicada em 29 de setembro de 1948, até a última, de 5 
(cinco) de novembro desse ano. 

Enquanto estavam sendo escritas e publicadas essas reporta
gens, convocamos a primeira reuniao ordinária da Sociedade Geo
gráfica Brasileira, realizada no dia 1 O de outubro de 1948, cuja 
ata foi por mim lavrada e assinada. Relativamente ao material 
cinefotográfico por miro obtido no Alto Xingu, fiz constar em ata 
que, "em tempo oportuno, quando a doa~ao concretizar-se", eu 
faria urna exposi~ao mais detalhada sobre os resultados da expe
di9ao. Durante a reuniao tomamos urna reso1u9ao que assim constou 
da ata : 
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"Foi resolvido que a Sociedade Geográfica Brasileira admi
tirá como sócios-fundadores quarenta e dois membros, os quais 
assinariio a ata da sessiio de f undaf iio, em seguida a assinatura 
dos membros da diretoria". 

A essa reuniao tinham comparecido somente quatro membros 
da diretoria: Agenor Couto de Magalhaes, Américo Bologna, Ma
noel Rodrigues Ferreira e German Lorca. Portanto, essa decisao 
fora tomada com menos da metade dos membros da diretoria ou 
mais precisamente com unicamente um ter~o deles. Mas, nesse 
momento, eu mesmo colocava o meu pesco~o na guilhotina: meu 
destino na entidade estava selado, como se verá mais adiante, pois 
nao se dizia na ata - e nunca seria dito - como deveriam ser 
escolhidos esses novos "membros fundadores". 

Chegam os diapositivas coloridos 

Quando cheguei do Alto Xingu, nos últimos días de setembro 
de 1948, logo cuidei de mandar revelar os filmes positivos colo
ridos de 35mm ( diapositivos ou, como se dizia, "slides"). Isso 
foi fácil, pois a firma Kodak se encarregou de enviá-los aos Es
tados Unidos para revelar. E na primeira quinzena de novembro 
estavam de volta. Mais difícil foram os rolos de cinema em 
16mm, coloridos, como ainda veremos. 

E no dia 1 7 de novembro de 1948 A Gazetr;, anunciou em 
duas colunas, sob o título "Aspectos do Alto Xingu", que eu reali
zarla, dois dias após, numa sexta-feira, urna palestra com os diapo
sitivas coloridos. Dizia a notícia: 

"A conferencia a que aludimos é patrocinada* pela Sociedade 
Geográfica Brasileira_, fundada recentemente nesta Capital, e que 
dá inicio, assim, as suas atividades". 

A conferencia foi feíta no auditório da Rádio Gazeta, junto 
ao Salao Nobre do jornal, onde cabiam cerca de trezentas pessoas, 

* O termo "patrocínio", nao está aí corretamente empregado, pois deveria 
ser: "realizada sob os auspícios". Mas esse erro seria sempre repetido; 
em seu lu¡ar subentenda-se, pois, "sob os auspícios". - Nota do Autor. 
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tendo ficado totalmente ocupado. Nesse dia 19 de novembro de 
1948 eu projetava publicamente pela primeira vez os diapositivos 
coloridos e iniciava assim urna longa carreira de conferencista 
sobre os índios do Alto Xingu, conferencias cujas entradas eram 
gratuitas, sem contar o que eu gastava do meu bolso para locomo
ver-me etc. E assim eu ia mostrando ao público índios de verdade, 
sem sensacionalismo, e ao mesmo tempo projetando o nome da 
Sociedade Geográfica Brasileira. 

No dia 3 de dezembro de 1948, devido aos inúmeros pedi
dos, re pe ti a conferencia ilustrada com os diapositivas coloridos, 
conforme noticiou A Gazeta de 6 de dezembro (2.ª feira). 

No dia 27 de dezembro, foi repetida no Teatro Municipal 
de Campinas. 

A montagem do filme 

Como já disse, a revela~ao . nos Estados Unidos dos filmes 
diapositivas em 35mm nao ofereceu dificuldades, pois, como eram 
da marca Kodak, a filial de Sao Paulo encarregou-se disso. 

J á diferentemente aconteceu com os vinte rolos de filme em 
16mm da marca Ansco, que nao tinha representante no Brasil. 
Seria preciso enviá-los diretamente para os Estados Unidos ou 
conseguir alguém que, indo para lá, os levasse. Como contarei 
mais adiante, consegui esse portador, que lá os deixou. Em mar~ 
de 1949, eles estavam de volta; eram vinte rolos individuais. No 
mesmo dia em que os retirei no correio, fui a noite em casa do 
meu amigo Carlos Luiz Marien para projetar alguns, pois ele 
possuía um projetor. Minha ansiedade era grande, pois eu desejava 
ver nada mais do que o colorido. Simplesmente maravilhoso! O 
filme era positivo e nao cópia de negativo colorido. Daí a beleza 
das cores. Voltei radiante para meu apartamento a Rua Brigadeiro 
Galvao. No dia seguinte acordei bem cedo e comecei o trabalho 
de dar seqüencia as cenas da fita. Em um quarto vazio estendi 
muitos fios de barbante entre as paredes. Olhando as cenas contra 
a luz, eu as classificava e as pendurava no barbante esticado. Alguns 
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di as depois, tinha-as todas penduradas. Ainda f oi meu amigo 
Carlos Luiz Marien quem me emprestou o seu aparelhinho de 
colar pontas de fitas de 16mm, inclusive a cola; depois que ele me 
ensinou a trabalhar com esse material, levei-o para casa. E aí 
comecei a emendar aqueles mais de duzentos e cinqüenta peda~os 
de filme. Desenhei alguns letreiros iniciais em preto e branco, 
filmei-os e depois de revelados colei-os no ínício do filme, que 
recebeu o título "Aspectos do Alto Xingu" e enchia até as bordas 
um carretel cuja proje~ao durava cerca de urna hora. 

Finalmente, podia ser projetado para o público. Mas onde? 
O local que me pareceu mais apropriado fora o auditório da Bi
blioteca Municipal Márío de Andrade. Em lá chegando, manda
ram-me falar com seu diretor, o escritor Sérgío Milliet, que eu só 
conhecia de nome. Pertencia ele ao grupo intelectual remanes
cente da Semana de Arte Moderna de 1922. As vezes, quando 
tinha tempo, lía seus artígos n'O Estado de S. Paulo. Entrei em sua 
sala, apresenteí-me, disse-lhe do meu desejo, e ele respondeu-me: 

- Posso ceder o auditório. da Biblioteca. Mas, se o filme é 
como voce diz, nao gostaria de mostrá-lo primeiramente a um 
especialista em cinema? 

Nao gostei da sua proposta, pois ela parecía desmerecer meu 
trabalho. Mas concordei. Ele entao disse-me que procurasse Be
nedito J. Duarte, irmáo do escritor Paulo Duarte. Esse Benedito 
J. Duarte, de nome nao me era estranho, mas eu nao conseguía 
lembrar-me de onde o conhecia. J á seu írmao, Paulo Duarte, 
era bem conhecido. Mas lá fui eu para o endere~o que Sérgio 
Millíet me dera: Arquivo Municipal, em um prédio isolado na 
Rua da Cantareira, e que fazia - e faz - parte do conjunto 
arquitetónico do Mercado Municipal, ao lado do qual fora cons
truído. Daqui em <liante, passo a palavra ao próprio Benedito J. 
Duarte, que escrevera seu depoimento sobre o assunto tres anos 
após esses fa tos*. Escreveu Ben edito J. Duarte: 

* Esse depoimento foi escrito em 1951, para servir de "Prefácio" a um 
álbum de fotografías que a Edi96es Melhoramentos editaría com o título 
Cenas da Vida Indigena. Mas, como o editor da Melhoramentos achou 
que esse "Prefácio" só ialava do filme e nao das fotos do álbum, pre
feriu solicitar outro prefácio ao prof. Herbert Baldus, o que fez. Des
culpei-me com Benedito J. Duarte e pedi-lhe autoriza9ao para ficar com 
o seu "Prefácio" para publicá-lo posteriormente como depoimento. Ele 
concordou e agora, trinta e um anos depois, surgiu esta oportunidade 
de publicá-lo. - Nota do Autor. 
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"Há tres anos passados, Manoel Rodrigues Ferreira era para 
mim um nome totalmente desconhecido. Embora lesse eu de 
quando em quando algumas de suas reportagens publicadas na 
Gazeta a respeito de suas viagens ao Xingu, ou pelo litoral pau
lista, o nome de seu autor era daqueles que niío se ligam a nenhum 
evento especial, capaz de lembrar a sua pessoa. Por isso, quando 
numa tarde do vera.o de 1949, um contínuo do Departamento de 
Cultura me disse que alguém, de nome Manoel Rodrigues Ferreira, 
que ria f alar comigo, niio tinha eu a menor idéia de quem fosse 
esse Ferreira, nem que poderia ele pretender de mim. Eis que, 
ao entrar em minha sala da Rua da Cantareira, me aparece um 
indivíduo alto, morer.o, sobrancelhas cerradas, sobrar;ando uma 
enorme lata de alumínio, achatada, daquelas que, iniludivelmente, 
revelam desde logo o seu conteúdo a quem, como eu, vive há 
tantos anos em contacto com homens e coisas do cinema: a pelí
cula estreita do "16mm". Meio constrangido, após os cumpri
mentos de praxe, disse-me Manoel Rodrigues Ferreira que havendo 
permanecido cerca de quatro meses em contacto com algumas tribos 
do Alto Xingu, de lá houvera trazido cerca de dois mil pés de 
película que ele impressionara por entre os índios, manejando pela 
primeira vez uma camara cinematográfica de 16mm; que essa pe
lícula era colorida, tipo "Ansco-Color", acabada de chegar dos 
Estados Unidos, para onde fora revelar-se; que ele emendara as· 
cenas em seqüencia, num rolo só; que, ao procurar o diretor da 
Biblioteca Municipal, a fim de obter a cessao do auditório daquela 
instituir;ao para exibir sua jita, aquele alto funcionário do Depar
tamento de Cultura o aconselhara a me procurar, pois a cessao 
do auditório só se ejetivaria depois de eu opinar javoravelmente, a 
respeito do valor de sua jita. Olhei, meio desconfiado, para o 
tamanho da lata de alumínio e para o indivíduo que, um tanto 
sem jeito, se sentara a minha frente. O tamanho de uma e o jeito 
de outro só prenunciavam a obra desordenada e o amador princi
piante. . . En/ im, conf armando-me com o sacrifício que me espe
r<4va, resolví ser franco com Manoel Rodrigues Ferreira. Eu iría 
projetar sua /ita, dentro de alguns instantes. Vé-la-ia com a má

xima atenr;ao e boa vontade. Mas, desde já eu prevenía seu autor 
de que usaria depois de máxim.a sinceridade. Se na jita houvesse 
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qualidade, por mais ínfima que f os se, daria meu visto com o maior 
prazer. Em caso contrário . .. que nao me levasse a mal, mas eu 
condenaria sem remissao a sua obra. Se ele estivesse resolvido a 
prestar-se a tal, muito bem, se nao. . . Manoel Rodrigues Fer
reira nao disse nada. Levantou-se e me entregou simplesmente o 
enorme carretel, contendo os dois mil pés de película, impressio
nada lá nas margens do Río Coluene. Deseemos para a sala escura 
e comefou entii.o uma das maiores surpresas que já tive: logo aos 
primeiros metros projetados, despontou a impressao de que algo 
estava para acontecer. O carretel foi esvaziando o seu conteúdo 
e a minha surpresa foi crescendo. Nao disse, entretanto, uma 
palavra. F erreira, inquieto, de vez em quando se mexia em sua 
cadeira, nao contendo o seu receio. Ao abrir das luzes, escondendo 
o meu espanto, f iz-lhe uma pro posta: sua f ita tinha realmente enor
mes qualidades; tinha também inumeráveis def eitos, que tal vez 
~esaparecessem se a f ita sof res se muitos cortes para permitir uma 
montagem rigorosa. Eu /aria isso, se ele concordasse. O Departa
mento editaría sua película e depois, conforme o resultado obtido, 
projetaríamos a obra, nao mais na Biblioteca Municipal, mas no 
Museu de Arte Moderna, sob o patrocínio do Clube de Cinema 
de S. Paulo. Mas eu exigia completa liberdade nos cortes. Manoel 
Rodrigues F erreira nao pestanejou: concordou com tudo e logo 
no día seguinte comefamos a montagem. Cada vez que eu empu
nhava a tesoura, Rodrigues F erreira me atirava um olhar angus
tioso e virava o rosto ao ouvir o ruído característico do instru-
mento, para ele algo de cruciante". 

I 

Esse o depoimento de Benedito J. Duarte. Geralmente eu 
chegava ao Arquivo Municipal (Departamento de Cultura) e ficá
vamos trabalhando cerca de duas horas, o que nao dava para nada. 
Aí eu fiquei tomando conhecimento do significado prático da 
palavra "montagem", em cinema. Nao trabalhávamos todos os 
dias., pois as vezes eu ou ele nao tínhamos tempo para tal trabalho. 
Mas devo confessar aqui que freqüentemente eu ficava pensando 
nisso que me parecia um mistério: a devo~ao com que esse 
cineasta estava se dedicando a tarefa de montar um filme em 
cuja realiza~ao ele nao tomara parte. E ainda mais: éramos 
conhecidos recentes e ele nao estava ganhando nada por esse tra-

BENEDITO J. DUARTE . 
(Benedito Junqueira Duarte) 

Bacharel em Direito pela Universidade de Sao Paulo; dedi
cou-se ao cinema documentário relatívo as cíéncias médicas. 
Recebeu o premio "Arnaldo Vieira de Carvalho" (medalha 
de · ouro e diploma) concedido pela Faculdade de Medicina 
da Universidade de Sao Paulo. Conquistou o "Premio Go
vernador do Estado", a placa de prata deferida pelo Coléglo 
Brasileiro de Cirurgióes, além de quase setenta premios 
naclonais e lnternacionais. Ex-crítico de cinema d'O ESTADO 
DE S. PAULO e da FOLHA DE S. PAULO. Escritor (memoria
lista, cronista e contlsta) 
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balho. Ele era um profissional competente, de grande reputa9ao 
e, no entanto, estava dando a mao a um neófito, e sem nenhum 
temor de que viesse a ser seu futuro concorrente. Seu espírito 
nao era mesquinho, e se eu me perguntasse se para ele todo esse 
trabalho valeria a pena, o poeta Fernando Pessoa já me teria 
dado a resposta antecipadamente: "Tudo vale a pena quando a 
alma nao é pequena". 

Mas, enquanto durante aqueles meses que se seguiram a 
mar90 de 1949 fazíamos a montagem do filme, eu continuava nas 
minhas atividades de conferencista sobre os índios do Alto Xingu 
e realizava outras grandes reportagens, que sempre foram meu 
genero jomalístico predileto. 

Conferencias e atividades jornalísticas 

No día 21 de abril de 1949, foi aberta no MASP (Museu 
de Arte de Sao Paulo, cujo fundador fora Assis Chateaubriand, e 
cujo diretor era - e é - o prof. P. M. Bardi) urna "Exposic;ao 
de Arte Indígena", organizada pela Sociedade Amigos do fndio, 
cabendo-me, por convite dessa entidade, fazer a conferencia da 
noite, com a proje9ao dos diapositivos coloridos. 

Mas muitas outras conferencias eu realizava na capital pau
Iista, as quais a imprensa registrava, e seria enfadonho mencio
ná-las aqui. Mas, por isso mesmo, poderia parecer que eu estava 
querendo me passar por um cientista social, particularmente um 
antropólogo. Na realidade, eu lía alguns livros especializados sobre 
ciencias sociais. Mas meu objetivo era mostrar ao público, com a 
maior simplicidade, como na realidade eram os índios, tao humanos 
como nós civilizados. Nao tinha - como nunca tive - a velei
dade de parecer um cientista social. Por isso mesmo procurei logo 
esclarecer a todos sobre a minha posi9ao no assunto, escrevendo 
um artigo que A Gazeta publicou no dia 18 de maio de 1949, 
sob o título "Indios e Civilizados", no qual dizia: 

"Há pouco, comemorou-se a Semana do Indio, e fui con
vidado pela Sociedade Amigos do Indio para proferir uma palestra. 
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Eu disse que, naquela noite, falaria menos de índios, para 
prestar mais uma homenagem aos cientistas sociais, aos etnólogos 
e etnógrafos principalmente, pois ninguém como eles entende e 
compreende os brasilíndios* como criaturas humanas, e o pro
blema é que eles constituem para nós; antes de tuda, entretanto, 
prestaría uma homenagem ao espírito de desprendimento de que 
siío po~suídos, e isto eu o fazia perfeitamente a vontade, pois era eu 
nada mais do que um jornalista que viveu durante meses numa 
regiao de índios e que nada mais procurou senao descrever o que 
ali havia visto. 

Realmente, os cientistas sociais executam estudos junto aos 
índios, nas piares condi{:óes de vida possíveis, viajando em trans
portes os mais primitivos, sós pelo interior do nosso País, comendo 
e dormindo nas cho{:as de caboclos, para finalmente viverem du
rante meses nas aldeias de índios, onde o conforto é completa
mente inexistente. 

Estes homens, dos nossos niuseus e das nossas universidades, 
executam em silencio um trabalho árduo do qual o público niio 
toma conhecimento. Pois eles, colaborando de uma maneira 
objetiva na Semana do Indio, ainda foram pouco compreendidos. 
Comentários os mais absurdos foram jeitos por leigos, quándo niio 
f oram as pr-etensas crónicas literárias que procuraram atingi-los 

. "' . '' com as suas zrreverenczas . 

Mais adiante, eu dizia no artigo, relativamente aos contatos 
entre índios e civilizados, impossíveis de serem evitados: 

"Deste movimento natural surgem, inevitavelmente, os confli
tos entre civilizados e índios, que, se nao podem ser obs.tados, 
podem, ao menos, ser condicionados por fórmulas mais humanas. 

Portanto, recuperar o sertanejo, proteger o índio, estabelecer 
normas de contato entre as duas culturas que eles representam, 
es tes sao os tres grandes problemas com que nos def rontamos. 

* "Brasilíndio" é um neologismo criado pelo prof. Tito Lívio Ferreira, para 
designar os índios do Brasil. - Nota do Autor. 
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E, quanto iJ.s medidas que devem ser tomadas para solucio
ná-los, as sugestóes dos cientistas sociais que já percorreram a 
regiiio centro-brasileira siio das mais valiosas". 

Nao obstante essa minha clara posi~ao, essa minha clara 
explica~ao, sempre existiriam aqueles que, por rná f é, procura
riam atribuir as minhas atividades finalidade que nunca tive em 
vista, ou seja, parecer um cientista social. 

No dia 30 de junho de 1949, A Gazeta registrava mais urna 
conferencia que eu fizera dessa vez sob os auspícios da Escola 
Industrial Dr. Antenor Soares Gandra e Gabinete de Leitura Ruy 
Barbosa, de Jundiaí. 

Fazia poucos anos que o Departamento de Estradas de Ro
dagem (SP) havia terminado a rodovia Paraibuna-Caraguatatuba
Sao Sebastiao, quando resolvi escrever urna série de tres repor
tagens sobre essa regiao do Litoral Norte do Estado, que eu allás 
conhecia muito bern, pois era engenheiro do D.E.R. desde com~os 
de 1946. Nos dias 10, 11 e 13 de agosto de 1949, A Gazeta 
publicou tres reportagens de minha autoria sobre aquela regiao, 
que ainda rnantinha intacto , o seu aspecto de envolvente tranqüi
lidade corn que nos acolhem as coisas antigas. Ern todas as repor
tagens apresentei belíssimas fotos que tirara de Caraguatatuba, Sao 
Sebastiao e Ilhabela. No final, fiz urna poética descri~ao da Ilha 
de Sao Sebastiao, município cuja sede era - e é - a cidade de 
Ilhabela. 

Essa f oi urna das reportagens qué sernpre gostei de fazer: 
descrever urna regiao em todos os seus aspectos, ou seja, a sua 
geografia, a sua flora, a sua fauna, mas particularmente o hornero 
que a habitava e as suas características sociológicás. No caso, os 
cai~aras do Litoral Norte. Enfim, urna terra e urna gente que eu 
conhecia em suas particularidades, pois a vinha percorrendo há 
anos. Quanto as fotografias, eu havia me esmerado em obte-las. 

Concluida a montagem do filme 

Uns quatro meses após o início da montagem do filme, ela 
estava concluída. Faltavam, ag~ra, os letreiros iniciais e os que 
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seriam intercalados no filme. Benedito J. Duarte encarregou-se 
de mandar executá-los pelo desenhista do Departamento de Cul
tura. Deveriam ser, também, em cores, por isso adquirí com meus 
próprios recursos os rolos coloridos de 16mm. Nesses primeiros 
quadros da apresenta9ao da fita, foram feítos dois mapas da regiao 
do Alto Xingu: um, localizando-o no mapa do Brasil, e outro 
detalhando-o. En tao, Benedito J. Duarte explicou-me como iria, com 
eles, executar o que se chama urna fusa o: primeiro, deixaria na 
extremidade de urna comprida mesa envernizada do De.partamento, 
em posi9ao vertical, o primeiro mapa. Deixaria a filmadora dis
tante, focalizando-o. Depois, com a máquina funcionando, eu a 
iría empurrando lentamente em dire9ao ao mapa, enquanto ele iría 
focalizando-o com urna mao, enquanto com a outra iria fechando 
o obturador. Depois, voltaria o filme, focalizaria o outro mapa 
detalhado da regiao, agora com a máquina fixa e focalizada; em 
seguida, com ela funcionando, iria abrindo lentamente o obtu
rador, isto é, a entrada de luz. Depois de revelado o filme, veri
fiquei que o efeito fora extraordinário. A mesma coisa fora feita 
com o final do filme. Sobre o desenho de urna aldeia vista do 

' 
alto, come9ava a surgir, em vermelho, a palavra "fim". Outro 
efeito magnífico. 

O filme "Aspectos do Alto Xingu" estava concluído em fins 
de agosto de 1949, aproximadamente seis meses para todo esse 
trabalho, que nao pudera ser f eito de maneira contínua, dado os 
nossos afazeres normais, cotidianos. 

Em seguida, levei o filme para casa, para escrever a narra9ao; 
para tanto, medi os comprimentos das cenas, em centímetros, depois 
os transformei em segundos de proje9ao. Após algumas experien
cias, verifiquei quantas palavras eu pronunciaría na narra9ao, em . 
cada dez segundos. Urna simples divisao deu-me o número máximo 
de palavras em cada cena. Uma semana após, eu tinha um folheto 
datilografado da narra~ao do filme todo. Evidentemente, como 
muitos temas fossem mostrados em urna sucessao de angulos dife
rentes, eu nao usava todo o tempo de proje9ao para narrá-los. 
Aproveitava o tempo restante para introduzir um pouco de . música. 
Da minha discoteca de discos de 78 rota~oes, escolhi as músicas 
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que me pareciam apropriadas: um trecho de Villa-Lobos sobre a 
floresta amazónica, outro das danc;as indígenas, de Lorenzo Fer-
nandes, o "Murmúrios da Floresta" ( "Lohengrin"), de Wagner, 
outro, o adágio do concerto . para clarineta de Mozart (K 622) . 
Quando no Alto Xingu as vezes estava filmando, já as músicas 
me surgiam naturalmente a memória, para essa futura adaptac;ao. 
Poi o caso do final, cuja cena filmei especialmente com esse obje
tivo: urna tarde, com o sol pondo-se, os seus raios batendo fron
talmente na objetiva da filmadora, tendo urna índia em atitude 
contemplativa, sentada sobre um tronco de árvore no centro da 
aldeia. Enquanto filmava essa cena bucólica que representava ·o 
fim de um dia de atividades na aldeia, veio-me a memória um 
trecho de "Urna noite no Monte Calvo", de Mussorgsky, aquele 
do início da manha tranqüila. Embora no filme eu mostrasse o 
início da noitinha, o efeito para sonorizac;ao era o mesmo. 

Finalmente, a fita "Aspectos do Alto Xingu" estava pronta 
para ser projetada. 

Marcado o dia da apresentaQilo 

Telefonei a Benedito J. Duarte informando-lhe que já estava 
a sua disposic;ao; ele telefonou ao Museu de Arte Moderna e 
f omos para lá. Pela primeira vez eu iria adentrar 

1
0 Museu e logo 

ao chegarmos ele me apresentou ao diretor-executivo dessa enti
dade, Lourival Gomes Machado. Poi para mim urna grande sur
presa· encontrá-lo lá, pois havíamos lecionado no Ginásio Per
dizes, na Avenida Agua Branca, 148 (hoje Avenida Francisco 
Matarazzo), cuja proprietária e diretora era D. · Júlia Lopes de 
Almeida. Comecei a lecionar lá n.o dia 6 de mar~o de 1940, 
ganhando 7$000 (sete mil-réis) por aula, no ginásio, e 6$000, 
no curso comercial. Nos intervalos entre as aulas, encontráva
mo-nos na sala dos professores, que allás era a própria sala da 
diretora, D. Júlia. Eu lecionava matemática e Lourival, se a me
mória nao me falha, lecionava portugues. Era formado em Direito 
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e em Filosofia e Letras (USP). Sua cultura humanística difería 
da minha, que era o campo das ciencias exatas, físicas e químicas. 
Nao obstante, nós professores conseguíamos sempre estabeJecer 
nossas conversas em tomo de assuntos diversos mas comuns a 
todos. 

Mas eis que, agora, uns seis ou sete anos após, venho encon
trá-lo como diretor do Museu de Arte Moderna. E reiniciamos a 
amizade esquecida. Lourival e Benedito marcaram o dia 13 de 
setembro para a apresentac;ao da fita. Em seguida, percorremos 
as instalac;oes do Museu e fiquei conhecendo o salao de cinema, 
onde deveriam caber urnas cem pessoas. Subimos a acanhada 
cabine de proje9ao e lá, Carlos de Almeida Vampré, o operador, 
combinou comigo todos os detalhes: faltava um microfone, um 
toca-disco de 78 rotac;oes e urna lanterna elétrica para eu iluminar 
e poder ler o texto datilografado da narrac;ao. 

Benedito J. Duarte marcou para uns dias antes da apresen
tac;ao oficial urna projec;ao especial para os críticos de cinema 
dos jornais de Sao Paulo. Nesse dia aparecí lá a tarde e fui-lhes 
apresentado. Como todos faziam parte do Clube de Cinema, 
reuniam-se no comec;o da noite, ao redor de urna mesa no bar 
do Museu, que tinha dois "barmen": Jimmy, o chef e, era um 
escoces baixo, gordo, vermelho, e o Artur um mineiro de Aiuruoca, 
de olhos azuis, de pouca fala e aparentando urna desdenhosa 
impassibilidade. Mas nem todos do Clube de Cinema eram, no 
momento, críticos em exercício na imprensa, como por exemplo 
Francisco Luiz de Almeida Salles, Caio Scheiby e Manoel Tavares. 
Rubem Biáfora, que também conheci, nao me lembro se exercia 
a crítica nesse momento; lembro-me que, pouco depois, eu lhe 
solicitaria um artigo sobre o cinema italiano, publicado no ter
ceiro e último número da revista "Em marcha". 

Todos acomodados nas poltronas, tudo pronto, o Vampré 
apagou as luzes do auditório e come~ou a projec;ao. Quanto a 
mim, ia lendo o texto ao microf one e trocando os discos nos 
momentos apropriados. Quando, urna hora após, a fita acabou, 
ouvi urna salva de palmas; eu nao esperava essa manifesta~ao 
daquele grupo de especialistas em cinema, os quais estava conhe
cendo naquele dia. Conf es so que até me sen ti inibido ao descer 
a escada para chegar ao bar, onde todos já estavam. Tive que 
vencer urna certa timidez para receber seus cumprimentos, mas 
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quando todos afirmaram que eu conseguira algo de extraordinário, 
que era mostrar o índio em toda a sua humanidade e dignidade, 
aí entao sentí-me orgulhoso do meu trabalho. Durante algum 
tempo ficamos trocando impressóes sobre a vida indígena e todos 
solicitaram fotos e dados para anunciar em seus jomais a exibi~ao 
que seria feíta no dia 13 de setembro. Prometi-lhes entregar esse 
material no día seguinte, no mesmo local e hora, o que fiz através 
de meu "press-release", com todos os dados possíveis, e aprovei
tando as f otografias que haviam sido publicadas nas reportagens 
d'A Gazeta, no ano anterior. Por sugestao de Benedito J. Duarte, 
eu iria escrever e publicar n'A Gazeta a história do filme. 

O noticiário prévío 

No dia 9 de setembro de 1949 (sexta-feira), A Gazeta iniciava 
urna série de tres artigos de minha autoria, intitulados "A História 
de um Filme". Os outros dois foram publicados nos dias 1 O e 12. 
Em seguida, reproduzo-os sem interrup~oes, inclusive com a nota 
inicial do jornal ("nariz de cera", como se dizia): 

"Terfa-feira próxima, a Filmoteca do Museu de Arte Mo
derna, em colaborafáo com o Clube de Cinema de Sao Paulo, 
realizará a exibifáo, pela primeira vez, da película colorida 
"Aspectos do Alto Xingu - Regiáo do Rio Coluene", filmada 
no norte de Mato Grosso, pelo Eng. Manoel Rodrigues Ferreira. 
Iniciamos hoje. a publicafáo desta reportagem, e5crita especial
mente para A Gazeta pelo Eng. Manoel Rodrigues Ferreira, e na 

. qual ele relata a história dessa película. 

Em maio do ano passado fundávamos, nesta capital, a So
ciedade Geográfica Brasileira, que teria unicamente por objetivo 
divulgar, da maneira mais acessível, os diversos aspectos da geo
graf ia brasileira. Na realidade, somos o povo que menos conhece 
o seu próprio . país, por is so nao tínhamos a intenfáo de f azer 
geografía científica, mas sim concorrer para a difusáo da cultura 
popular. Por isso, iríamos nos valer principalmente da fotografía 
e da cinematografia, para alcanfarmos os nossos objetivos. 
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Días depois, tornei-me um dos quatro membros de uma co
missáo de pro/ essores da Escola Livre de Sociología e Política, 
que iría realizar estudos científicos no norte de Mato Grosso, e 
para isso iríamos nos incorporar a Expedifáo Roncador-Xingu. 

Vi a oportunidade de realizar, também, para a Sociedade que 
tínhamos fundado havia dias, alguns documentários fotográficos 
para o arquivo, que se iniciaría dessa maneira. 

Nunca .me preocupei com formar arquivo particular de foto
graf ias desse genero, pois sempre acreditei que ele seria mais útil 
se a coletividade pudesse. dispor dele, e esta é urna das razoes por
que fui um grande entusiasta da fundQfáo daquela Sociedade. 

Alguns amigos, para que o meu trabalho fosse o mais com
pleto, proporcionaram-me mais uma camara fotográfica e grande 
quantidade de filmes, além da minha própria e dos meus acessórios, 
que iría levar. 

Mas o meu amigo Carlos Luiz Marien, também membro da 
diretoria, f oi mais long e: perguntou-me se eu também que ria f azer 
uma película de cinema, pois ele f aria doQfáo a Sociedade de 
vinte rolos de 16mm, coloridos, de cem pés cada um, exclusiva
mente para aquele f im. 

Respondí, afirmativamente, no mesmo irzstante. 

Eu havia assumido a responsabilidade de desincumbir-me de 
uma obrigafáo para a qual nao estava preparado, pois nunca fil
mara um metro de película, e ainda mais, nuncá havia Segurado 
uma camarll cinematográfica nas máos. 

Sempre estudei a técnica e a arte foto gráfica e como um 
fotógrafo amador procurava, principalmente, fixar o movimento; 
este genero é, entre nós, pouco cultivado, e recebe a denominafáo 
de "documentário" ou "reportagem", ao qua/ se dá pouco valor, 
pois pref erem-se as composifoes simples onde se possa revelar 
a arte fotográfica pura. 

Mas de cinema* eu nií.o entendía absolutamente nada. 

Evidentemente, sempre li os críticos de cinema, e desde que 
sempre tinha a esperanf a de algum dia realizar alguma película 
cinematográfica, procurava também das suas críticas tirar os me-

* Subentenda-se que eu nao sabia manejar urna filmadora __..Nota do Autor. 
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lhores proveitos possíveis. Aliás, convém discernir bem, pois os 
críticos de hoje situam-se num plano bem diferente daqueles que, 
até há bem poucos anos, dominavam as respectivas sefoes dos 
jornais, e para cujas mentalidades um tanto poéticas nada mais 
interessavam senao os aspectos fúteis dos filmes que Hollywood 
produzia para impressionar os adolescentes romiinticos do mundo 
todo. 

Portanto, se eu nunca lera absolutamente nada sobre cinema, 
lia entretanto as críticas de cinema e pude entao preparar o meu 
espírito, inconscientemete, talvez, para o dia em que fosse realizar 
alguma película. 

E esse dia chegou. 

E chegou tao repentinamente que nao tive nem tempo para 
munir-me duma cámara cinematográfica. 

Como um dos membros da nossa Comissiio iria levar a má
quina da Escola Livre de Sociología e Política, ficou assentado 
que eu poderia me utilizar dela quando nao estivesse sendo usada, 
ou melhor, quando estivesse descarregada. 

lsto solucionaría, em parte, uma das minhas grandes dificul
dades, que consistía na falta de camara. 

$im, essa era urna das dificuldades, pois a outra consistía na 
minha completa ignorancia de como usá-la. 

E, no entanto, eu havia assumido o compromisso de filmar 
dois mil pés de película, e o que é mais, colorida. Seriam seiscen
tos metros de película Ansco-Color, que exige a mais rigorosa 
técnica, pois uma peque na dif erenfa na abertura do diafragma 
significa que tudo estará completamente perdido, 

1 
ao contrário, 

portanto, dos filmes preto e branco que nao exigem essa precisáo. 

Esse filme colorido, hoje produzido na América, é o antiga
mente Agfacolor; também os russos, invadindo a Alemanha, trans
portaram a fábrica que os produzia para a Rússia, ten do obtido 
o deslumbrante colorido do filme "Flor de Pedra". 

Eu estava com a incumbéncia de realizar um filme com esse 
processo e se f os se feliz conseguiria um colorido consideravelmente 
superior ao "tecnicolor" do cinema comum. 

Faltavam dois días para a minha partida para o Araguaia, 
e a firma desta capital (linda nifo as havia recebido; ficou resol-
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vido que o meu amigo German Lo;ca se encarregaria de enviá-las 
para o acampamento do Xingu, da Expedi,ao Roncador-Xingu, 
por intermédio de um dos avióes da F AB que para lá se dirigiam 
quinzenalmente, a f im de abastecer a vanguarda da expedi,iio. 

Num desses avióes seguiu a camara cinematográfica, e com 
isto perdí a esperanfa de ao menos examiná-la antes de chegarmos 
ao nosso destino. 

A dquiri muitos livros de cinema, e nada mais restaría senao 
estudar com ·afinco. E assim, depois de seis dias de viagem em 
caminhiio, viajando de sol a sol, através de todo o sertiio do su
doeste goiano, cheguei ao Araguaia; ali, em Aragarfas, um con
tratempo fez com que me demorasse muitos dias, que aproveitei 
também para estudar a técnica da cámara. 

Uma das coisas que mais me preocupavam era a questao_:. da 
relafiio existente entre a abertura do diafragma e o tempo .; de 
exposifao de caJa imagem, que supus serem também variáveis 
como nas máquinas foto gráficas. Quando descobri que para cada 
dezesseis, vinte e quatro etc. quadros por segundo há um tempo 
de exposifao fixo, só se podendo variar· a admissao de luz, entao 
acreditei que havia realmento jeito uma grande descoberta e fiquei 
mais · tranqüilo. 

Na realidade, os conhecimentos que eu estava adquirindo 
eram teóricos, porque a .camara já havia chegado ao Xingu, e 
somente lá é que eu a iria ver de perto, pela primeira vez. 

Certo dia, desci de um aviao de transporte de carga, no campo 
do Xingu; das inúmerar coisas que eu ia disposto a fazer, estava 
a película colorida, para cuja execufiio eu nada mais levara comigo 
seniio conhecimentos teóricos adquiridos durante a viagem, pois 
os rolos de Ansco-Color ainda estavam em Santos, e a cdmara já 
guardada no rancho da Expedifiio. 

Enquanto as películas coloridas niio chegavam, eu delineava 
um roteiro para o filme que iria f azer. Concluí que na geografía 
da regiao, o rio, com suas praias, e os igarapés, eram fundamentais, 
pois haviam condicionado a existencia de grande número de tribos. 
Também de importancia fundamental era a transifao do ce"ado 
do Brasil Central para a floresta amazonica, e a diferenfa entre 
as duas florestas deveria ser tratada com um certo cuidado. Por 
último, restaría mostrar a vida em geral das tribos jora das aldeias, 
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em viagens, principalmente, e a vida do índio na própria aldeia, 
descrevendo-a convenientemente. 

Por outro lado, havia a preocupa{:ao constante de estudar 
a técnica da cámara, e nao só da cámara, mas também do uso 
da película colorida. 

Até que, num certo dia, chegou o sempre esperado avzao da 
F AB com a mala de correspondencia para todo o pessoal da Ex
pedi{:O.o. Chegaram as películas Ansco-Color enviadas por German 
Larca, juntamente com uma sua carta, com as "recomendafoes" 
que eu lhe havia pedido que conseguisse dos seus amigos cine
matografistas anúidores. 

Como eu já havia adquirido urna grande soma de conheci
mentos teóricos, achei que deveria usá-los na prática, prescindindo 
da experiencia alheia, e mesmo porque urna vez que a ciencia dá 
meios exatos a técnica para construir fotometros (medidores da 
intensidade de luz), nao haveria razao para que eu o deixasse 
guardado, para usar tabelas organizadas por . amadores. Daqui 
resultaría que, para cada cena que eu fosse filmar, embora isto 
acontecesse urna em seguida a outra, usaría o f otometro para cada 
uma, e no diafragma procuraría calcular a posi{:do exata do indi
cador. E, tudo isto, sempre fiz, posteriormente. 

Quanto ao filme, este já existía na minha imagina{:O.o. Qual
quer cena que eu f ilmasse, já saberia que seria recortada poste
riormente a fim .de ser colocada no seu lugar próprio, na seqüen
cia do roteiro. Caso contrário, nao filmaría, a fim de economizar 
também a película valiosa. 

Quanto a cámara, olhava-a sempre, estudando o manual que 
a acompanhava. 

Até que, certo dia, apareceu a primeira oportunidade para 
usá-la: havíamos ido a uma aldeia dos índios Trumai, que, aliás, 
estava sendo vista pela primeira vez por civilizados. Quando o 
encarregado da cámara a pos a minha disposi~ao, pedi-lhe que 
colocasse o rolo, coisa que observei. bem para aprender, e quando 
a segurei nas maos senti uma sensafii.o semelhante aquela que se 
tem quando se usa um chapéu novo, pela primeira vez. 

O Autor e o índio Taconí, da tribo Camaiurá, durante urna 
ca9ada. Essas ca9adas eram necessárias, pois no acampa
mento da Expedi9áo só havia arroz e feijáo, e este, nem 
sempre. As onze tribos do Alto Xingu náo i:omlam carne 
de animais de pelo, some11te carne de peixes e lves 
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Usei o fotómetro, regulei o diafragma, marquei uma distan
cia que desse boa profundidade de foco e, mal a coloquei sobre 
o tripé, apertei o disparador para filmar alguns índios que iam 
deixando a aldeia, em viagem para uma outra próxima dali. Era 
cerca de meio-dia, fazia um calor insuportável, e hoje ainda tenho 
a impressao de que ele transparece no filme, quando este é pro
jetado. 

E assim terminei por me acostumar a camara. U sava-a 
somente quando estava descarregada, e hoje ainda lamento as opor
tunidades que perdi por nao poder dispar dela no momento ne-

, . 
cessarzo. 

Terminei por concluir que nao há difere~a entre fotografia 
e cinematografía: o que há é uma vantagem desta sobre aquela. 
Na realidade, a técnica desta é mais fácil, a procura de angulas 
e o enquadramento dos mesmos, com a vantagem de se ter o 
movimento livre. Eu mesmo, que em fotografía sempre fui um 
escravo da camara fotográfica fixa, com a máquina cinemato
gráfica senti u1ria libert(lfií.o repentina, a tal ponto que cheguei a 
abusar as vezes, movimentando-a sem necessidade. 

Sentía-me, portanto, senhor da nova situa~ií.o e nao há dúvida 
de que tinha uma confia~a absoluta no trabalho que estava reali
zando. Entretanto, fazia-o com dificuldades, pois este servi~o eu 
o executava sem auxiliares, mesmo porque cada um tinha também 
as suas preocupa~oes. Por isso, era abrigado a carregar, ao pes
co~o, duas máquinas fotográficas e um fotómetro, nos bolsos 
diversos tipos de filmes e filtros e limpador de lentes, coisas que 
geralmente se misturavam com canivete, palha de cigarro, fumo em 
corda, balas de revólver, de winchester etc., e sempre difícei~ de 
separar, além de levar nas maos a máquirra cinematográfica, o 
tripé, a carabina e as vezes a mochila as costas. 

E mesmo os acidentes eram inevitáveis. Certo dia, tendo que 
tomar urnas cenas dentro do igarapé, fui ava~ando por ele, até 
que o f otometro ficasse poucos centímetros acima do nível da 
água; com os olhos no visor, fui procurando o melhor angulo de 
tomada da cena, e con.seqüentemente fui abaixando o tronco; quan-

O Autor e um lndiozinho na aldeia Tutuarí, da t ribo Camaiurá 
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do percebi, vi que o fotómetro estava cerca de vinte centímetros 
debaixo d' água. Quando o tirei, já a célula f otoelétrica nao fun
cionava; é fácil imaginar o desespero de quem, por estar num lugar 
daqueles, niío pode adquirir outro. Coloquei-o em lugar adequado, 
exposto a um sol brando, e no dia seguinte, depois de seco, com
parei-o com o do colega da Escala Livre de Sociologia e Política, 
verificando que funcionava como antes. 

Lembro-me que certo dia caminhava com tres índios através 
da mata que circundava o acampamento. Eles acompanhavam-me 
até um grande buritizal distante cerca de duas léguas, o qual eu 
ia filmar, pois /aria parte da descrifao da flora do cerrado. Cami
nhávamos através da mata quando um índio pula subitamente e, 
puxando-me pelo brafo, mostra-me uma grande o~a a pouco 
menos de dez metros de distáncia. Eu carregava urna winchester 
calibre 12, mas nao tive tempo sequer de fazer pontaria, pois o 
animal esgueirou-se rápido pela f olhagem e nao ~ vimos mais. 
Pedi a um índio que fosse buscar os cachorros do acampamento; 
com ele e os cachorros, vem quase todo o pessoal da Expedifao, 
uns com armas e outros desarmados. Os cachorros saem na pista 
do felino e, em situafoes tais, aqueles que niio tem armas as 
pedem ao próximo, sempre supondo que a vida da cafa depende 
deles, exclusivamente. E como eu tinha um objetivo a realizar, 
que era filmar o buritizal, continuei no meu caminho, com os 
meus índios. Porque eu nii.o estava a procura da Onfa pediram-me 
a arma emprestada, outro o revólver e, quando percebi, de nós 
quatro só os tres índios tinham as suas flechas, pois os persegui
dores da o~a . haviam. desaparecido da mata. 

Mas o buritizal foi filmado, pois ,o incidente só foi pitoresco. 

A maior parte dos rolos de película eu os rodei na aldeia 
dos índios Camaiurá, do grupo lingüístico tupi. 

Morei nas suas habitafoes, comidos seus alimentos e aprendi 
a compreende-los ainda melhor. 

Entendiamo-nos com dificuldade, pois sabíamos senii.o umas 
trinta palavras da sua língua, e eles, outras tantas da nossa, e 
por isso concluí também que a tao conhecida tese de que sao as 
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línguas diferentes que dificultam os entendimentos entre os home ns 
robre a terra é a maior mentira já usada pelos homens civili
zados, para se justificarem, quando nao se entendem. 

Éramos tratados como hóspedes e com tantas ate~oes que 
esta atitude me deixava perplexo. 

Assim, concluí que os índios deveriam ser apresentados como 
eles se nos apresentavam, com toda a naturalidade possível; tam
hém achei que deveria . ser evitada qualquer cena que f os se de 
interesse exclusivamente etnológico, que nao fosse hábito de todos 
os días. Na realidade, eu iría apresentar a vida diária do índio e 
nao detalhes da sua vida. 

Antes de tudo, entretanto, sentía que deveria saber corres
ponder a maneira bastante cordial com que nos recebiam. Por isso, 
tudo /aria para criar em torno deles um ambiente de compreensao; 
e para conseguir isso nada melhor do que f ilmá-los naturalmente, 
sem artifícios. 

Poi a que fiz, e hoje sinto-me satisfeito por sabe¡que aqueles 
que veem a vida índia no meu filme deduzem que eles se consi
deram tao dignos da sua condifao humana quanto nós. 

E se eu mesmo nao acreditasse nisso, bastaría o seguinte 
fato para me convencer: f azia já quatro meses que eu estava 
vivendo junto ao pe"soal da. Expedifao Roncador-Xingu. Ao fim 
deste tempo, a gente já está como sistema nervoso um tanto esgo
tado, nii.o por só ver as mesmas vinte pessoas todos os días, mas 
também por sentir-se isolada da civilizafao. Ao fim desse tempo, 
num sábado, a Expedifao, depois de pouco mais de um ano que 
estava acampada naquele lugar, continuou a sua marcha em dire
fáo ao Tapajós. De manhii., assistimos a sua partida em grandes 
bateloes; a tarde, restavam no acampamento eu, Leonardo Villas 
Boas, o cozinheiro, mais dois homens da Expedifao e alguns índios. 

lantávamos e sentíamos o efeito da solidao, do isolamento, 
acentuado pelo vazio que nos deixava a partida de todo o pessoal. 

Fazia um calor que obrigava a transpirar, e eu e Leonardo 
deitamo-nos nas nossas redes, dentro do rancho do acampamento, 
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para repousar. Eram cerca de sete horas da noite. Nisso, entra 
um índio, chega-se junto a minha rede e pede-me qualquer coisa. 

Naquele dia, pela primeira vez, eu perdí a calma: exasperei-me, 
disse qualquer coisa em altos brados, que o índio nao entendeu, 
virei-me, e com o pé contra a parede do rancho dei um impulso 
a rede. Leonardo continuou imóvel, impassível, deitado. Percebi 
que o índio levou a mii.o de leve ao punho da rede e a mantinha 
em movimento suave. Dormi, nao sei durante quanto tempo; 
quando acordei, estava sob o domínio de outro estado de espírito. 
O índio, e ·'Se continuava no mesmo lugar, em silencio, imóvel, 
dando ainda um leve impulso a rede, olhando-me fixamente. 
Levantei-me, e, sem perguntar-lhe nada, dei-lhe toda a rapadura 
que ainda me restava e ainda urna cal9a e urna camisa. 

Finalmente, depois de quatro meses de permanencia no 
Brasil Central, voltei novamente para Sao Paulo. Se a preocupa
fáo de manter os ralos de películas em lugar fresco, no rancho- da 
Expedifii.o, era grande, maior ainda o foi durante a viagenz. Do 
río Araguaia até Uberlándia viajei num caminhao de carga dos 
que para lá se dirigem freq¡üentemente, fazendo negócios. Os 
motoristas transportam tudo, por isso a confusáo é a maior que 
se possa imaginar. Como náo existem ónibus na regiiio, os seus 
habitantes postam-se a beira da estrada, nos chapadoes, esperando 
que passe algum caminháo. As vezes ficam ali dais, tres dias, de 
madrugada até a noite, e nao transita um sequer. Na época das 
chuvas, entao, pas::am-se as vezes mais de 15 dias sem que aparefa 

um veículo. 

No caminhao sobre cu¡a carga eu vinha, vinham também 
muitos sertanejos, homens embrutecidos pelo ambiente, senda que 
um deles era um matador profissional, bastante conhecido ao 
longo do Araguaia. Os revólveres e as facas, nas cintas, rebrilham 
ao sol. Viaja-se durante dezesseis horas ininterruptas, de urna 
cidade a outra, sem que se encontre uma casa, uma pessoa sequer, 
nos chapadoes desertas. Sob o sol causticante, eu as vezes via 
o saco de lona ser jogado pelo ·solavanco do caminhii.o e sobre 
ele deitarem-se os outros passageiros. Eu temia pelos ralos de 
película, e eram arriscadas as providencias para protege-los, pois 
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conhefo bem o temperamento susceptível dos nossos caboclos do 
interior, que contrasta tanto com a índole pacífica do homem do 
litoral. 

Finalmente, depois de dez días de viagem nesse caminhii.o, 
cheguei a Uberlandia, onde cortei os cabelos e a barba, que tinham 
uma idade de quatro meses. 

Nesta capital, o problema seria agora enviar para os labora
tórios Ansco, nos Estados Unidos, o s· vinte rolas. É sabido que, 
pelas vías normais, isto demora cerca de oito meses a um ano. 
Conversava com todo mundo sobre este assunto, até que o meu 
amigo o eng. José Marques de Oliveira disse-me que tinha um 
amigo que iría na semana neguinte para a América, de aviáo, e 
voltaria de aviáo, como integrante de uma caravana de engenheiros 
do Instituto de Engenharia, que para lá ia em viagem de estudos. 
Apresentou-me ao tal, que imediatamente reconheci como o meu 
antigo companheiro de curso de admissao, o Arthur Farina, que 
eu náo via há vinte anos. 

O eng. Arthur Farina encarregou-se de levá-los, tendo em
barcado na semana seguinte. Em Nova Jorque, percorreu a cidade 
toda e nao conseguiu uma casa de artigas fotográficos que quisesse 
se incumbir de remeter os vinte rolos para os laboratórios. 

É talvez a luta entre os "trusts", que lá existe. Nao conse
guiu, e como a caravana prosseguiu viagem levou os rolas con
sigo. Foi para o' Canadá, para as usinas siderúrgicas da Pensil
vania, Califórnia etc., e sempre os vinte rolas fazendo peso na 
sua mala. Na volta, em Nova lorque, por acaso, no último día da 
sua estada ali, conseguiu urna casa de ótica e fotografía (Page & 
Smith), que se encarregou de enviar as películas aos laboratórios, 
para revelar. Ele deixou trinta dólares para as despesa<J de re
messa e veio embora. 

Dois meses após, fui ao correio e lá, na se~ao de Colis Postaux, 
informararn-me que os filmes haviam chegado dias antes. Foi 
novamente necesrária a presenfa do eng. Arthur Farina, pois 
vinharn consignados a ele. O encarregado da se~ao, de óculos, 
disse que seria necessário guia do Banco do Brasil, pagamento 
de direitos aduaneiros etc., para a retirada do volurne. A coisa 
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estava se complicando. Eu afirmei que nao se tratava de filmes 
para negócios, pois voltavam da revelafao etc. 

O homem olhou, por cima dos óculos, para a minha pessoa, 
daquela ·maneira característica que o brasileiro encara o patrício 
quando desconfía dele, e mostrou-se intransigente. Ou a guia e 
o pagamento, ou entii.o nada de filmes. O eng. Arthur Farina, que 
esta va percebendo que a complicafao em que f ora metido ainda 
perduraria, interferiu, dizendo que aquilo era uma coisa cultural, 
de geografia etc. Eu entao reforcei o argumento, dizendo que 
eram filmes de índios etc. Afinal, o homem mandou buscar o 
volume, abriu-o, e eu, para provar, pedí um rolo, para mostrá-lo. 
Comecei a desenrolar a película e estava tii.o emocionado ao ve
rificar que o colorido est_ava perf eito e a f ilmagem bem f eita que 
o encarregado acreditou na' minha atitude de naturalidade e, seni 
dizer uma palavra, carimbou a fatura, liberando o volume. 

Durante dois dias, nada mais fiz, senao recortar cenas e emen
dá-las, a fim de dar seqüencia ao roteiro que havia estabelecido. 
Quando isso estava pronto, filmei os letreiros em preto e branca; 
agora podia a Sociedade Geográfica Brasileira apresentar a pelí
cula. Para isso, fui solicitar ao diretor da Biblioteca Municipal 
o sala.o de projefoes que lá existe. O Sérgio Milliet respondeu-me 
que se a película era como eu descrevia, entiío seria melhor que 
eu a apresentasse primeiramente ao Benedito J. Duarte, que po
deria projetá-la no Clube de Cinema. Quando entrei no .Depar
tamento Municipal de Cultura e /he disse que aqueles eram os 
primeiros vinte ralos que· havia filmado na minha vida, ele toniou 
nas mil.os o rolo que incluía todos e deve ter tido a sensüfiío de 
que estava segurando um abacaxi. 

' Enfim, projetou-o e assistiu-o até o jim. 

E o Benedito J. Duarte, um dos diretores do Clube de Ci
nema e crítico de cinema de O Estado de S. Paulo, conhecido pela 
sua intransigencia para com os filmes nacionais, disse algo de ines
perado para mim, sobre o valor do filme. Of ereceu-se para me
lhorá-lo, fazendo a montagem e filmando os letreiros coloridos. 
Aceitei, e comefamos a trabalhar juntos. Todos os dias, do meio
dia as duas da tarde, encerrávamo-nos numa sala do Departa
mento de Cultura, trabalhando com a tesoura. Cenas e mais cenas 
eram retiradas e outras mudadas de lugar. Quando os desenhos 
coloridos dos letreiros ficaram pron:tos, f oram filmados e man
dados a revelafiío. Dais meses depois, voltaram, mas tao mal 
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revelados que nem podiam ser lidos. Filmanios novamente; levei 
o primeiro ao fotógrafo Curt, que o revelo u. Como o rolo era 
velho, o outro teve que ser revelado com mais exposifii.O, o que 
melhorou bastante. 

Ás vezes trabalhávamos na montagem até quatro horas se
guidas, e dificilmente eu me convencía que muitas cenas deveriam 
ser retiradas. Iniciamos o trabalho em marfo, e afinal ficou con
cluído em fim de agosto. Este trabalho de montagem modificou 
o filme consideravelmente, deu-lhe um aspecto completamente 
diferente, e eu mesmo confesso que a montagem é coisa tao im
portante quanto a própria filmagem do assunto. 

Eu nao conhecia Benedito J. Duarte, e no entanto ele se 
of ereceu espontaneamente para f azer a montagem e a filmagem 
do letreiro colorido, gastando neste trabalho seis meses, sem 
interesse de espécie alguma. 

Esta é, portanto, a história do meu filme. Ele niío é exclu
sivamente meu. Muitas pessoas colaboraram para a sua realiza~iío. 
Na realidade, eu nunca o teria jeito sozinho. Muita desinteligencia 
houve durante a filmagem, nos sertoes, e muitas preocupafoes, 
posteriores. Mas nao posso deixar de ressaltar a colaborafao de
sinteressada de amigos, e ainda também dos índios do Alto Xingu. 
Por isso, dos nomes de todos, posso lembrar-me, no momento, 
dos irmii.os Villas Boas, da Funda~iio Brasil Central e ExpedifiíO 
Roncador-Xingu, Escota Livre de Sociología e Política, Américo 
Bologna, Carlos Luiz Marien, German Lorca, Arthur Farina, o 
filho do Maricá, Taconí, Djaví, Kanato, Sucairú, Benedito l. Duarte, 
eng. José Marques de Oliveira. Sem a colaborafiío deles, este 
filme niío existiría". 

Esse o meu depoimento publicado n 'A Gazeta. 

Em sua edi~ao de 9 de setembro de 1949 (sexta-feira) . o 
Jornal de Sao Paulo noticiava na se<;ao de cinema: 

"ASPECTOS DO ALTO XINGU - Promovida pela Filmo
teca do Museu de Arte Moderna, em colaborafiío com o Clube 
de Cinema de Sao Paulo, realiza-se no Museu de Arte Moderna, 
a rua Sete de Abril n.0 230, dia treze do corrente (ter~a-feira), 
as 16:30 e 21 horas, a primeira exibifiío do documentário "Aspec
tos do Alto Xingu - Regiiío do Rio Coluene". O referido do
cumentário, inteiramente em cores, com uma hora de projefao, 
f oi realizado para a Sociedad e · Geográfica Brasileira desta Capital, 
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pelo Eng. Manoel Rodrigues Ferreira, nos sertóes do norte de 
Mato Grosso. A fotografía fixa urna cena dessa película, que 
apresenta a geografía e a flora dessa regiiio e a vida das tribos 
indígenas que a habitam. Dentro deste roteiro é mostrada, em todo 
o seu deslumbrante colorido, a inflorescéncia das espécies vegetais 
do cerrado e da mata a1nazónica, e, da vida tribal, os seus cos
tumes de aldeia, tais como dan9as, lutas esportivas, o processo 
completo da f abrica9iio de f arinha de mandioca, o uso do urucurn, 
a pesca com cip6 timbó etc. O interesse da película reside t<un
bém no fato de apresentar tribos indígenas que vivem uma exis
téncia ainda niio influenciada pelos civilizados, com os quais nao 
mantem contacto, vivendo isolados no norte de Mato Grosso, da 
mesma maneira que os seus antepassados, antes da descoberta 
da América. A película em referéncia foi inteiramente filmada 
pelo Eng. Manoel Rodrigues Ferreira". 

O mesmo Jornal de Sao Paulo repetia a notícia, no dia 11 
de setembro (domingo), na se~ao de cinema: 

"ASPECTOS DO ALTO XINGU - Promovida pelo Clube 
de Cinema de Siio Paulo, em colaborar;iio com a Filmoteca do 
Museu de Arte Moderna, realiza-se, no Museu de Arte Moderna, 
a Rua Sete de Abril, duzentos e trinta, dia treze do corrente (terra
l eira), as 16:30 e 21 horas, a primeira exibir;iio do documentário 
"Aspectos do Alto Xingu - Regiiio do Rio Coluene". O referido 
documentário, inteiramente em cores, com urna hora de proje9ao, 
foi realizado pelo eng. Manoel Rodrigues Ferreira, nos sertoes do 
norte de Mato Grosso, e apresenta a geografía, a flora da regiao 
e a vida das tribos indígenas que a habitam. A f otografia fixa um 
instante da película, quando apresenta um pajé pintado, na ceri
mónia da invocariio do espírito protetor da mandioca. A ro9 a de 
mandioca do índio, a mane ira das mulheres prepararem a f arinha 
de mandioca e assarem beiju siio mostradas no filme quando 
descreve a vida da aldeia. O interesse da película reside também 
no fato de apresentar tribos indígenas que vivem urna existéncia 
c;,inda niio influenciada pelos civilizados, com as quais niio mantém 
contacto, vivendo da 1nesma maneira que os seus antepassados 
antes da descoberta da América. A película em ref eréncia foi 
filmada pelo eng. Manoel Rodrigues Ferreira, para a Sociedade 
Geográfica Brasileira desta· Capital". 
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Também o Correio Paulistano, em sua edi~ao de 11 de setem
bro (domingo), publicava extensa notícia em tres colunas com título 

b , ' ' su t1tulos e urna foto, dizendo: 

. "Está despertando certo interesse a apresentariio, pela pri
me1ra vez, ter9a-feira próxima, do documentário "Aspectos do 
A /to fYingu - Regiiio do Rio Coluene". 

A exibirao desse filme, que será realizada no Museu de Arte 
Moderna, é promovida pela Filmoteca do mesmo Museu, em cola
hora~~ao com o Clube de Cinema de Sao Paulo. 

Pela primeira vez em Sao Paulo poderá ser apreciado, também, 
o colorido Ansco, processo que é o mesmo AgfaColor, de antiga
mente, semelhante, portanto, ao filme "Flor de Pedra", feíto pelos 
russos, depois da transladariio daquela fábrica alemii para a 
Rússia. 

O referido documentário, de longa metragem (urna hora de 
proje9iio ), foi realizado sobre um roteiro previamente estabelecido 
pelo próprio cinegrafista, o eng. Manoel Rodrigues Ferreira. Pode, 
por isso, ser dividido em quatro partes distintas: l.º) - a apre
senta9iio do rio Coluene, com suas praias extensas, mostrando a 
maneira de como os indios, de manhii., procuram os ninhos do 
trc.cajá ( espécie de tartaruga de água doce), deles retirando os 
ovos, com os quais se alimentam; 2.0 ) - a apresentariio da flora, 
dando especial destaque as duas que se fundem .na regiiio, a do 
cerrado do Brasil Central e a da Hiléia amazónica. Como parte 
da película foi feita 110 mes de agosto, mostra a inflorescencia 
das e~pécies vegetais em toda a sua magnificéncia de cores. Final
mente, apresenta o incendio do cerrado, ateado pelo índio, e as 
árvores fruti/ eras que ele protege, ta is como o piquizeiro e a man
gabeira; 3. 0 ) - a apresentafii.o de diversos tipos de índios da 
regiiio, em "close-ups", inclusive as suas atividades fora das aldeias, 
em viagens de urnas para as outras; 4. 0 ) - a descri9iio da vida 
da aldeia. Aquí se desenvolve a maior parte da película, que apre
senta a aldeia, o tipo de habita9iio, detalhes da sua arquitetura e 
cenas comuns do terreiro, tais como índia fiando algodiio, meninos 
se divertindo com um jogo de flechas etc. Apresenta, também, 
todo o processo de fabricafiio de farinha de mandioca, desde a 
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sua plantarao, até a fase de confecrao de tabletes de farinha para 
constituir provisoes, e finalmente a maneira de assar o beiju, ~enas 
e~ tas todas filmadas em "close-up". 

T ambém é descrita toda a atividade de indios pintando-se 
com urucum, óleo amarelo de piqui e pó de carvao, para em se
guida apresentar uma de suas danfas e lutas esportivas. 

Todo o processo da pesca com cipó timbó também é mos
trado no filme, além de aspectos relacionados com a pescaría e 
coma vida da aldeia. 

Esta película foi cinematografada pelo eng. Manoel Rodrigues 
F erreira, para a Sociedade Geográfica Brasileira desta capital, 
quando esteve no ano passado junto a Expedirao Roncador-Xingu, 
no norte de Mato Grosso. 

Que se saiba, este filme será apresentado somente aos sócios 
das tres Sociedades já citadas neste comentário, em unicamente 
tres sessoes, e nao se tem noticia, ao menos por enquanto, de que 
seja explorado comercialmente, em apresentaroes ao público en-i 
geral. 

O interesse é justificado, visto que se sabia que há maís de 
seis meses vinha sendo montado nesta capital, com letreiros colo
ridos, e a inda mais pelo fato do mesmo apresentar somente indios, 
nao aparecendo um civilizado sequer, coisa que o dif erencía f un
damental1nente de todos os documentários brasileiros semelhantes". 

No dia 13 de setembro de 1949 (ter~a-feira), o Jornal de 
sao Paulo, em sua se~áo de cinema, dava mais urna notícia da 
apresenta~ao do filme nesse día, dizendo : 

"ASPECTOS DO ALTO XINGU - R EGIA.O DO RIO 
COLUENE - Promovida pela Filmoteca do Museu de Arte 
Moderna, em colaborafao como Clube de Cinema de Sao Paulo, 
realiza-se hoje as 21 horas naquele Museu, a rua 7 de Abril, 230, 
a primeira exibirao do documentário "Aspectos do Alto Xingu, 
Regiao do Rio Coluene". O referido documentário, inteiraniente 
colorido, foi realizado para a Sociedade Geográfica Brasileira pelo 
engenheiro Manoel Rodrigues Ferreira nos sertoes do norte de 
Mato Grosso". 

Urna casa redonda da _aldeia Tutuarí, aa trlbo Camaiurá. Está 
parcialmente coberta porque é a aldeia de verao da tribo 
(abril-setembro), quando nao chove na regláo. Pode-se obser
var a estrutura de paus roli<1os, sobre a qual é colocada a 
cobertura de sapé ou de folhas de palmelras. (Obs.: Esta 
fotografia e as seguintes foram ·tiradas pelo Autor entre os 
índios do Alto Xingu, durante os meses de junho a setembro 
de 1948) 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org
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As manif esta<;oes dos 
especializados 

, . 
cr1t1cos 

Nesse dia 13 de setembro de 1949 (ten;a-feira) , já as oito 
horas da noite o público come~ou a chegar ao Museu. A quase 
totalidade dos interessados em ver o documentário nao era sócia 
do Museu de Arte Moderna, pois os sócios deixaram para chegar 
um pouco antes do início da sessao. O Museu ficava no primeiro
andar do edifício dos Diários Associados, e urna larga porta 
dava-lhe acesso. Diante do público que estava se aglomerando a 
porta, o Museu resolveu fechá-la. Come~aram entao os protestos 
e um início de tumulto. O encarregado do Museu nesse mo
mento, que nao me lembro exatamente se era ou nao o Lourival 
Gomes Machado, perguntou-me se eu me dispunha a fazer mais 
algumas proje~oes do fihne, para resolver o problema. Respondí 
afirmativamente e <liante dessa solu~ao o público aquietou-se. 

No dia seguinte, 14 de setembro, O Estado de S. Paulo estam
pava, na sua se~áo de cinema, a seguinte crítica: 

"Foi, ontem, projetado pela primeira vez em público, no 
audit6rio do Museu de Arte Moderna, um documentário colorido, 
tomado ao norte de Mato Grosso, na regiáo do rio Coluene, nas 
paragens do Alto Xingu. Feita sem grandes pretensoes, com a 
inten~iio exclusiva de documentar, para urna sociedade de geogra
fía, os aspectos naturais e humanos de uma regiáo pouco conhe
cida do Brasil, essa película é um exemplo de conzo se pode fazer 
cinema com muito pouco. Apenas com honestidade. Apenas com 
inteligencia. Pois "Aspectos do Alto Xingu" é apenas uma película 
honesta e inteligente. Seu realizador - o engenheiro M anoel Ro
drigues Ferreira -, que nunca houvera antes tomado de uma 
camara, munido dessa arma, pos-se, um dia, a ca~ar imagens no 
norte de Mato Grosso. Mas fe-lo com ''implicidade, sem nenhuma 
daquelas grandiloqüencias vazias dessas "Bandeiras do Século XX", 
chefiadas por esses "intrépidos sertanistas", a frente dos quais se 
postam fotógrafos e cinegrafistas primários, para depois, nas 

• 

Acima, duas casas da aldeia dos Camaiurá. Em primeiro plano, 
a arredondada, já vista. Ao fundo, outro tipo de constru~áo, 
projetando-se da cumeeira as pontas da estrutura. Abalxo, 
indios encostados aos pés direitos de uma casa nao termi
nada . (Fotos pelo Autor) 
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grandes cidades, encher a sala de espera dos cinemas com peles 
de on9a e tacapes enfeitados, antes de apresentar lá dentro, nas 
salas de proje9iio, urna . série deplorável de imagens tomadas ao 
deus-dará, sem o menor critério científico, sem o mínimo valor 
artístico, sem o mais leve conhecimento técnico, sem mesmo a 
mais ínfima considerafiio pelo índio, esse pobre e decadente indí
gena, vítima também ele da f úria megalómana e comercial dos 
desbravadores da "ínvia regiiio" . 

Manoel Rodrigues Ferreira niio agiu assim. Antes de fazer 
rodar sua camara, andou metido em livros sobre a teoría do cine
ma, aprendeu a manejar o fotómetro, esse estetoscópio do cinegra
fista. Tomou pé, depois, da regiiio, conheceu-a geograficamente, 
abarcando no seu estudo o elemento mais interessante do meio: 
os índios Camaiurás, de quem se tornou amigo de casa e compa
nheiro de pesca. Só entiio come9ou a captar as cenas de "Aspectos 
do . Alto Xingu". Daí a espontaneidade de sua película e a natu
realidade com que se apresentam os seus amigos Camaiurás. Outro 
niio f oi o caminho escolhido por Flaherty, es se grande sistemati
zador do cinema documentário e informativo, quando, para a firma 
"Revillon Freres'', andou internado nas regioes árticas a cafar 
suas imagens em companhia do seu amigo Nanouk, o esquimó. 

Pois, em "Aspectos do Alto Xingu" há essa influencia do_ 
Flaherty primitivo, o que vem demonstrar que Manoel Rodri~u_es 
Ferreira está em boa escala. Sua /ita nii.o é nenhuma perfetfaO. 
Ao contrário, contém muito barbarismo, muito vício de linguagem, 
·muitos erros de pontua9iio e trancos na continui(l,ade. Obra de 
pura intui9iio, na.o lhe era evidentemente possível executar ~ma 
pefa escorreita, bem amparada na técnica e na estrutura do cine
ma. É, entretanto, uma película de excelente formafiio e sobre
tudo sincera. Descreve o homem e o meio com um senso de análise 
muito agudo, mostrando o índio como um ser humano, sem des
pi-lo de sua dignidade, sem fazer dele o atrativo mor de · "repor
tagens sensacionais", dé que tanto abusam jornais, revistas e 
o nosso inefável "cinema" nacional. Há seqüencias na película 
de Manoel Rodrigues Ferreira (como as da preparafiiO para a 
danfa e para a luta) que, pelo seu valor informativo e etnográfico, 
tal vez serv.issem para ilustrar, sem a mais leve pro/ anafiiO cientí~ 
fica, capítulos inteiros de um von. den Steinen ou um Fritz Krause. 
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Por outro lado, certos de seus quadros lembram de perta a com
posirao e o tra90 de um Debret ou um R ugendas, como as cenas 
da vida na aldeia, principalmente as que descrevem alguns costu
mes domésticos. 

Outra fei9iio característica do estilo de Manoel Rodrigue~ 
· Ferreira é a composifiio cuidada de sua fotografía, nunca tomada 

ao acaso, mas a denotar uma prepara9ii.o rigorosa, urna pesagem 
precisa de seus elementos, antes de ser captada pela cámara. 
Toda a paisagem de sua jita, a seqüéncia do índio a tirar ovos de 
tartaruga do areal, as cenas da danfa ritual, as da plantafiio de 
mandioca, as da preparafii.o do beiju, e outras mais, siio um exem
plo notável dessa composi9ii.o característica, em que sil.o trans
parentes os conhecimentos aprofundados do realizador de "Aspec
tos do Alto Xingu", fotógrafo antes de ser cineasta. 

Manoel Rodrigues Ferreira, segundo nos informou, pretende, 
com os novos conhecimentos que a experiencia lhe deu, realizar 
outras películas do género em que tii.o bem se iniciou. Oxalá 
cumpra depressa os seus. propósitos. Vamos esperar por eles. 
A sua prova de f ogo é mais do que uma simples promessa: 
uma demonstrariio cabal de quan.to poderá f azer pelo documentário 
brasileiro, tiio pobre e anémico quanto o seu irmiio mais ambicioso 

o cinema dramático". 

Essa_ crítica, que saiu no local mais nobre da página de 
cinema d'O Estado de S. Paulo, ilustrada coro urna fotografia do 
realizador ao lado de um índio, nao estava assinada. Aliás, era 
norma do jornal nao publicar o nome do seu crítico; . mas eu 
sabia, como todos sabiam, que era de autoria de Benedito J. 
Duarte, crítico oficial d'O Estado de S. Paulo. Mas, devo ser 
muito franco, eu nao esperava, logo no dia seguinte, e nem nos 
outros dias, que a fita merecesse urna crítica assim. Ao ler de 
manha o jornal, e ao deparar coro a crítica n'O Estado, tive urna 
das maiores surpresas da minha vida. Afinal, eu nao chegava 
sequer a pensar que o documentário merecesse qualquer comen
tário da crítica especializada. Benedito J . Duarte mais essa vez 
revelava a sua grande alma, ao incentivar um documentarista, nao 
temendo que eu pudesse ser seu rival nesse campo do cinema. 

Nesse dia 14 de setembro nao houve nenhuma proje9ao, mas 
no dia. seguinte os jornais anunciavam novas sess5es, tendo O Es-
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tado de S. Paulo publicado a seguinte notícia em tres colunas, sob 
urna foto de alguns indiozinhos praticando o uso do arco e flecha : 

"R ealiza-se hoje, as 21 horas, no auditório do Museu de 
Arte Moderna, a exibifao de "Aspectos do Alto Xingu", documen
tário em cores realizado por Manoel R odrigues Ferreira . Essa 
sessao é promovida pela Sociedade Geográfica Brasileira, em 
colaborafao coni a Filmoteca do Museu de Arte Moderna e Clube 
de Cinema de S. Paulo. 

"A spectos do A lto X ingu" será apresentado também em duas 
sesoes, as 17 e 21 horas, no sábado e domingo próximos. 

/ngresso reservado exclusivamente aos sócios do Museu de 
Arte e Clube de Cinema". 

O Museu de Arte Moderna distribuía diariamente aos jornais 
um comunicado sobre as suas atividades. Alguns resumiam-nas, 
como fez O Estado, mas outros, tendo espa90, publicavam-nas na 
íntegra, como fez a Folha da Noite (hoje Folha da Tarde) nesse 
dia 15 de setembro: 

"Aspectos do Alto Xingu - Dado o invulgar éxito alcanr;ado 
pelas primeiras exibir;oes do filme "Aspectos do Alto Xingu", 
realizado por Manoel Rodrigues Ferreira, o Museu fará exibír 
mais algumas vezes aqueta pelfcula. Assim, no sábado e domingo 
próximos, será interrompido, a título excepcional, o Ciclo de Ci
nema Italiano, a fim de ser apresentado o filme em cores no qua[ 
Manoel R odrigues Ferreira conseguiu obter as qualidades de um 
verdadeiro documentário cinematográfico. Compreendendo o que 
tem de excepcional "Aspectos do Alto Xingu", o Museu de Arte 
ktoderna procurará oferecer aos seus sócios a oportunidade de 
ficarem conhecendo esse filme que é, possivelmente, o melhor do
cumentário já produzido no Brasil. As sessoes de sábado e do
mingo, as 17 e 21 horas, seráo reservadas aos sócios do Museu 
de Arte Moderna e do Clube de Cinema". 

Por esse comunicado do Museu de Arte Moderna, pode-se 
constatar a importancia que para o próprio Museu assumia o do
cumentário, pois essa entidade, que vinha até aí realizando um 
festival de cinema italiano, resolvera suspende-lo, para projetar 
em seu lugar "Aspectos do Alto Xingu". 

Agora vem a pergunta: mas havia tantos sócios assím., no 
Museu de Arte Moderna, para assistirem ao filme? A pergunta é 
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oport~na; p.ois o Museu fora inaugurado no dia 8 de man;o de 1949, 
o~ seJ.~, seis ~eses antes da apresenta~ao de "Aspectos do Alto 
X1ngu , no d1a 13 de setembro. E se nos lembrarmos ainda o 
Museu fora inaugurado exatamente quando Benedito J . Du~rte 
iniciara, juntamente cornigo, a montagem do documentário. Real
n:iente, ir~a .ajudar a projetar o nome tanto da Sociedade Geogn:l
fica Bras1le1ra quanto do próprio Museu de Arte Moderna. 

Tanto isso é verdade que, sendo grande o número de inte
ressados em assistir ao filme, e nao podendo o Museu cobrar 
ingressos, pois para isso nao tinha alvará, adotou essa entidade 
um artifício: cobrava a primeira presta9ao de sócio e um recibo 
era dado des-sa maneira. É cJaro que esses interessados em assistir 
ao filme nao pagavam as mensalidades seguintes, pois nao volta
riam mais, desde que só desejavam ver a fita. Aliás, estou :fazendo 
essa afirmativa sobre a qual nao tenho documentos, pois pode 
bem ter acontecido que alguns, muitos ou a maioria continuassem 
sendo sócios do Museu. Mas isso é urna questao de nenhuma im
portancia neste relato. O que vale ressaltar é o grande interesse 
que o documentário despertou. E deixando de lado qualquer injus
tificada modéstia, devo dizer que na verdade a fita estava fa
zendo um sucesso extraordinário. É o que podemos verificar 
através dos comentários e da crítica especializada em cinema dos 
jornais de Sao Paulo, que continuaremos a reproduzir. 

No dia 17 de setembro de 1949 (sábado), a Fo/ha da Manhii 
(hoje Folha de S. Paulo) publicava, na sua se~ao especializada 
em cinema, o seguinte comentário do abalizado crítico Carlos 
Ortiz, que o ilustrava com urna fotografía de urna indiazinha fiando 
algodao: 

"No auditório do Museu de Arte Moderna, em sessao reser
vada aos sócios do Clube de Cinema e do Museu, f~i exibido terfa
feira o documentário cinematográfico do engenheiro Manoel Ro
drigues Ferreira, "Aspectos do Alto Xingu, Regiao do Rio 
Coluene". 

Por vários títulos, o trabalho cinematográfico em questiio foi 
uma das mais belas surpresas já levadas a tela do Museu de 
Arte Moderna. 

Antes de mais nada, importa real~ar o valor documentário 
do filme, realizado para a Sociedade Geográfica Brasileira. John 
Grierson, que foi, com o nosso patrício Alberto Cavalcanti, um 
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dos pioneiros da escala de documentaristas británicos, costumava 
definir o filme documentário como "o tratamento criador da 
atualidade". O documentário é a um ·tempo o que há de mais 
fácil e de mais difícil. Como a realidade está sempre a mao, 
sempre ao alcance do visor de urna cámara de filmagem, é fací
limo rodar documentários. Como, porém, nao basta enquadrar 
e disparar a máquina, mas é preciso dar a realidade uma compo
si~ii.o poética, um tratamento artístico, ora esportivo, ora trágico, 
ora lírico, o documentário entra por isso na órbita do filme de 
Ctrte. Nao é o puro filme da realidade cotidiana. Mas é a realidade 
cotidiana vista pelo olho de um artista. 

Manoel Rodrigues Ferreira passou quatro meses no Alto 
Xingu. Conviveu com os índios, participou de suas festas, de suas 
¡;escarias, de seu ramerriio de todo dia. E daí o valor absoluta
mente testemunhal de seu documentário. A paisagem, o rio, o. 
indio e sua aldeia, seus costumes e ritos, tudo vem a tela com a 
veracidade do olho da objetiva de uma camara 16mm, mano
brada pelo olho de um cinegrafista que demonstra talento, senso 
poético e amor ao homem e ao Brasil. 

Como cinema, este filme nao vale menos do que o documen
tário. Foi todo rodado em cores, pelo processo Ansco-Color, que 
é o irméí.o americano do Agfacolor alemiio, hoje em poder dos 
laboratórios soviéticos. E aqui se revela o aproveitamento ade
quado, e mesrno indispensável, da cor. O que seriam aquelas 
árvores de ipé, todas floridas, aquetas castanhas vermelhas de 
urucu, se "Aspectos do Alto Xingu" fosse filmado em preto e 
branca? A cor, que niio tem sentido, por ora, nos filmes como 
"Amar foi Minha Ruína" ou "Hamlet", encontra neste documen
tário a sua mais auténtica aplica~iio. 

Filmado por Manoel Rodrigues e montado em Sao Paulo pelo 
colega Benedito Duarte, "Aspectos do Alto Xingu" mantém de 
ponta a ponta um ritrrzo lento, quer de f ilmagem, quer de monta
gem. Esse ritmo se justifica plenamente, quer pela expressao do
cumentária e didática da obra, quer porque traduz melhor o pró
prio ritmo da aldeia indígena, onde tudo se desenrola lentamente. 
O tempo como que nao conta, na vida cotidiana do indio, assim 
como na versa.o cinematográfica. 

Salvo algumas p·anorámicas, levemente trémulas ou indecisas, 
''Aspectos do Alto Xingu" é das coisas mais belas e mais bem 

O cacique da tribo Camaiurá, sua mulher e filho. Observe-se 
a maneira típica da índia carregar o filho, nao ao colo, mas 
de lado. Assim o fazem todas. (Foto pelo Autor} 
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acabadas que já nos f oi dado ver no cinema documentário brasi
leiro. O filme do engenheiro Manoel Rodrigues deveria ser visto 
por todos os nossos produtores de jornais e complementos. Como 
c:mostra do género, pelo esmero de filmagem, de revela9iío e mon
tagem, "A spectos do Alto X ingu" é sem dúvida um filme pioneiro. 

N ele se nos revela niío apenas a f ascina9ao quase paradisíaca 
do Brasil amazónico, mac; o talento de um artista que nao pode 
deter-se aí. Manoel Rodrigues Ferreira pode ser o nosso Flaherty, 
nosso Grierson ou nosso Cavalcanti, se quiser tomar a peito a ta
re/ a de Liderar um grupo de jovens entusiastas e fundar urna escota 
de auténticos documentaristas do cinema nacional. 

Para essa tare/a Manoel Rodrigues tem talento, mocidade e 
entusiasmo. Miios a obra! 

C. ORTIZ" 

No mesmo dia 17 de setembro, o crítico especializado em 
cinema, do Correio Paulistano, Walter Rocha, escrevia na se<;ao 
competente desse matutino: 

"Está sendo exibido no Museu de Arte Moderna, sob os aus
pícios de sua Filmoteca e do Clube de Cinema de S . Paulo, um 
expressivo documentário sobre a regido norte de Mato Grosso, 
realizado pelo eng. Manoel Rodrigues Ferreira para a Sociedade 
Geográfica Brasileira, quando acompanhou a Expedi90.o Ronca
dor-X ingu. Esse documentário, intitulado "Aspectos do Alto Xingu 
- Regio.o do Rio Coluene", foi fotografado pelo processo Ansco, 
que outro nao é senao o Agf acolar, de inven9ao alema e um dos 
mais perf eitos que se conhecem. Es se particular já dá ao filme 
um interesse mais vivo, porquanto nos mostra toda a riqueza natu
ral daquela longínqua regido em suas cores naturais. Além da 
beleza que o colorido empresta a urna película filmada ao ar livre, 
o trabalho do sr. Rodrigues Ferr_eira sobreleva-se como urna afir
mafO.o corajoso e sincera, em prol do cinema nacional, mostrando 
que também podemos fazer um filme de verdade, embora "Aspec
tos do Alto Xingu" niío tenha passado do terreno do documentário, 
o que, para 1nuitos, é tare/a mais árdua do que rodar f itas de f ic90.o. 

Sob qualquer aspecto, porém, é grande o valor do filme . Como 
documentário, porque expoe, em linguagem simples e agradável, 
todo o panorama da natureza e do homem do Brasil Central, a 
exuberancia da flora e a vida dos índios em seu ambiente natu-

Um casal de índios em suas redes feitas de talas finas de 
folhas de palmeiras, costuradas transversalmente com tíos 
de algodao. A rede do marido sempre fica acima da rede da 
sua mulher. a qual cabe, durante a noite, assoprar as brasas 
do fogo sob as redes. (Foto pelo Autor} 
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ral, com seus costumes tradicionais, bem pouco influenciados pelos 
brancas, dado o isolamento em que se acham. E como realizar;áo 
cinematogr_áfica, ''Aspectos do Alto Xingu" pode se apresentar 
perante quálquer platéia, dado o nível técnico em que foi produ
zido, proporcionando um espetáculo agradável e interessante. 

Dado o interesse que suas exibir;oes vém despertando, espe
ra-se que "Aspectos do Alto Xingu" venha a ser programado para 
exibir;oes públicas, para mostrar conio , com tao pouco, se fez um 
filme com tantos pontos interessantes, e possibilitar a platéia pau
listana o ensejo de conhecer um pouco da vida que vai pelo oeste 
brasileiro. A f otografia do filme tem na simplicidade seu ponto 
mais alto, cuidando de mostrar dos ángulos mais naturais e sin
gelos toda a beleza daquela vida simples do índio brasileiro, sem 
se preocupar com grandes ef eitos e f ocalizar;oes complicadas. O 
colorido veste de roupagens de grande beleza pictórica as paisagens 
e a flora da regido, contribuindo grandemente para a exceléncia 

da película. 
Todas as imperf e ir; o es que a apreciar;ao crítica percebe sao 

relevadas e f artamente compensadas pelo que de bom contém o 
filme, que pode ser considerado o melhor documentário que se 
fez até hoje no Brasil. - WALTER ROCHA ." 

Por coincidencia, no mesmo dia 17 de setembro de 1949 
(sábado), saiu a quarta crítica, agora no Jornal de Sao Paulo. 
Seu autor foi o diplomata, escritor, jornalista e crítico de cinema, 
Pedro Xisto de CarvaJho, que só se assinou "X". Ele dividira 
o seu comentário em dois, tendo a segunda parte sido publicada 
no dia 18 de setembro ( don1ingo), na se~ao de cinema do J orna/ 
de sao PCA.ulo. Bm seguida, reproduziremos ambas as partes: 

' '/ 

"Pelo més de agosto, o índio aparece" . lsto lá, a beira do 
Coluene. Aqui, no alto Tieté, acontece agora, neste meado de 
setembro. Grar;as a "pagelanr;a" de Manoel Rodrigues Ferreira! 
Os Camaiurás, as vol tas com a sua cultura, enquanto o novo f ei
ticeiro "operava" ao jeito dele: pintando-se, também; e com as 
mesmas cores que maravilhavam. U m retrato de corpo inteiro e 
de toda a alma. O cineasta f oi improvisado; mas o brasileiro 
sensível e o fotógrafo "amador" (isto é, o que "ama") comple-

taram-se. 

india amamentando o filho, na rede . Geralmente as crian9as 
sao desamamentadas bastante tarde. Pode-se observar a 
confec9áo da rede, já explicada. (Foto pelo Autor) 
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Se estes "Aspectos do Alto Xingu" ainda carecem da unidade 
objetiva que somente adviria de uma perfeita "continuidade" fíl
mica, revelam, todavía, uma unidade subjetiva que vale pela mais 
animosa promessa do documentário nacional. O cineasta nao se 
consumiu nas paragens ardentes daquele sol decorativo; nem fugiu 
pelas friagens noturnas da abstrariío, a custa do grafismo aborí
gine. Ele ['eguiu, tranqüilamente, o curso do sol, a derivara.o do 
rio e a trilha da terra. Se o resultado desta primeira e já sur
preendente experiéncia f oi mais urna "suíte" - leves palhas tran
radas - do que um poema inconsútil de imagens cinematográ
ficas, nada a estranhar. 

E a vida do índio, no seu condicionamento ecológico ' e niío 
na sua aparencia pitoresca. É, no filme, o sacrifício, por exemplo, 
de ef eitos espetaculares ou de excitante curiosidade, qua is teriam 
sido as apari9oes declaradas ou furtivas da riquíssima fauna da 
mata e do cerrado; e isto só porque, conforme dados científicos, 
os animais contam pouco na existéncia daqueles silvícolas que 
nü.o comem cara de pelo r.em quase a de pena, seniío o peixe e 
o produto da rudimentar lavoura. Duas asinhas, contudo: o filhote 
de papagaio, em primeiro plano; e urna galinha (?) meio assustada, 
num fundo distante . .. 

Mas nem pelo seu realismo torna-se a cámara cinematográ· 
f íca menos atraída pelo desenvolvimento bem idealizado de situa
roes. E, entií'o, "montado" o filme (a superior colaborara.o de 
Benedito Duarte!), comeramos com a alvorada e lindamos quando 
o sol f inda; comunicada q impressiío de urna continuidade básica 
- a do homem ligando-se a natureza. Continuemos, pois, de 
nossa parte. . . Na próxima crónica. 

11 

A montagem deste documentário* valoriza-o desde o início 
com o "establishing shot" da praia larguíssima do Coluene. 
N enhum lugar podia ser melhor escolhido como sugesto.o geral das 
inter-relaroes que iriam suceder-se: os Camaiurás, vivendo em 

* "Aspectos do Alto Xingu", realizado por Manoel Rodrigues Ferreira, 
para a Sociedade Geográfica Brasileira. Ern exibi~ao no Museu de Arte 
Moderna e Clube de Cinema. 
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funfiío do rio e dos igarapés; destocando-se com toda a família , 
"miíe-de-fogo" a popa na corrente fluvial; tirando da pesca a 
maior parte da subsistencia; metidos n' água por necessidade ou 
por prazer, nadadores "natos"; andando, por assim dizer, com os 
pés meio enxutos, meio molhados. A praia, "onde se cruzam os 
rastos do índio e os da onra, atrás dos do tracajá" . Mas a praia 
acolhedora está deserta, representativa da solidiio da ra9a. Da ra9a, 
no corpo da india sozinha,- e que, fon ta e f ortemente, passa . . . 

O "long-shot" seguinte traz, do ángulo aposto, como de volta 
para o filme e para nós outros,' urna figura que caminha a par da 
madrugada e cuja face, como a do sol, ainda nao se mostra. Os 
seus pés já estao, porém, bem plantados e as miios revolvem, 
peritas e calmas, a areia, onde a tarta,ruga escondeu os ovos. 
Agora, é a vez do "close-up" funcional: os pés que acham os 
rastros do tracajá; e as mdos que acham os ovos. 

Os "close-ups", inclusive os extremos, formam , aliás, alguns 
dos mais expressivos "Aspectos do Alto Xingu". As seqüéncias, 
por exemplo, do beiju, da fiafiío do a/goda.o e da pintura ritual. 
Sente-se, de modo natural, nessa aproxima~ao delicada, meticulosa 
e .segura da cámara a correspondente virtude do comportamento 
indio. E quanto a "ariío", estritamente considerada, impoem-se 
logo os diversos planos e cortes da luta esportiva. 

Já siio menos felizes as passagens entre certas seqüéncias, por 
falta de conjugafao de ritmos ou de enquadramentos. E, as vezes, 
sobreleva o "documento" ao cinema, tais algumas cenas de beleza 
inconf undível. . . enquanto f otograf ia: galhos f Loridos ern primeíro 
plano mas f ora do roteiro ( cinematograf icamente f alando) do índio 
ou do espectador. Neste filme, tiío honestamente justaposto as 
linhas geográficas e etnográficas, um pouco mais de cartografia, 
diagramas ou f oto-montagem te ria contribuído para preencher 
alguns vazios na continuidade. Mas o jovem cineasta niio tinha 
ao seu lado, no sertiio, nenhuma "continuity-girl" que "registrasse 
os detalhes de cada tomada a f im de evitar as quebras ou discre
pancias entre e/as". E a montagem, aqui, em Siío Paulo, fez o 
possível, como a filmagem o fizeram. Resta, apenas, que o espec
tador, dentro e f ora do Brasil, se ja, igualmente, compreensivo. 
Manoel Rodrigues Ferreira, Benedito Duarte e o Cinema Nacional 
o merecem. E ainda (oh! sim, qua.o justamente) esperam o.~ índíos 
que o saibamos ver. - X". 
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Mas, Pedro Xisto de Carvalho solicitara-me um depoimento 
sobre como eu realizara o documentário, para publicar no suple
mento dominical do Jornal de Sáo Paulo. Escrevi esse depoimento 
que saiu publicado nesse matutino, no mesmo dia 18 de setembro 
de 1949: 

"Muitas pessoas acham estranhável que eu, nunca tendo ao 
menos segurado nas máos urna camara cinematográfica, pudesse 
ter realizado este filme "Aspectos do Alto Xingu", constituído dos 
vinte primeiros rolos de película que filmei em toda a minha vida. 

· lsto pode ser explicado por diversos motivos. Posso afirmar, 
1 primeiramente, que o domínio completo que sempre procurei ter 
sobre máquinas fotográficas permitiu-me usar a cámara de cinema 
com toda a seguran9a que me era possível. Realmente, sempre fui 
um apaixonado da f otografia, cuja técnica e arte sempre estudei 
com a mais profunda aten9áo. Nunca me preocupei, entretanto, 
com fazer arte pura, valendo-me das composi9óes simples, diante 
das quais se postam os amadores durante horas, jogando com 
refletores e "spots", ou nas cenas interiores inanimadas, que per: 
mitem, também, a escolha de angulas os mais diversos, para final
mente obterem urna série de f otografias das qua is escolhem as 
melhores. 

Náo sou um fotógrafo profissional, mas sempre preferí as 
cenas que exprimem movimento; captar, fixar o movimento é algo 
completamente diferente daquele genero a que já aludí. Tem-se 
que ser tiio rápido quanto o próprio motivo a f otograf ar. Tudo 
tem que ser feíto num segundo: usar o fotometro, preparar a 
máquina, escolher o angulo, o enquadramento, evitar as coinci
dencias de linhas etc., para finalmente conseguir-se a fotografía. 

Nas fotografias de trens em alta velocidade, por exemplo, as 
vez es eu f icava encarapitado num mouráo de cerca, durante quase 
urna hora, com a máquina preparada. Quando ele aparecía, eu niio 
tinha mais do que alguns segundos para fixá-lo. 

Evidentemente, este genero entre nós é ingrato, pois merece 
pouca considera9iio, sendo chamado até com um certo desprezo 
de "documentário" ou "reportagens". 

Eu sempre o pref eri, embora soubesse que nunca teria urna 
das minhas fotos admiradas numa exposi9iio. 

Esta a raziio porque, quando tomei a camara de cinema pela 
primeira vez, pude fazer a filmagem com toda a confian~a. Hoje, 
parece-1ne que filmar é a inda mais fácil do que f otograf ar . .. 
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Quanto ao roteiro da película que realizei, já o havia deter
minado antes mesmo de tomar a primeira cena. Por isso, cada vez 
que visava a camara, era unicamente para filmar algo que /aria 
parte de urna seqüencia já estudada e pré-determinada. 

Era urna conseqüencia de um estudo que eu havia f eito pre
viamente, niio só da geografía da regiáo, mas também das suas 
rela9óes com o elemento humano (o indígena) que a habitava. 
Evidentemente, a vida índia era o objetivo principal, em torno da 
qual giraría a Jita. Assim, depois de muito observar, concluí que 
urna das razoes principais que haviam determinado a localiza9áo 
ao longo do rio Coluene, de tilo grande número de .. tribos, eram 
os igarapés, do qual se destacavam. 

Niio só os igarapés, mas também a transi~ao entre as floras 
do cerrado do Brasil Central e da Hiléia Amazonica, que criavam 
condi~oes, ambientes excepcionais para a vida do índio. 

Portanto, o rio e os igarapés, que abrigavam todas as espécies 
de peixes próprios da bacia amazonica e em quantidade consi
derável, como também a existencia de urna flora que definía urna 
regiiío, eram elementos que deveriam ser tratados no filme com 
todo o cuidado. Muitas pessoas fizeram obje9oes ao filme, pelo 
fato de niío apresentar a fauna da regiiio. De fato, ali se encon
tram todas úS espécies animais comuns ao meio amazonico e a 
regiiío centro-brasileira. Mas, niio condicionaram a existencia das 
tribos ao longo daquele rio e nem tomam parte na sua vida. E 
isto é fácil provar: os índios do Alto Xingu niio comem cafa de 
pelo, como veados; antas, capivaras, pacas etc. Acho portanto 
que niío seria corre to que eu procurasse dar realce a fauna, quando 
ela niio é essencial a vida do índio. Ainda mais: para ~s tribos, 
as mais valiosas penas de aves siio as das araras vermelhas,· ~ 
entanto, as araras vermelhas niio existem ali e eles as viío procurar 
bem distante. Os ír.dios comem aves, mas elas niío constituem a 
sua alimenta~iio normal; raramente as comem. 

Disto tudo resulta que a fauna deveria ser tratada, se f os se táo 
importante quanto os igarapés, que lhes proporcionam peixes que 
constituem o seu principal alimento, juntamente com a mandioca. 

Quem realizar um filme semelhante a respeito dos índios 
X avante terá que jogar com elementos naturais diferentes, pois 
estes indios habitam um espigiio divisor de águas (rio das Mortes 
e Coluene); por isso a regiiio é árida, consistindo somente de 
cerrado, e, como os peixes sií.o praticamente inexistentes, eles 
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comem de tudo, até serpentes. Eu mesmo vi pequenas chof as que 
os Xavante constroem nas proximidades dos buritizais, que sao 
Lugares úmidos onde se reúne a fauna que eles CQfam. Estas chofas 
dos X avante sao importantes e deverao ser tratadas num filme 
que os apresente. Já, no Xingu, isto nao acontece. Por fim, 
restaría tratar, no meu filme, da vida da aldeia. Também aqui, 
desde que a jita nao tenha objetivos puraniente científicos, etnoló
gicos, deveria ser apresentada a vida diária, comum, e nao aspectos 
raros. Assim, por exemplo, nao procurei captar as cenas em que 
raramente os índios raspam as pernas com den.tes de piranha, 
deixando-as sangrar e que constituem urna prática da sua medi
cina. Isto poderia dar a impressao de que aquele processo seria 
coisa comum e, ainda mais, poderia fazer com que eles parecessem 
selvagens ou bárbaros. 

Por outro lado, procurei revelar toda a naturalidade possível 
das suas atitudes. Muitas vezes me convenci de que, se eu per
desse a minha naturalidade enquanto f ilmava, disto pode ria resultar 
a perda da naturalidade deles mesmos. A ssim, as vezes colocava 
a cámara no tripé, deixava-a pronta para funcionar, Cúlocava-me 
a meio metro distante dela e, quando chega'la o monienio opor
tuno, apertava o disparador e continuava impassível, o/hando para 
onde o próprio índio olhava, sem que eu estivesse preso ao visor. 
/sto aconteceu por exeniplo em toda a filmagenz do processo da 
mandioca. 

Uma coisa interessante para mim foi a observa<;iio que eu 
mesmo f iz, quando fui eser e ver a narra{:iio da f ita: 

Quando fui me referir aos tabletes de malldiocc1 que eles fazem, 
ocorreu-me que a razao deve ser o fa to de que o transporte da 
mandioca ralada solta tornar-se-ía di fícil porque eles nao possuem 
sacos para a sua guarda. Evidentemente, nao o fariarn em panelas. 
Daqui, inferi que os tablete:;, secos e consistentes, tornam-se 1nais 
fáceis para guardar e trans¡;ortc.r. Donde concluí que a própria 
narrafáo faz coni que acorran: idéías que, doutra maneira, eu niio 
as teria. 

Poderia, por último, fa/ar das def iciéncias do meu filme, 
especialmente da fal ta de gra111ática, isio é da po11tua9áo. lsto 
caberá aos críticos. Entretanto, aquí ainda parece-me que posso 
me. descu[par, pOÍS eu nii.o tirtfia Uf11(1 cámara a. maO, para filmar. 
Eu somente possuía os rolas de película. A cá111ara de cinema era 
emprestada de um amigo que lá eslava apanhando cenas também. 

No terreiro da aldeia, crian<;as exercitarn-se no uso do arc0 
e flecha. De urn lado, urnas atirarn urna rodela feíta de capir.1, 
que as do outro lado procurarn acertar corn suas flechas. 
Observe-se, ao fundo, urna casa da aldeia cuja cunstruc;ao 
sofreu a influencia dos ranchos construídos um ano antes, 
no acampamento da Expedi~ao , pelos nossos sertanejos (Fotos 
pelo Autor} · 
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Quando ele a tinha descarregada, me permitía usá-la, e, assim 
mesmo, durante muito pouco tempo, e eu era obrigado muitas 
vezes a devolvé-la quase que imediatamente. 

Devido a um acidente, fiquei privado da camara e com quatro 
ralos para filmar. Uma pessoa que apareceu no acampamento da 
Expedifdo Roncador-Xingu emprestava-me, também esporadica
mente, a sua cámara, que era completamente diferente da primeira 
e com a qual terminei os quatro rolos restantes" . 

No día 20 de setembro de 1949, A Gazeta publicou o seguinte 
comentário escrito por Décio Reis (que nao o assinou) : 

"Constituiu motivo de grande atrafii.o, no Museu de Arte 
Moderna, a exibifdo do filme documentário sobre os índios do 
Alto Xingu. 

O engenheiro Manoel Rodrigues F erreira, seu realizador, 
conforme ele próprio revelou, inicio u-se com essa película na difícil 
arte cinematográfica. O filme f oi f eito para a Sociedade Geográ
fica Brasileira. Difícil para quem, principalmente documentando, 
procurar f azer coisa melhor do que a comumente vista. O que se 
vé no filme que assistimos, entusiasmados logo depois das primeiras 
cenas, foi que Manoel Rodrigues Ferreira venceu e fe-lo brilhan
temente. Primeiro procurou, pela permanencia no local onde iría 
colher tao precioso materiai, observar os mínimos detalhes dos 
documentos fotográficos que pretendía trazer; depois de seguro 
do que poderia e deveria trazer, entregou-se ao trabalho, com 
conhecimento, com boa inte~ao, aliados a um gosto artístico 
extraordinário. 

A película se desenrola naturalmente com a tranqüilidade que 
caracteriza a vida daquela gente apartada da civilizafdo. Urna cena 
revela, em detalhes mínimos, como o ín.dio, apenas aparecido o sol, 
sai pela praia a cata dos ovos de tartaruga. A fidelidade dos gestos, 
das expressoes revela o cuidado em documentar artísticamente. 
Outra cena f ixa o plantío da mandioca, presente o pajé, que invoca 
os bons espíritos para a colheita. Adiante, o preparo do piio, 
pela velha índia, revela completamente a operafiío, sem excesso, 
sem exagero de quadros. 

O preparo que f azem os índios e depois a luta, que focalizou, 
sao cenas que deliciam e informam com precisa.o. 

A danfa, a vida na taba, os folguedos das crian9as, o "modus 
vivendi" daquela gente, a pesca, as ambi~oes, enfim, tudo foi visto 

A direita, índío retesa o 
arco para disparar a fle
cha. As duas penas sáo 
colocadas numa posh;áo 
helicoidal' que dáo a fle
cha, quando disparada. um 
mo.t imento rotatório, a 
mane:ra das balas que 
saem dos canos raiados 
internamente, das armas 
de fogo. (Foto pelo Autor) 

A esquerda, o mesmo 
índio visto de costas. 
Cuando a flecha é atirada 
para cima, há mais preci
sao na pontarla, tal como 
nas armas <le fogo. (Foto 
pelo Autor) 
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e trazido para a tela e, o que f oi mais agradável e fiel, tudo isso. 
colorido. 

Esse detalhe constituiu um dos motivos de sucesso do filme, 
por isso que só dessa maneira poderia o seu realizador trazer para 
os nossos olhos a exuberancia daquela mataria virgem, a policromía 
daqueles poentes, as nuanfas da estratifica9ao geológica nas mar
gens dos ríos, o esplendor do ipe, gritando em cor no seu verda
deiro ambiente. 

Assistindo ao desenrolar da película, pudemos campará-la 
somente aos filmes de Fitzpatrick, com a vantagem de que esse 
celulóide nos /ala de coisas nossas, vistas de um angulo que inte
ressa, realmente, como documentário e como arte. 

Com esse comentário ligeiro, juntamos apenas a crítica fran
camente favorável, que mereceu a película de Manoel Rodrigues 
Ferreira, mais um testemunho de admirafao, por tii.o valioso em
preendimento. 

Esperamos por outros. 

ÚLTIMA EXIBI(:AO AMANHA 

Em sessao suplementar, o filme "Aspectos do Alto Xingu" 
será repetido em última exibifao, amanha, as 17 horas. A entrada 
será exclusiva aos sócios". 

No dia 20 de setembro de 1949 ( ter9a-feira), o crítico de 
cinema da Folha da Noite, Saulo Guimaraes, escrevia nesse ves
pertino na se9ao competente: 

"Um dos mais convincentes argumentos de que o cinema é, 
entre as artes, a mais poderosa forma de conhecimento humano, 
nos é dado pelo chamado genero documentário. Este pode repro
duzir com toda a f idelidade a vida em suas diversas manif estafoes: 
a vida do homem, a vida animal, a vida da natureza, sem o con
curso de atores pro/ issionais nem de estúdios e a condi9iío de que 
o filme constitui uma livre cria9ao artística, para usarmos as pa
lavras de lean Benoit-Levy. Este autor e também cineasta que se 
con/ essa um amante do genero distingue outras f armas documen
tárias do cinema, como o filme publicitário, o de informa9ii.o e o 
educativo. Mas o principal, o que depende de uma livre criafiio 
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artística, o documentário propriamente dita, Benoit-Levy deno
mina de "filme da vida". 

A liberdade é imprescindível para a sua realizaf iiO, donde 
f acilmente se conclui ser impraticável em países dominados por 
regimes totalitários. A Alemanha e a Itália produziram bons 
documentários antes do nazismo, mas depois que este sobreveio 
os filmes documentários entraram em declínio passando a cate
goría de .simples filmes de propaganda. 

No Brasil, onde se cultiva com excessiva timidez o genero 
documentário, raramente nos é dada a oportunidade de assistir a 
urna película tiío próxima dos princípios do "filme da vida" como 
a que acaba de realizar o amador Manoel Rodrigues Ferreira no 
seu "Aspectos do Alto Xingu", que o Departamento de Cultura 
soube em boa hora editar. O cineasta patricio repete a fa9anha 
do seu mestre de escala Flaherty quando concebeu a obra-prima 
que é "Nanouk". Manejou também a camara cinematográfica 
pela primeira vez, aplicando os conhecimentos que aprendera 
como fotógrafo amador. Mas o seu bom gosto e o sentido de 
cinema f oram a sua verdadeira inspira9áo ao apanhar os variados 
aspectos da vida indígena na regiao do Alto Xingu. E assim propor
ciona ao espectador um desfile de imagens bem construidas - que 
nos transportam para um outro mundo: o do indio e o da natureza 
que o cerca. Picamos conhecendo algumas das suas atividades 
diárias: o trabalho mGnual, a pesca, a danfa, através de unia 
descrifao natural e por vezes pacientemente minuciosa como as 
cenas que nos mostram o processo da mandioca e os índios que se 
pintam. Um desejo de relatar com simplicidade o que de essencial 
parecía ao seu realizador, eis o que transparece neste "Aspectos 
do Alto Xingu". 

Conhecendo através do depoimento de Manoel Rodrigues 
Ferre ira as condifoes ern que f oi realizada a película, as suas f alhas 
apresentam-se como urna decorrencia natural daquelas condifóes. 
O que importa é reconhecer no seu realizador um espirito tiío bem 
identificado com o cinema-documentário, aplaudindo esse seu pro
missor ingresso na arte cinematográfica. 

Nao poderíamos deixar de assinalar a boa qualídade de 
certos aspectos materiais da película, especialmente a confec~ii.o 

dos letreiros de apresenta9ao e o trabalho de laboratório entregue 
a competéncia de Benedito J. Duarte, que coordenou e se encar
regou da montagem geral da película". 
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O convite do Museu de Arte Moderna 
Nesta história rigorosamente cronológica que estamos rela

tando, vamos fazer urna parada no dia 20 de setembro de 1949, 
quando reproduzimos, linhas atrás, o último comentário sobre 
"Aspectos do Alto Xingu", publicado nesse dia. Desde quando 
come~aram as primeiras notícias na imprensa, dando ciencia de 
que o documentário seria projetado no Museu de Arte Moderna 
no dia 13 de setembro, já se · haviam passado, portante, onze dias. 
Fazia, pois, onze dias que o filme nao saía das páginas dos jornais 
de Sao Paulo. O sucesso fora total. No Museu de Arte Moderna, 
em quest6es de cinema domina va um clima de euforia em torno 
do cinema nacional, ou, mais propriamente, de um novo cinema 
nacional. Eu provara que era possível fazer cinema de alta qua
lidade com os mais parcos recursos possíveis. Lembro-me que se 
dizia que freqüentadores e freqüentadoras do Museu tinham saído 
por aí com suas filmadoras, rodando rolos e mais rolos de fitas de 
16.mm. Deviam pensar : "Se esse um aí pegou urna camara de_ 
cinema pela primeira vez e está fazendo tanto sucesso, por que eu 
nao posso fazer o mesmo?" Mas eu nunca soube de alguém que 
tivesse rodado ao menos um rolo que prestasse. 

Mas f oi em meio a esse clima de euforia que o di retor do 
Museu de Arte Moderna, Lourival Gomes Machado, me chamou 
urna tarde ao seu escritório, que ficava num mezanino sobre o bar. 
E lá fez-me de chofre urna proposta: "Voce quer fazer mais do
cumentários, agora para o Museu?" A proposta era tentadora e 
sobre ela conversamos uns quinze minutos. Concordei, e inclusive 
ele perguntou-me quanto eu. cobraria por documentário feíto. 
Disse-lhe que isso nao era problema. O Museu me remuneraria 
segundo o valor que reconhecesse nos filmes. Acertamos que o 
Museu simplesmente me reembolsaria de todos os gastos com 
transportes, hospedagens etc., além de me fornecer urna filmadora 
de 16mm e os rolos de filmes. Quanto ao tema do primeiro do
cumentário, disse-lhe que seria um que já estava nas minhas cogi
ta~6es há meses, e sobre o qua! publicara tres reportagens n' A 
Gazeta, nos dias 1 O, 11 e 13 de agosto desse ano. Seria, pois, 
um documentário sobre urna regiao e seus habitantes que eu 
conhecia profundamente: a regiao de Caraguatatuba, Sao Sebastiao 
e llha de Sao Sebastiao. Há muitos anos eu vinha percorrendo 
essa regiáo, nao só as praias, mas também as serras. Nada aí 
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para mim tinha segredo. E muito particularmente a gente caí~ara 
do litoral e os caipiras de serra acima. Essa seria a história : a 
vida dos cai~aras em suas praias, em suas pescarías, e seus rela
cionamentos com os caipiras do alto da serra. Lourival achou 
ótima a idéia. Eu come~aria, pois, a tomar as primeiras provi
dencias. E assim ficou tudo estabelecido. Combinamos de nada 
noticiar a respeito ; nao obstante, relatei o sucedido a Benedito J. 
Duarte, e o fiz principalmente porque achei que seria urna descon
sidera~ao para com ele se nao o fizesse. Mas pedi-lhe segredo; 
devo dizer, francamente, que iria necessitar dos seus conhecimentos 
quando iniciasse as filmagens, principalmente no que. se relacionava 
com a pontua<ráo, urna gramática do cinema da época que boje 
nao se usa mais: fusao de imagens, escurecimento etc. · 

Agora sao necessários alguns esclarecimentos. O mecenas . 
do Museu de Arte Moderna, isto é, o seu dono, era Francisco 
Matarazzo Sobrinho, chamado pelos íntimos de "Cicillo". Daí 
ser claro que, em matéria de gastos, no Museu, nada se fizesse sem 
consultá-lo previamente. Assim, Lourival Gomes Machado era 
mais propriamente um diretor técnico, considerando principalmente 
o seu profundo conhecimento das artes plásticas. Nessas condi~oes, 
Lourival Gomes Machado nao teria feito a pro posta que me fez 
sem antes conversar sobre o assunto com Francisco Matarazzo 
Sobrinho e obter o seu beneplácito. Principalmente considerando 
ser Lourival Gomes Machado um hábil diplomata, um cavalheiro 
no mais amplo sentido da palavra e da mais alta responsabilidade. 
Resta falar das minhas rela~6es com Matarazzo Sobrinho: nenhu
mas, a nao ser cordiais cumprimentos trocados com as maos, . a 
distancia, quando ele entrava no Museu. Era o momento em que 
se reunia em tomo da mesa do bar, para um uísque, depois das 
seis horas da tarde, o pessoal do cinema, ao qual já me referi. 
Eu mesmo era um novato nesse grupo, no qual ingressara em 
conseqüencia das proje~6es do documentário. Assim, nunca che
guei ao menos a trocar algumas palavras com Matarazzo Sobrinho; 
fomos simplesmente apresentados um ao outro e nada mais. 

Por outro lado, <levo dizer que, das proje~oes fe itas no Muse u, 
nunca fui remunerado em nada, pois nunca reivindiquei nada, e 
se algo me fosse oferecido pelo meu trabalho eu recusaria. Nessas 
condi~oes, os uísques que eu tomava a tarde no bar do Museu 
eu os pagava na hora. De Matarazzo Sobrinho nunca recebi o 
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oterecimento de um uísque ou de um café, que fosse. Devo dizer 
que nunca me senti ressentido por isso, como nao me sinto ao 
escrever estas linhas. Mas eu nao estaria f al ando a verdad e se 
nao fizesse ao menos urna ressalva, referente a noite em que, no 
salao do Museu, me ofereceram uísques, como também a toda a 
gente que lá se achava no momento. Passo a explicar em que 
condi~óes se deu isso. 

Poi aí pela altura do dia 20 de setembro de 1949, quando 
recebi e.m casa um recado do Museu perguntando-me se eu po
deria projetar, mais urna vez, o documentário, as oito horas da 
noite. Respondí afirmativamente, e a noitinha para · lá me dirigí 
com a lata da fita e os discos; pouco depois chegou o operador 
do Museu, Carlos de Almeida Vampré, ou simplesmente "o Vam
pré", como o chamávamos. As oito horas da noite, com o audi
tório cheio, recebemos o sinal para come9ar. Urna hora após, ao 
terminar a proje9ao, houve urna salva de palmas, como aliás 
sempre ocorria e ocorreria e como hoje ainda ocorre, nas vezes 
(raramente) em que a fita é projetada. Na pequeníssima cabina 
de proje9ao fazia um calor insuportável e eu imediatamente desci 
para beber um copo d'água. Quando descia as escadas, levei 
um susto: os espectadores nao haviam se retirado, como sempre 
acontecía. Estavam todos, elegantíssimos, recebendo dos gar9ons 
copos de uísque e de "cuba libre", esta bebida urna novidade em 
Sao Paulo a época. Ao deixar o último degrau da escada, vi 
passar a minha frente um gar~on e com a sede com que estav~ 
peguei imediatamente um copo, cujo uísque com gelo sorvi quase 
até a metade, de um gole. Logo o Lourival veio buscar-me para 
me apresentar a personalidade que estava sendo especialmente 
recepcionada: a escultora Maria Martins, que, se nao me falha a 
memória, era embaixatriz do Brasil na Fran~a. Depois dos seus 
elogios ao filme, das suas perguntas sobre os índios e dos meus 
esclarecimentos, Lourival apresentou-me ao entao governador 
Adhemar de Barros, que se achava present~ e com o qual con
versei durante algum tempo. 

Depois, Lourival levou-me ao bar do Museu e apresentou-me 
ao pessoal do Teatro Brasileiro de Comédia, que se achava pre
sente. Quando digo "pessoal" refiro-me aos diretores, e náo aos 
artistas, pois nao me recordo de qualquer um que estivesse pre
sente. Quando alguém fez alusao as qualidades do documentário, 

O ca~yue da tribo Waurá. Ele traz na cabec;a, a moda de 
um turbante, flos de algodáo enovelados. No· pescoco, um 
colar feito de pedaclnhos de concha, muito bem trabalhados. 
Como todos os índios, os poucos fios de barba que possam 
ter, arrancam-nos com as unhas. Homens e mulheres asslm 
depilam-se também nos órgaos genitais. nao deixando um 
fío sequer. (Foto pelo Autor) 
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eu disse-lhe que, na realidade, o meu grande desejo sempre fora 
fazer um filme de fic~ao, dirigir atores, contar urna história. Urna 
história bem brasileira - eu lhes dizia -, onde surgisse em sua 
plenitude a alma, o espírito, as características de nosso povo, que 
eu conhecia tao profundamente. E enquanto eu falava com tanto 
entusiasmo sobre os meus intentos, aquele grupo do TBC que 
enchia o bar olhava-me em silencio e nao dizia urna palavra. 
Ainda tenho ero minha memória visual aquelas faces olhando-me 
fixamente e com urna certa severidade, como a demonstrar o que 
deveriam estar pensando: "Quem é esse su jeito para se expressar 
coro essa ousadia?" De u1n deles o nome nao me esqueci: era o 
diretor de teatro do TBC Adolfo Celli. Ele olhava-me, de apro
ximadamente um metro de distancia, e sorria de maneira for~ada, 
irónica, sarcástica, mostrando os dentes. Quando Lourival perce
beu que, afinal, eu esta va f al ando sozinho, jogou um balde de 
água fria no ambiente, dizendo com aquela sua maneira brinca
lhona: "Pronto! Aí está o nosso De Sicca!" Mas só eu e ele rimos 
gostosamente, pois o grupo do TBC continuou no seu silencio 
impassível. Aproveitei a oportunidade para me retirar para o 
salao e, esgueirando-me por entre os circunstantes, que eu nao 
conhecia, fui sentar-me na escada do mezanino, onde se achava 
Francisco Luiz de Almeida Salles, que eu ficara conhecendo 
recentemente, pois ele era do grupo do pessoal de cinema do 
Museu. Poi, pois, nessa circunstancia que, pela primeira e única 

' 
vez, bebi um uísque oferecido pelo Museu. Mas devo também 
deixar claro que naquele meu discurso ao pessoal do TBC, no bar, 
em nenhum momento aludí ao convite que reoebera do Museu, 
por intermédio de Lourival Gomes Machado, para realizar do
cumentários que seriam financiados por essa entidade. 

Cavalcanti e "Aspectos do Alto Xingu" 

Tornei-me um freqüentador habitual do bar do Museu de 
Arte Moderna, onde, a tarde, a partir das seis horas, come~ava a 
reunir-se principalmente o pessoal do grupo de cinema. E no bar. 

Urna indiazinha adolescente com um filhote de papagaio. 
Abaixo, ela dá dl C'"nier ao f !!hote (farinha de mandioca) em 
sua própria boca. íFotoq pelo Autor) 
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com o Arthur, deixavam-se os bilhetes avisando os destinatários 
de que tais ou quais compromissos estavam cancelados, por mo· 
tivos de for~a maior. O bar era um ambiente agradável, onde a 
gente se sentia descontraído, depois de um dia adoidado por essa 
Paulicéia desvairada. E foi lá que ficamos sabendo que o cineasta 
Alberto Cavalcanti havia chegado ao Brasil no início do mes de 
outubro desse ano de 1949. Aliás, o jornalista Walter Rocha, na 
sua se~ao de cinema do Correio Paulistano publicara, no dia 17 
de setembro, a seguinte notícia: 

"ALBERTO CAV ALCANTI. Encontra-se no Río de Janeiro 
o famoso diretor cinematográfico brasileiro Alberto Cavalcanti, que 
veio ao Brasil para, entre outras coisas, acertar o programa de 
suas conf eréncias e cursos a serem proferidos em dezembro pró
ximo, por ocasiao do Festival Brasileiro de Cinema, que será por 
ele presidido". 

E foi numa dessas tardes que a secretária do Museu, a Etel
vina, procurou-me no bar para me transmitir um recado: Alberto 
Cavalcanti mandava perguntar se eu podia projetar, para ele, o 
"Aspectos do Alto Xingu", no dia seguinte, as dez horas da manha, 
no Museu. Respondí afirmativamente e no dia 28 de setembro de 
1949, as 1 O horas, no Museu, fui apresentado a Alberto Cavalcanti, 
depois do que subi a cabine de proje~ao juntamente com o ope
rador Vampré. Dois dias após, em sua edi~ao de 30 de setembro 
de 1949 ( sexta-feira), A Gazeta publica va a seguinte notícia em 
duas col unas: 

"Ter9a-feira última, o cineasta do cinema inglés Alberto Ca
valcanti, que após 27 anos de ausencia volta ao Brasil, seu país 
natal, assistiu, no Museu de Arte Moderna, em sessao reservada, o 
filme "Aspectos do Alto Xingu", do eng. Manoel Rodrigues 
Ferreira. 

A opiniao do conhecido cineasta, logo após a exibi9ao, foi 
ú mais entusiástica possível, con/ irmando, assim, tudo que se tem 
dito sobre aquela película. 

Muito embora aquele filme tenha todos os defeitos inerentes 
aos trabalhos dos piorzeiros, a crítica das se9óes de cinema dos 
jornais des ta Capital f oi un.anime em reconhecer que "Aspectos 
do Alto Xingu" constitui o melhor documentário já realizado no 
Brasil. 

-.. , -
Duas indiazinhas adolascentes fiando al9odao, com a roca. 
a sua maneira tradicional. Estáo encostadas a parede de 
paf ha de urna casa da aldeia. Enquanto fiam, observam o 
movimento no terreiro da aldeia. conversam, comentam e 
riem. (Foto pelo Autor) 



100 1vIANOEL RODRIGUES FERREIRA 

Essa película, que até agora s6 foi projetada para a. imprensa, 
sociedades científicas e interessados no cinema, deverá ser a.pre
sentada ao povo paulista, em sessoes públicas a serem realizadas 
num cinema desta Capital, conforme é desej-0 dCJ pr6prio eng. 
Manoel Rodrigues F erreira e da Sociedade Geográfica Brasileira, 
a sua brevidade dependendo da necessidade ou nao de ser censu
rada pelos poderes competentes do Rio de J aneiro". 

Em seguida a essa notícia, sob o título "A conferencia desta 
noite", publicava a mesma edic;ao d' A Gazeta: 

"Sob os auspícios do Centro de Estudos Cinematogrdficos, 
realizar-se-á hoje, as 20 horas, no auditório do Museu de Arte 
de Sao Paulo, a rua 7 de abril, 216, urna conf eréncia do enge
nheiro Manoel Rodrigues F erreira, subordinada ao tema: "Como 
filmei os Aspectos do Alto Xingu", e ilustrada com microfitas 
coloridas. 

Nessa palestra, para os sócios daquele cenero, o en.g. Manoel 
Rodrigues Ferreira dissertará sobre como realizou o filme e falará 
das suas pr6prias experiencias como realizador e cinegrafista. 
Logo ap6s, estará a disposiriio do auditório para responder o 
todos as perguntas que lhe sejam f eitas''. 

Sobre a proje~ao fe ita no MASP no dia 30 de setembro 
( sexta-feira), A Gazeta de 4 de outubro de 1949 ( terc;a-feíra) 
publicou a seguinte notícia : 

"Atendendo a insistentes pedidos, decorrentes do sucesso que 
alcanfou as exibi~oes anteriores, o eng. M anoel Rodrigues F erreira 
projetou, mais uma vez, no auditório do Museu de Arte, o filme de 
sua autoria "Aspectos do Alto Xingu - Regiiio do Rio Coluene· ... 
Mesmo anunciado que a exclusividade seria para os sócios, as 
acomodQfóes niio foram suficientes, tendo cornparecido perta de 
duzentas pessoas. Inicialmente, foi feita uma apresentafiio do seu 
autor pelo técnico de cinema do Museu, que disse, encre outras 
coisas , ter sido esse o filme documentário mais interessante que 
viu até o momento. Con/ essou que os pequenos defeilos de téc
nica existentes na película desaparecem por completo ern fa ce das 
.suas ótimc.s qualidades como documento, como película e como 
arte. Logo em seguida, falou o eng. Manoel Rodrigues Ferreira, 
qziando teve a oportunidade de, em breve relato, comentar !IS 

circunstanci.as sob as quais foi rodado o filme. 

Uma das lndiazinhas mostradas na foto anterior. ·Ela tem a 
sua esquerda, no chao, urna cabaca cheia de ma<;ás de 
algodáo. A haste de roca é ~irada com os dedos com espan
tosa rapidez. Ela traz ao pesco<;o um colar felto de pequenos 
discos de conchas, com furos no centro, por onde passam os 
flos torcidos do algodao, que os prendem. ~ um colar que 
chega a ter setecentos discos (contas), tendo um valor con
slderáveJ. (Foto pelo Autor) 
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Disse que f oi essa a primeira vez que travou rela9óes com _ 
uma e limara cinematográfica, aliás emprestada, e que a utilizo u 
durante os intervalos em que o seu proprietário dela nao fazia uso. 

lnformou que os 20 rolos de que se serviu foram doados·- a 
Sociedade Geográfica Brasileira. Acrescentou ter sido seu intuito 
trazer o documentário, motivo porque filmou somente os índios, 
em suas atividades diárias. Em seguida, mostrou em rápido dese
nho a regiao onde tomou as cenas. Falou das dificuldades de 
acesso e comunica96es veril icadas nessa zona, que é cruzada dia
riamente pelos pilotos da Fundafiio Brasil Central, dos quais dois, 
por coincidencia, estavam presentes: piloto Olavo de Siqueira Ca
valcanti e José Leal Póvoa. Esses dois aviadores, disse, fazem a 
travessia da regiiío, num percurso de 450 quilómetros, em avioes 
"teco-teco". Os dois jovens aviadores foram alvo de calorosas 
salvas de palmas. Em seguida, procedeu-se a proje~ao do /ilnie". 

No Rio de Janeiro, teve grande repercussao as notícias dos 
jornais de Sao Paulo sobre o documentário, razao porque o Círculo 
de Estudos Cinematográficos, do Rio de J aneiro, entrou em con
tato com o Clube de Cinema de Sao Paulo, propondo-Ihe urna 
projec;ao lá. Por isso, a sessao de cinema do Correio da Manhií, 
do Rio, publicava na edic;ao de 25 de outubro de 1949: 

"No Clube de Cinema de Siío Paulo foi exibido, no mes pas-
sado, um docunientário colorido, de longa metragem, filmado pelo 
engenheiro Manoel Rodrigues Ferreira, no norte de Mato Grosso. 
Segundo a opiniiío unanime da crítica - e de todos os que o 
assistiram - trata-se de um irabalho de valor irrecusável, que 
vale por uma aj irmafiío de/ initiva de que no Brasil há gente per
i eitamente apta a explorar um dos géneros cinematográficos mais 
difíceis. Coordenado por Benedito J. Duarte, um dos maiores 
críticos brasileiros, "Aspectos do Alto Xingu" afia continuidade e 
ritmo a uma invulgar beleza plástica, captada por Manoel Ro
drigue<> Ferreira na regiiío do río Coluene. O filme foi realizado 
em silencio, com a mais nobre modéstia; durante quatro meses, 
Manoel conviveu com os índios do Alto Xingu, levando depois a 
capital paulista o resultado dessa convivencia e de sua invulgar 
intui9iío cinematográfica: 2 .000 pés de película impressa. E de 
marfo a agosto, Benedito Duarte e o explorador-cineasta coorde
naram o filme que é agora apontado como um pas-o gigantesco 

fndla fazendo flos de fibra vegetal, torcida sobre a coxa, com 
a mlio ef'l,almada. Ao seu lado, uma estelrlnha falta de talas 
finas (ai nervuras) das folhas das palmelras, costuradas 
transversalmente com flos de algodio. (Foto pelo Autor) 
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do cinema nacional. "Aspectos do Alto Xingu" será brevemente 
exibido no Río, em sessao promovida pelo Círculo de Estudos C i
nematográficos". 

É fundada a Vera Cruz 

Como já dissé, após receber a proposta de Lourival Gomes 
Machado para realizar documentários para o Museu de Arte Mo
derna, diversas vezes fui ao seu escritório no mezanino para infor
mar-lhe do andamento dos meus preparativos para iniciar as 
filmagens do documentário sobre o Litoral Norte do Estado, inclu
sive no que se referia ao material necessário. Mas, a altura do 
fim da primeira quinzena de outubro, fui conversar novamente 
com ele sobre o projeto. Nesse día, logo no come~o, achei Lou
rival um hornero diferente; demonstrando preocupa~ao, pediu-me 
para protelarmos o projeto por mais aJguns tempos, pois no mo
mento estava assoberbado de servi9os. Ali estávamos um <liante do 
outro, constrangidos com a notícia. Nao insisti em explica96es e 
tratei de deixá-lo a vontade, dizendo-lhe que, quando ele julgasse 
oportuno, me chamasse. Despedi-me · do amigo, demonstrando a 
maior cordialidade e despreocupa9ao possível, mas . nao posso 
negar que fiquei intrigado com o que pudera ter acontecido que 
jogara a nós ambos em situa9ao tao embara9osa um perante o 
outro. Mas, com o passar dos dias, tudo ca1u no esquecimento e 
nem mais pensei no assunto. 

No bar do Museu, continuávamos a nos encontrar freqüen
temente; nao digo diariamente, pois as vezes passavam-se até días 
seguidos sem que eu por lá aparecesse. De qualquer maneira, 
ninguém sabia de nada, nao havia rumor algum de que algo estava 
para acontecer. E realmente aconteceu. 

No dia 4 de novembro de ·1949 (sexta-feira), de manha, lia 
eu despreocupadamente O Estado de S. Paulo quando, ao chegar 
a página de cinema, deparo com um anúncio de tamanho desco
munal, ocupando as cinco col unas centrais e a metade inferior da 
página, cujo título era: 

A direita, o índio abre o 
estojo feíto de esteirinha, 
para escolher as penas 
que colocará na extremi
dade posterior da flecha 
que está fazendo, e que 
lhe dará o movimento rota
tório quando disparada. 
Outras penas de aves, co
loridas e mais belas, que 
sao conservadas em ou
tros estojos, serviráo para 
os seus enfeites. (Foto 
pelo Autor) 

·-----·-··· -----·-··::~·-···--·--· -- ----· ····-----------··-
. ___ ____ , 

------- - ---. ----··· ---:.~:.::..~-----·--____ _. .... 

A esquerda o indio 
escolheu a pena, 
dobrou a esteiri
nha (estojo), fe
chou-a com as for
quilhas que esta
vam no cháo, e 
come9ou a apl icar 
duas penas na pon
ta da flecha. Como 
tudo o que o índio 
faz, esse é também 
um trabalho feito 
com calma e meti
culosldade. para al· 
canC;ar a perfei9áo. 
rFoto pelo Autor) 
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"CONSTITUIDA EM SAO PAULO 
A 

COMPANHIA CINEMATOGRAFICA VERA CRUZ" 

!mediatamente compreendi o que acontecera cerca de vinte 
dias antes: Lourival Gomes Machado deveria ter recebido de Fran
cisco Matarazzo Sobrinho urna comunica~ao no sentido de ser 
suspenso o projeto dos documentários para o Museu. A idéia de 
Lourival, de o Museu produzir documentários, evidentemente 
antes autorizada por Matarazzo Sobrinho, evoluíra para urna com
panhia cinematográfica. E agora esse anúncio da constitui~ao 

da Vera Cruz era assinado por Franco Zampari, que usou o título 
de "fundador". Era Franco Zampari um engenheiro italiano que, 
tendo vindo para o Brasil em 1922, Francisco Matarazzo Sobrinho 
lhe arranjara um emprego em sua indústria em Sao Bernardo (SP). 
Aos poucos foi subindo na hierarquía das indústrias, até que, em 
1948, era um homem muito rico. Daí ter, em 11 de outubro de 
1948, inaugurado em Sao Paulo o Teatro Brasileiro de Comédia, 
com diretores e outros técnicos trazidos da ltália. E agora, um ano 
após, associava-se a Francisco Matarazzo Sobrinho para fundarem 
a Companhia Cinematográfica Vera Cruz. O capital inicial da 
Companhia era de Cr$ 7 .500.000,00 ( sete milhoes e quinhentos .mil 
cruzeiros), subscrito pelas seguíntes pessoas: Francisco Matarazzo 
Sobrinho (presidente), Franco Zampari (vice-presidente), Hernani 
Lopes (diretor-tesoureiro), Carlo Zampari ( diretor-superintenden
te), e mais os seguintes acionistas: Rex, Kemeny & Cia., Sophia 
Lebre de Assump~ao, Paulo de Assump~ao, Adolpho L. Rhein
gantz, Luiz Maiorana e José Augusto Bellucci. Lendo esse mani
f esto da Vera Cruz, ninguém te ria dúvida de que o problema do 
cinema brasileiro estava resolvido. A nossa ineficiéncia, a nossa 
incapacidade em fazer cinema estava resolvida, pois os jovens 
cineastas italianos aqui estavam para criar a grande indústria cine
matográfica no Brasil e desafiar céus e terras. Era o que se vislum
brava claramente no megalómano anúncio da constitui~ao da Vera 
Cruz, inclusive os estúdios de Sao Bernardo do Campo, sobre os 
quais dizia o manif esto : 

"A Companhia Cinematográfica Vera Cruz terá seus próprios 
estúdios, localizados na cidade de Sao Bernardo do Campo (Jardim 
do Mar), numa área de 50.000 metros quadrados. O conjunto 
desses estúdios, quando definitivamente realizado, constituirá a 
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primeira cidade cinematográfica do Bra ~il, futuro centro dessa im
portante indústria". 

,. . Segundo a escritura de constitui9ao da Companhia Cinemato
graflca Vera ~ruz ( 10.° Cartório de Notas, livro 389, fls. 50 v.º), 
lavrada no d1a 4 de novembro de 1949, esse terreno, medindo 
30.077 m2

, seria parte de um loteamento de Francisco Matarazzo 
Sobrinho, denominado "Jardim do Mar", e constituiria parte da 
q_uota por ele subscrita. Nessas condi~oes, o exito da tal "cidade 
cinematográfica" iría valorizar consideravelmente o loteamento 
"Jardim do Mar". 

Mas o manifesto da Companhia, publicado n'O Estado dedica . , 
u_m espa90 especial, no centro do anúncio, em letras garrafais, ao 
cineasta Alberto Cavalcanti, nos seguintes termos: 

"ALBERTO CA V ALCANTI, CH EFE GERAL DE PRODU<;AO 

Exercerá o cargo de Chef e Geral de Produfiio o ilustre 
cineasta brasileiro Alberto Cavalcantl, orientando as atividades da 
nova Companhia em todos os setores artísticos e técnicos com a 
sua preciosa experiencia de homem já consagrado por suas decisivas 
contribuifoes a história da sétima arte". 

O nome de C~valcanti aparecía aí só para efeito de conquistar 
o ~er~~do internacional, a grande meta da Companhia, pois, meses 
apos, Jª CavaJcanti verificaria, de maneira cruel, que estava sendo 
torpemente excluído do centro de decisoes, pelo grupo dos "cineas
tas" italianos. Se coloquei cineastas entre aspas e porque assim o 
eram realmente. Embora afirmassem que haviam sido assistentes 
des~es e ?ª~u.eles diretores de cinema, na Itália, lal era motivo para 
muitas pdhenas no ambiente de cinema, em Sao Paulo. Quanto a 
Franco Zampari, se havia adquirido algum conhecimento de em
presariar teatro, já seu irmao Carlo Zampari se notabilizara por 
ter sido comandante de navio na Itália. 

Mas, para encerrar, é oportuno, mais urna vez, reafirmar o 
caráter de improvisa9ao da Companhia Cinematográfica Vera Cruz, 
improvisa~ao essa conseqüencia do clima de euforia reinante no 
Museu de Arte Moderna, com as proje~oes de "Aspectos do Alto 
Xingu'', quando quase todo mundo que nao entendía dessa arte 
pensou que fazer cinema era a coisa mais fácil. Que essa improvi-
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sa~ao f oi inspirada na idéia de Lourival Gomes Machado, de o 
Museu produzir documentários, é algo que se vislumbra no anúncío
manifesto da Vera Cruz, já visto. Entre suas realiza~es, ela anun
ciava o seu primeiro filme, que seria rodado em Ilhabela, receberia 
o título de "O cai~ara", com argumento de Adolfo Celli, e seria 
iniciado em janeiro de 1950. Pois nesse mes e ano, Cavalcanti, ao 
voltar da Inglaterra, verificaría que Adolfo Celli ainda nem iniciara 
o argumento, is to é, quando f oi anunciado o filme, ainda nem ha vi a 
estória para ser filmada! 

Anunciava também o manifesto da Vera Cruz que sería reali
zado "um grande filme sobre nossos índios". Essa era urna alusao 
direta ao meu "Aspectos do Alto Xingu", que assim proclamavam 
os "cineastas" da Vera Cruz ser ele urna fita insignificante! Mas 
outra alusáo direta ao documentarista realizador de "Aspectos do 
Alto Xingu" vinha em seguida, quando o anúncio-manifesto dizia : 

"A Companhia Cinematográfica Vera Cruz resolveu outrossim 
realizar uma série de filmes documentários sobre a vida brasileira, 
que contará coma colabora~iío de um operador especializado, vindo 
da grande escota dos documentaristas ingleses. A sec~iío de do
cumentários da Companhia Vera Cruz poderá se tornar, com o 
tempo, o campo de experiencia . dos jovens diretores cinematográ
ficos nacionais". 

Pessoalmente, considerei esse trecho como tendo um endere~o 
certo: o exito do meu "Aspectos do Alto Xingu", que no momento 
ainda era - e ainda seria por alguns anos - motivo de grande 
entusiasmo no campo do cinema documentário. Mas nao tomei 
conhecimento dessa provoca~ao, pois eu poderia responder a altura, 
desde que nessa época eu tinha a minha disposi~ao A Gazeta, que 
era o segundo jornal em importancia de Sao Paulo, inclusive quanto 
a sua circulacao. 

É preciso considerar, por outro lado, que o referido anúncio
manif esto nao se dirigía somente a mim e ao meu filme, pois atingia 
inclusive toda a categoría dos jornalistas especializados em cinema 
de Sao Paulo, que em suas críticas consideraram "Aspectos do Alto 
Xingu" um documentário de valor cinematográfico excepcional. 
Mas ve-se claramente no anúncio-manifesto que seu objetivo foi 
deixar transparecer que a Vera Cruz nao fora fundada por inspi-
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ra~ao do exito do meu documentário. E a melhor maneira de o 
fazer seria justamente passar aquele atestado de incompetencia a 
classe dos cineastas nacionais, antigos e recentes, entre estes eu. 
Em conclusao: poderia o referido anúncio-manifesto ter urna lingua
gem mais diplomática, ressalvando os valores brasileiros já com
provados, ao i~vés de considerá-los inexistentes e afirmar que ela, 
Vera Cruz, sena a grande escala do cinema brasileiro, cujos "pro
fessores" seriam os tais italianos diretores de teatro do TBC e os 
que ainda viriam da Inglaterra. Pode-se, no entanto, creditar ao 
referido anúncio-manifesto a virtude de ter sido sincero ao usar 
dessa linguagem que nao escondeu o pensamento do seu autor ou 
autores. 

Resta, ainda, dizer que a festa de apresenta~ao da constitui~áo 
da Vera Cruz foi realizada no dia anterior ( 3 de novembro), no 
Museu de Arte ~Aodema, ao invés de o ser no Teatro Brasileiro 
de Comédia, como seria lógico. E a secretaria do Museu tinha, em 
seu fichário, o meu endere~o, como já foi visto. Aliás, a secretária, 
Etelvina, disse-me, dias após, que lhe tendo sido solicitado o fichá
rio do Museu para os convites, o meu fora incluído. Mas, cortado 
pela dire~ao da Vera Cruz, o que prova a discrimina~ao já nesse 
momento havida contra a minha pessoa. 

Ve.ra Cruz: urna distrac;ao de burguesesP 

Mas, passemos a outras considera96es. Como é sabido, a . 
Companhia Vera Cruz foi um fracasso . Hoje, come9am a aparecer 
certos ensaios sobre esse empreendimento que apresentam dois 
aspecto". Vejamo-los separadamente. O primeiro se refere a de
poimentos dos que trabalharam na Vera Cruz desde os primeiros 
tempos. E esses depoimentos insistem nas intrigas, nas picuinhas, 
nas calúnias, nos mexericos, nas bisbilhotices, nas perfidias, nas 
trai~oes, nas ciladas, enfim, em todas essas misérias que teriam 
sido, em grande parte, responsáveis pelo desastre da empresa. ·Ora, 
nao há organiza~ao empresarial no mundo, em qualquer campo 
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que seja, onde esse clima nao exista entre o pessoal nela en1pre
gado, em todos os níveis hierárquicos. Foi assim e é. em Holly
wood. Com urna diferen~a: em Hollywood foi muito pior, pois 
os escandales ganhavam manchetes nos jornais. Tenho aquL a 
minha frente, na minha estante de livros especializados em cinema, 
o volume "Hollywood Babylon", de Kenneth Anger (Bell Publi
shing Company, New York, 1981 ), o qual relata detalhadamente 
trinta e tres grandes escandales havidos na terra do cinema, ~ome
~ando o livro com um poema de Don Blanding, recitado pelo 
artista Leo Carrillo no filme musicai' feíto pela Metro em l 935 , 
cu jo título era "Star Night at the Cocoanut Grove". O poema, 
cu jo título é "Hollywood", assim traduzo do ingles: 

"Hollywood, Hollywood . . , 
Fabulosa Hollywood . .. 
Babilónia de celulóide, 
Gloriosa, glamorosa . . . 
Delirante cidade. 
Frívola, séria . .. 
Atrevida e ambiciosa-
E depravada e glamorosa. 
Drama - uma cidade cheia, 
Trágica e desprezível . .. 
Desertores, rebotalhos e genio.\: 
Maravilhosamente misturados . . . 
E.spalhafatosos, espantosos, 
Absurdos, estupendos; 
Falsa e inferior, 
E extraordinariamente suntuosa . .. 
HOLLYWOOD!!" 

Pelos padroes éticos e morais com que se quer justificar hoje 
o desastre da Vera Cruz, entao Hollywood nem poderia ter existido. 
No entanto, existiu e existe ainda. Por que? Pelos simples 
fato de que os dirigentes das companhias cinematográficas pairavam 
acima de ciumeiras, de invejas, de intrigas, de bisbilhotices, pois 
o seu negócio nao era envolver-se nesse clima de guerra, mas sim 
fazer cinema para ganhar dinheiro. E quando se trata de fazer re
tornar, e com lucro, um capital investido, entao a ordem é sacrificar 
quem quer que esteja promovendo desuniao, seja esse um parente 
ou o amigo mais íntimo. Nao é possível transigir com aqueles que 

Dois índios pintando-se com urucu (vermelho} e pó de car
vfio: usam também a tinta escura do genipapo. Fazem dese
nhos geométrícos e simétricos. (Foto pelo Autor} 
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estao a prejudicar um negócio, urna indústria. E pelo visto Franco 
Zampari, Cado Zampari e Francisco Matarazzo Sobrinho nao 
souberam elevar-se acima dessas misérias todas, pois nada enten
diam de indústria cinematográfica. Envolveram-se nesse clima, 
favorecendo e fortalecendo mediocridades que nao podiam admitir 
a simples presen~a de um Cavalcanti, por exemplo. Faltou aqueles 
dirigentes da Vera Cruz a consciencia de que nao estavam simples
mente fazendo cinema, mas como todos os dirigentes de qualquer 
empreendimento estavam fazendo história, essa história da humani
dade tao bem definida pelo economista e historiador Ludwig von 
Mises: 

"A história da humanidade é urna extensa série de obstáculos 
colocados no caminho dos mais eficientes para beneficiar aos menos 
eficientes".* 

Mas passemos agora a outra acusa<;ao que se faz a Vera Cruz, 
a de ser um empreendimento da burguesía paulista para servir a 
sua vida fútil , de coquetéis, festas, recep<;5es etc. Mas isso nao é 
nenhum descobrimento sensacional. A história da humanidade nos 
ensina que sempre foi assim. Os poderosos, sejam reis, políticos, 
magnatas da indústria e do comércio, todos eles sempre procura
ram cercar-se, nos seus momentos de lazer, de festas onde esti
vessem rodeados de artistas de teatro e cinema, de artistas plás
ticos, de escritores etc. É o que se pode chamar de transferencias 
mútuas de prestígios. Mas se esse modo de vida pode arruinar a 
fortuna de urna pessoa física, em hipótese alguma pode justificar 
a ruína de urna pessoa jurídica. Portanto, é completamente irre
levante que esse ambiente de futilidade burguesa tenha envolvido 
a Vera Cruz, desde que, evidentemente, nao tenha onerado os 
cofres da companhia, de modo a levá-la a falencia. O que é pre
ciso é fazer urna análise do quanto foi gasto em cada filme feíto 
e quanto ele rendeu a companhia, ou se lhe deu prejuízos. E se 
deu prejuízos, verificar onde se achavam os erros das estimativas. 

Aliás, essas nossas considera<;oes sao válidas para qualquer 
regime económico, social e político. A cJasse política dominante 
da Uniao Soviética é a burguesía desse regime marxista-leninista. 
E essa burguesía estatal nao prescinde da companhia de artistas, 

* Ludwig von ~fises, Teoría e História, tradu~ao do ingles. Uniao 
Editorial S. A. , Madrid, 1975, p. 209. 

O índio que foi pintado passa agora a pintar o outro, repe
tindo o seu trabalho. Observe.se que ele tem um tic;ao na 
m;io esauerda. Essas pinturas entre os homens atingem um 
i lto qrau de requinte. sendo complementadas pelos adornos 
de penas pendurados nas orelhas e enrolados nos bra9os. Os 
cabelos sao tambérn pintados de urucu e freqüentemente 
cobertos totalmente com essa pasta vermelha. As mulheres 
nao se pintam e nao se adornam assim. Só passam discre
tamente o urucu na testa e nas ma9ás do rosto. juntamente 
com dois riscos de carváo. (Foto pelo Autor) 
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escritores etc., quer em suas festas, das quais o público nao toma 
conhecimento, quer nos atos públicos, como os desfiles etc. Ainda 
aí, é aquela permuta de prestígios, de que já falamos. A sociedade 
burguesa capitalista em nada difere da sociedade burguesa marxis
ta-leninista, sob esse ponto de vista. E entre ser ignorado pela 
primeira e ser convidado de honra da segunda, prefiro a primeira, 
que ao menos me garante a liberdade, como, por exemplo, a de 
escrever este livro e publicá-lo. 

~~~ 
Continua a carreira de 
"Aspectos do Alto Xingu" 

Neste nosso relato documentado, viemos seguindo urna ordem 
cronológica dos fatos. Paramos no dia 4 de outubro de 1949, 
quando lemos n'O Estado de S. Paulo o anúncio-manifesto da 
constitui~ao, no dia anterior, da Companhia Cinematográfica Vera 
Cruz. Continuemos nessa ordem cronológica. 

No dia 1 O de dezembro de 1949, a colaboradora da Página 
Feminina d'A Gazeta, Lil Fleury, na sua coluna denominada "Fo
lhinha", escreveu: 

"Muito se tem jalado sobre o filme "Aspectos do Alto Xingu" 
que o Museu de Arte Moderna exibiu uma dezena de vezes e só 
uma vez pelo Museu de Arte. Assim, só uma feliz minoría pode 
apreciar esse documentário, feíto tao honestamente e com tanta 
f elicidade. O seu diretor e produtor f oi o jovem engenheiro Manoel 
Rodrigues F erreira, que se nos apresenta com grandes tendéncias 
cinematográficas, a par de uma desenvoltura de um perfeito serta
nista. Ma~ é também um ótimo jornalista. 

Manoel Rodrigues Ferreira nasceu em Jaú. Filho de fazen
deiros, conservando até hoje aquele jeito das pessoas do interior, 
demonstrando em todos os seus atos uma honestidade sincera, 
pode-se dizer, hereditária. Como jornalista já tem um nome feíto 
na nossa imprensa, escrevendo sempre boas cronicas para A Gazeta. 
Da sua primeira viagem ao Río das Martes, em 1945, como pro-

. .... 

Um pagé conioletamente pintado e adornado. Ele também 
traz a cintura faixas de fios de algodao e. mais abaixo, dois 
colares coloridos. No peito, a pintura em vermelho de urna 
ave. Esse pagé pintou-se para fazer a sua pagelanc;a. Mas 
em geral os índios pintam-se para as suas danctas, para as 
su as lutas esportivas e mesmo sem nenhuma razáo aparente. 
(Foto pelo Autor) 
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fessor, chefiando urna caravana de engenheiros do Macken::.te, 
ganhamos um livro que é um perfeito guia de viagern. Chama-se 
Nos sertóes do lendário Rio das Mortes, e vale por urna obra didá
tica. Voltando a Siio Paulo, Manoel Rodrigues Ferreira continuou 
como jornalista, alimentando sempre o desejo de voltar para lá, 
onde o primitivismo o atraía, com tanta coisa por divulgar e 
explorar. O sertanista incipiente que ele era revelou-se, entiio, 
quando resolveu voltar, por sua própria conta e risco. Sozinho, 
sem ajuda de quúlquer espécie, lá ficou esquecido muitos meses, 
colhendo material, observando, estudando, para no seu regresso 
nos apresentar um filme como "Aspectos do Alto Xingu", que é 
tudo quanto já se viu de mais honesto em matéria de cinema e, 
também, tobre a vida dos nossos índios. 

Manoel Rodrigues demonstra-nos 1io seu livro, nos seus escri
tos e mesmo no seu filme aquela compreensao, aquele otimismo, 
que no geral o brasileiro nao sente diante das def tciéncias das nossas 
coisas. É com essa compreensao e honestidade que ele se norteia, 
para poder conseguir o que tem jeito. Na confecfii.O do filme, ele 
contou com a boa vontade do pessoal da "Roncador-Xingu'', com 
quem se juntou, antes de chegar ao Rio Coluene. Lá, as margens 
do belíssimo rio, integrou-se na vida dos "Camaiurás'', e dessa 
forma pode filmar, em toda a sua esséncia, a vida caseira, desportiva 
e agrícola dessa numerosa tribo. Sem procurar sensacionalismo, 
sem furos jornalísticos, sem trombetas de bandeirante, Manoel .Ro
drigues Ferreira se eleva bem alto no conceito das brasileiros. 

É um elemento de grande valor, e é com hom~ns da fibra de 
Manoel Rodrigues Ferreira que se consegue o engrandecirnento de 
um país. Déem-lhe apoio os homens que dirigem esta terra e vere
mos os benef ícios e grandiosidades que pode remos receber des se 
útil elemento da nossa sociedade. E que um filme como "Aspectos 
do Alto Xingu" niio fique senda privilégio de um pequeno número 
de pessoas, mas seja difundido entre o grande público, que tem 
maior necessidade de conhecimentos das obras de divulgafao sobre 
a vida indígena na nossa terra. Mas obras verdadeiramente reais e 
sinceras, como esse filme. 

LIL FLEURY" 

Dois indios assoprando grossos instrumentos que produzem 
sons extremamente graves, seguidos de duas índias que 
colocam as máos esquerdas sobre os seus ombros, realizam 
urna darn;a no terreiro da -aldeia. Saem de urna casa e diri
gem-se a seguinte, onde entram e realizam algumas evolu
c;:óes; saem e dirigem-se a seguinte, e assim consecutiva· 
mente. durante muito tempo. Essa é urna danc;:a comum na 
aldeia. (Foto pelo Autor) 
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"Aspectos do Alto Xingu" 
no Rio de Janeiro 

Como disse, o Carreio da Manha do Rio de J aneiro, em sua 
ecli~áo de 25 de outubro de 1949, publicou notícia informando que 
"Aspectos do Alto Xingu" seria projetado na entáo Capital Fe
deral. Esses contatos foram feitos diretamente entre o Círculo de 
Estudos Cinematográficos, do Río de J aneiro, e o Clube de Ci
nema, este instalado no Museu de Arte Moderna de Sao Paulo. 
Cons.ultado, acedi em levar o filme ao Rio para ser projetado lá, 
convite aliás que me deixara sumamente honrado e que eu agra
decia. Entretanto, somente tres meses e meio após é que a proje~áo 
seria realizada. No dia 9 de fevereiro de 1950, A Gazeta pÚblicava 
notícia dessa proje9áo, a qual assim se iniciava: 

"Na próxima semana será projetada no Rio de Janeiro a 
película "Aspectos do Alto Xingu" , realizada pelo engenheiro J\1a
noel Rodrigues F erreira. Essa apresenta~ii.o f oi organizada pelo 
jornalista Moniz Viana, do Correio da Manhá, e pelo Círculo de 
Estudos Cinematográficos, daquela Capital. 

A propósito, disse-nos o eng. Manoel Rodrigues Ferreira: 
''- É agradável saber que es se meu filme será agora exibido 

a imprensa, aos críticos e aos interessados em cinema da Capital 
Federal. 

Sempre procurei escrever para o público e, aliás, ele sempre 
me correspondeu com a sua pref eréncia. F oi por is so que procurei 
f azer, da mesma mane ira, um filme como acreditava que ele go:S
taria de ver. Infelizmente, esse público, para o qual realizei aqueta 
película, ainda nao o assistiu, coisa que lamento profundamente. 

"- Poderia dizer por que razii.o esse filme niio foi ainda pro
jetado em sessoes públicas, como é do seu desejo? 

"- A Sociedade Geográfica Brasileira dispunha-se a realizar 
sessoes públicas, logo que a película voltou dos laboratórios Ansco, 
dos Estados Unidos, mas as circunstancias fizeram com que ele 
f os se apresentado primeiramente a um pro/ undo conhecedor da 
arte cinematográfica no Brasil, o sr. Benedito J. Duarte, que eu, 
aliás, nao conhecia pessoalmente. 

Dois índios adornados e pintados lnlciam urna luta espor
tiva no terreiro da aldeia. Girando em círculo e gritando 
H·ucal uca! ", ajoelham-se e aproximam-se, até s·e agarrarem. 
(Foto pelo Autor) 

O objetivo é colocar as costas do outro no chao, o que 
raramente acontece, pols antes disso o perdedor abandona 
a luta. Nao há socas, tapas ou qualsquer outros matos 
desleals. Como também nAo há juiz. (Foto pelo Autor) 



120 MANOEL RODRIGUES Ff:.RREIRA 

Ele mostrou-se entusiasmado com o película e ofereceu-sc µc1rc1 
"montá-la". Durante meses, mudou a seqüéncia de cenas, supri1~úu 

outras, diminuiu a extensao de algumas, colando peda9os e n1ú1s 

peda9os de película, tudo como é próprio desse trabalho que no 
técnica cinematográfica se denomina "montagem". O filme ~dquiríu 

um novo aspecto, melhorado consideravelm ente; em seguida, man
dou desenhar os letreiros de apresenta9ao e ele mesmo os f ilrnou, 
úté que finalmente deu a Jita por terminada. 

Como nao podia deixar de ser, esse homem conscituíu para 
mim u1na grande surpresa, pois nao nos conhecíamos, e no enianto 
ele se prontificou a realizar um trabalho árduo, sem receber nada 
em traca, animado somente do desejo de apresentar um grandt' 
filme, como dizia. 

Em setembro do ano passado, o filme joi apresentado no 
Museu de Arte Moderna, a imprensa, aos críticos e aos estudiosos 
nao só de cinema, mas também de geogreifia, etnologia etc . 

Era um auditório restrito, portaruo. Aproveito agora esta 
o¡;ortunidade para deixar aqui consignados os meus agradecime11tos 
aos críticos de cinema que consideraram "A spectos do Alto Xingu" 
como sendo o melhor documentário já realizado no Brasil. 

TG.mbém nao poderia deixar de referir-me a um grande teorico 
do cinema, o meu amigo Paolo Giolli, que o apresentou no Museu 
ae Arte, e de quem partiu a iniciativa de urna sessiio especial oara 
o sr. Alberto Cavalcanti. 

Depois di5.50 tudo, restou-me a satisfa9ilo de saber que v meu 
penoso trabalho nao foi em vao. 

' 
Por outro lado, a Sociedade Geográfica Brasileira, a fim de 

preservar o filme dos danos decorrentes das exibif aes contínuas, 
resolveu dele fazer cópias, as quais serao entao projetadas em grande 
escala. Entretanto, isto nao foi possível, ainda, mas espero que 
dentro de pouco tempo tal se concretize". 

Em sua edí9ao de 15 de fevereiro de 1950, o Correio da 
Manha do Rio de Janeiro publicava na se9ao de cinema a seguintc 
notícia em duas col unas, sob urna foto de urna luta de índios: 

"Na sessao de segunda-feira, 27 de fevereiro, o Círculo de 
Estudos Cinematográficos apresentará o documentário brasileiro 
"Aspectos do Alto Xingu", filmado era cores pelo engenheiro Ma-
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rioel -~odrigues Ferreira na regiao do Rio Coluene e "montado" 
pelo crítico Benedito J. Duarte. Entusiasticamente recebido em 
Sao Paulo, "A spectos do Alto Xingu" é um passo gigantesco do 
cinema documentário nacional". 

. A minha estada no Rio de Janeiro foi-me muito agradável, 
particularmente por ter conhecido urna juventude - como eu -
entusiasta do cinerna. Hoje, tenho comigo os nemes de Moniz 
Vianna e Alex Viany e lamento nao ter retido em minha memória 
os nomes dos co.mponentes daquele grupo, para citá-los aqui e 
agora. Mas jamais 1ne esquecerei da aten~ao e da hospitalidade 
deles todos, inclusive no que se refere ao trabalho que tiveram em 
preparar a cabine de proje9ao do filme, pois era necessário um 
toca-discos de 78 rota~es e um microfone na cabine de proje~ao. 
~pós a proje9ao, houve urna grande salva de palmas, que, como já 
d1sse, sempre se repetiria, e devo dizer con1 franqueza : eu sempre 
as considerei como dirigidas aos meus "atores", isto é, aos índios 
do Alto . Xingu, pois os assistentes sempre ficavam empolgados 
com a vida simples, ingenua; natural dos nossos indígenas, real
mente encantadora. 

No dia 2 de maq;o de 1950, em sua se9ao de cinema do 
Correio da Manha, publicava Moniz Vianna a sua crítica, que 
reproduzo em seguida: 

"Manoel Rodrigues Ferreira, engenheiro e fotógrafo amador, 
nunca havia manejado urna ciimara cinematográfica antes de incor
porar-se a uma expedifiio ao norte do Mato Grosso, regiao do 
Xingu, a fim de obter documentos para o arquivo de uma recente
mente fundada Sociedade Geográfica Brasileira. Sua experiencia 
cinematográfica assemelhava-se, assim, a de Flaherty, quando este 
mestre do documentário se dispós a realizar o antológico "Nanouk 
of the North": era nula. Entretanto, nada o obstou de trazer, ao 
f im de quatro meses de convivéncia com os índios Camaiurás, dos 
igarapés do Coluene, alguns rolas de celulóide impresso que pro
vocaram o interesse e o entusiasmo do critico cinematográfico d'O 
Estado de Sao Paulo, Benedito J. Duarte. Foi este quem descobriu 
a excelente e insuspeitada qualidade do material colhido por Manoel 
Rodrigues Ferreira; tom&u-o coni a finalidade de montá-lo, de 
dar-lhe urna continuidade cinematográfica, e semanas depois estava 
"Aspectos do Alto Xingu" em condifoes de ser apresentado no 
auditório do Museu de Arte Moderna . de Sao Paulo. Nascera, 
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inesperada porém altivamente, o primeiro documentári~ brasíle~ro 
de longa metragem de irrecusável importáncia. Por motivos alheios 
a sua vontade, o Círculo de Estudos Cinematográficos tardou em 
exibi-lo, apesar do imediato e espontaneo of erecimento de B. J. 
Duarte e Ferreira. Fe-lo agora, com exito considerável, e com o 
grande prazer de lanr;ar, no Distrito Federal, urna obra que só pode 
cau~ar orgulho aos que teimosamente (já que sao inúmeras e con
secutivas decepr;óes) esperam do Brasil um cinema. 

Assistindo a "Aspectos do Alto Xingu", experimentamos urna 
emor;ao profunda e autentica, diante da sinceridad~ da ·/ita, que 
nos dá urna visao admirável do Brasil Central já ·nos limites da 
Hiléia Amazónica. Esta sinceridade é um dos grandes valores do 
filme documentário: o realizador nao forja, nao provoca o incidente, 
mas o registra na sua legitimidade, segundo sua personalidade, 
evidentemente, e também de acordo com o espírito que ambiciona 
dar a sua reportagem. Flaherty, por exemplo, nos seus filmes mais 
significativos, nao agiu de maneira diferente. Manoel Rod~igues 
Ferreira fixa o índio e a paisagem, com a absoluta espontaneidade. 
Seleciona, dentre um mundo de incidentes e detalhes, os que con
siderou essenciais a urna obra de objetivo principalmente etnográ
fico. Pós de parte esse sensacionalismo falso de que tantos cine
grafistas hesitam em despojar-se, e talvez tenha sido levado, por 
essa preocupar;ao, a urna sobriedade em certos instantes excessiva. 
Assim - e é ele próprio quem nos diz - evitou captar com a 
camara a sangría feíta pelos índios com dentes de piranha, que 
eles passam na pele desde o alto da coxa até o pé - urna prática 
médica de resto só de raro em raro seguidas pelas tribos que mar
ginam o Coluene. Na opiniao do realizador, a apresentar;ao deste 
processo primitivo serviría para que um juízo erróneo se f ormasse 
a respeito dos índios. 

Este" sao mostrados na sua vida diária, comum: na procura 
dos ovos do tracajá, na areia.(uma seqüencia muito bem montada),. 
na plantar;ao da mandioca, logo seguida da invocar;ao, pelos pajés 
pintados de urucum, do espírito que preside ao bom desenvolvi
mento deste seu importante alimento,' nos seus curiosíssimos pro
cessos de pesca, envenenando os peixes com timbós batidos,' na 
preparar;iio do beiju, na fiar;ao do algodiío, na alimentar;iío dos 
f ilhotes de arara, de cujas penas f azem adornos; e na danr;a, primi
tivamente rítmica, ou nas lutas esportivas, para as quais se enf eiam 
e se pintam com carviio e urucum. 
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É preciosa a documentar;ao colecianada por M anoel Rodrigues 
Ferreira, que demonstra ser, além de um hábil, inteligente e rigoroso 
selecionador, sempre imbuído de espírito ci~ntífico, um perf eito 
enquadrador, tomando as cenas de maneira correta e elegante. Niío 
perverte, pois, o sentido cinematográfico de "Aspectos do Alto 
Xingu" com a única preocupafiio de acumular fatos. A estes 
procura dar - e nisso se revela um cineasta por intui~ii.o - uma 
feir;iío artística, que, sem exagerar, podemos qualificar em certas 
r;casióes de lírica; naquelas ocasioes em que ele busca a poesía 
(como Flaherty, em "Nanouk", W. S. Van Dyke 11, em "White 
Shadows", Lima Barreta, em "Fazenda Velha") no mais simples, 
no cotidiano. Rodrigues F erreira contou com a colabora~iio tam
bém magnífica de Benedito J. Duarte, a quem "Aspectos do Alto 
Xingu" deve um trabalhoso e acertado "montage"" os cortes siío 
via de regra oportunos, e se há algum salto, algum deslocamento 
bru.sco, isto é perfeitamente explicável, porque a filmagem .foi feíta 
sem planejamento e o material colhido era abundante e descontínuo. 
Fez o crítico d'O Estado de S. Paulo o que era possível, e o fez 
bem, com dignidade e conhecimento da técnica do "montage". 

ASPECTOS DO ALTO XlNGU 

- Produr;ao, direr;iio e fotografía (em Ansco-Color) de Ma
noel Rodrigues Ferreira. Coordenar;iío de Benedito J. Duarte -
1949. MONIZ VlANNA" 

No dia 16 de mar~o de 1950, do Rio de Janeiro escreveu-me 
o cineasta e crítico de cinema, Al ex Viany, a seguinte carta: 

"Prezado amigo: 

Outra vez, em nome do Círculo de Estudos Cinematográficos 
e no meu próprio, quera agradecer-lhe a grande noite que nos pro
porcionou como seu "Aspectos do Alto Xingu". Como pode veri
ficar pessoalmente, o filme constituiu um grande sucesso, e creía 
que nao estou exagerando ao dizer que muitos de nossos sócios 
pediram bis. Portanto, desde já solicitamos urna reprise, para 
daqui a alguns meses". 

Depois de solicitar-me algumas diligencias no sentido de con
seguir alguns filmes de arte franceses existentes aqui em Sao Paulo, 
para proje~ao no Rio, assim termina va a sua carta: 
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"Espero que vocé tenha lido o artigo de Moniz Vianna sobre 
o seu filme. De minha parte, vou f azer um artigo que será /ido 
na R ádio Ministério da Educa9iío e publicado depois em "A Cena 
Muda" ou no Correio da Manha. Mandar-lhe-ei urna cópia. 

Com um grande abra90, aaui fico a espera de sua resposta 

ALEX V IA N Y " 

O meu documentário sobre os caiGaras 
No início do ano de 1950, conversando com Benedito J . 

Duarte, disse-lhe que ia realizar, as minhas expensas, o meu do
cumentário sobre a terra e a gente cai9ara do Litoral Norte do 
Estado. Urna camara cinematográfica de l 6mm seria, para mim! 
urna possibilidade financeira bastante pesada. Conversei com meu 
amigo Carlos Luiz Marit-n, que se prontificou a me emprestar a 
sua, urna Bolex. Retornei ao Benedito J . Duarte para que ele me 
emprestasse o seu aparelhinho de dar corda, que se colocava <liante 
da lente da camara e servia para a "pontua9ao cinematográfica··: 
fusóes, escurecimentos etc. Em conversa, perguntou-me ele o que 
eu achava da filmagem da fita "O cai9ara", que esta va sendo 
iniciada ero Ilhabela. Disse-lhe que só poderia ser um empreendi
mento de quem nao conhecia a regiao e nada procurara saber sobre 
ela, pois a Ilha de Sao Sebastiao possui condi~oes meteorológicas 
próprias, imprevisíveis, mas o mais corrente é um chuvisco, urna 
garoa fina, que as .vezes dura até dez dias. l sso, sem falar da época 
em que ia ser iniciada a fita da Vera Cruz, ou seja, no início 
do ano de 1950, estac;ao das chuvas. Aliás, basta verificar que a 
indústria cinematográfica norte-americana foi se localizar em 
Hollywood, pelas suas condic;óes climáticas ideais. E os filmes 
de "far-west" eram -- e sao - feitos em locac;ao, a céu aberto, 
t:.m regioes do Oeste norte-americano onde as chuvas sao raras. 
Basta observar que nas fitas de "far-west" sempre há sol. E quando 
raramente aparecem chuvas, sao artificiais. Por isso, eu disse ao 
Benedito J. Duarte que a equipe de cinema da Vera Cruz iria se 
~nterrar em Ilhabela. E foi realmente o que aconteceu. 

A maneira característica das mulheres índias sentarem-se. 
ou seja, sempre descansando o corpo sobre a perna e o pé 
E.squerdos. Onde quer que tenham de se sentar, fazem-no 
ass1m. (Foto pelo Autor) 
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Mas eu iria realizar o meu documentário, pois para esse género 
de cinema em 16mm a equipe era eu mesmo, com o pessoal cai-
9ara. Comprei dois rolas de filme 16mm em preto e branca e me 
dirigí para lá, tendo feito "piao" no Bairro de Sao Francisco, cuja 
maioria da popula9ao caic;ara era minha amiga. Lembro-me que 
um sábado fui almoc;ar em Sao Sebastiao, quando vejo, vindo pelo 
cais, a pé, Adolfo Celli, com a barba comprida. Perguntei aos 
circunstantes no bar como iam as filmagens e eles me disseram que 
o pessoal nao conseguia trabalhar por causa das chuvas e ~au 
tempo em geral. E sem eu perguntar disseram-me que também 
aos sábados e domingos desciam de Sao Paulo grupos de "gra
finos", que lá ficavam bebendo uísque com a equipe de filmagem. 
Esse era outro erro, pois filmar é . um trabalho duro, como qualquer 
outro, e que nao admite festas. Aliás, nao é raro, após urna filma
gem, membros da equipe ficarem neuróticos, tanto técnicos como 
artistas. Comec;ava mal, muito mal, a Vera Cruz. 

Mas após filmar meus dois rolas de filmes, levei-os em Sao 
Paulo a urna grande casa na Rua 24 de Maio, que garantía a 
revelac;ao dos mesmos. Quando fui buscá-los, levei-os ao Benedito 
J . Duarte para ele os projetar. Que desastre! A revelac;ao bavia 
estragado inteiramente os dois filmes, que ficaram com manchas 
negras, raramente podendo-se ver algumas cenas filmadas. Bene
dito J. Duarte achou urna beleza a projec;ao dessas manchas negras, 
que danc;a~am na tela, para cima, para baixo, para os lados, sepa
ravam-se, fundiam-se, repentinamente explodiam na tela como se 
um vidro de tinta nanquim nela tivesse sido a tirado. Benedito J. 
Duarte prorrompia em exclama96es: "Que bel~za!" De fato, o 
efeito visual, estético, era dos melhores, parecendo um desenbo 
abstrato em movimento. Aliás, nessa época, estava em grande moda 
os desenhos animados de um cineasta canadense, MacLaren, que 
desenhava com tinta ninquim diretamente nos fotogramas. Pois o 
diabólico laboratório onde os dois rolos foram revelados parece 
que conseguira um efeito superior ao dos desenhos de MacLaren. 
Fui ao laboratório, dei o meu justo estrilo e eles se prontificaram 
a me entregar dois rolas virgens, em substituic;ao aos estragados. 
Nao aceitei e resolvi suspender as minhas filmagens, pois afinal 
eu nao dispunha de capital para jogar f ora, como esta va fazendo 
a Vera Cruz. E nunca mais filmaria na minha vida. 

Outra índ ia sentada, na mesma posil;ao característica da 
anterior. Ela está sorrindo, o que nao é de admirar, pois os 
índios sao alegres, mesmo quando parecem sérios. (Foto pelo 
Autor) 
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Cavalcanti e urna nova projecao 
de "Aspectos do Alto Xing11" 

Foi nesse meio tempo, que um dia recebo em casa um recado 
de Alberto Cavalcanti pedindo-me para projetar o "Aspectos do 
Alto Xingu" para ele e para um documentarista que chegara da 
Inglaterra, cujo nome se nao me eng~~º:. era J ohn _Waterhouse. 
Como sempre, dispus-me a fazer a ex1b1<;ao, tendo sido ~arcad? 
dia e hora, no Museu de Arte Moderna, inclusive tendo sido avi
sado 0 operador, o Vampré. Lá cheguei no dia e hora ap~azados, 
aliás dez horas da manhá. Ao chegarmos, eu e o Vampre fomos 
avis~dos pela secretária do Museu, a Etelvina, de que recebera 
um recado avisando-a que a proje<;ao fora cancelada. 

Regressei a minha residencia e ao chegar minha mulher 
disse-me: "Chegou há pouco esta carta da Vera Cruz". Em papel 
timbrado dessa companhia, urna carta manuscrita dizia: 

"15/ 03/ 50 
Prezado Senhor Rodrigues F erreira 
Formulo a presente a fim de agradecer a gencileza com que 

V.S. se prontificou a proje~ao da película de "Indios"; infelizn:ent~ 
0 Sr. Cavalcanti e outra pessoa interessada tiveram que partir, ha 
poucas horas, antes de poder apreciar essa fita, e per;o a V .S ._ a 
gentileza de relevar a minha falta de prevenir V .S .. de~sa paruda 
com a devida antecedencia. Sinto sinceramente o incomodo e a 
perda de tempo causados a V .S., na grata esperanr;a de poder 

oportunamente ser-lhe útil. 
Renovando-lhe o meu pedido de desculpas, 60U , 

atentamente, 
Werner Loewenberg:'. 

Achei estranha essa carta, pois eu atendera a urna solicita<;ao 
pessoal de Cavalcanti e nao da Vera Cruz. Pareceu-me ~stra~o 
que sendo Cavalcanti um homem educado, um cavalheuo, nao 
tivesse ele mesmo me escrito um bilhete desculpando-se. Na carta 
vista há urna contradi9ao, quando o signatário lamenta nao ter-me 
prevenido "dessa partida com a devida antecedencia", pois Ca
valcanti havia viajado "há poucas horas". Para ~ue s~ desculpar 
desde que, tendo partido bá poucas horas, nao tena bav1do mesmo 

d" . '> tempo para avisar-me com antece enc1a . 
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Essa carta pareceu-me um tanto misteriosa, particularmente 
no seu final, quando Werner Loewenberg afirmava a "grata espe
rans:a de oportunamente ser-lhe útil". Ora, eu nao pretendi nunca 
que esse signatário, nem a Vera Cruz, nem o próprio Cavalcaoti 
me fossem úteis. Talvez a Vera Cruz estivesse pensando que eu 
procurara Cavalcanti com o intuito de, pelas suas maos, entrar na 
Companhia. Coisa aliás que nunca me passara pela cabe~a. Bu 
tinlJa urna situa~ao empregatícia consolidada, nao precisava me
lhorá-la. Aliás, entre eu e a Vera Cruz, se um necessitasse do 
outro, seria ela que precisaria dos meus préstimos e nao o con
trário. Nunca procurei esclarecer as circunstancias daquela carta, 
con1 Cavalcanti, mas recentemente li urna declara~ao sua, de que 
a sabotagem contra ele desde o início da funda~ao da Vera Cruz 
era tao grande, qu~ esse Werner Loewenberg gabava-se de jogar 
no lixo toda a correspondencia endere~ada a ele Cavalcanti. Esse 
é outro detalhe que mostra como era inviável essa empresa, no 
Brasil ou em qualquer parte do mundo. 

O festival de cinema no Rio de Janeiro 

No dia 6 de dezembro de 1950, A Gazeta publicava a se
guinte notícia: 

"lnstalou-se ontem, no Rio de Janeiro, o 111 Festival Inter
nacional do Filme de Curta Metragem, um dos mais importante:,• 
certames artísticos que sao realizados no mundo. 

Cerca de quarenta países se fazem representar nesse Festival, 
cujo Comite Patrocinador será composto de personalidades brasi
leiras e estrangeiras, num total de vinte e quatro membros. Tudo 
o que até hoje se realizou na Europa e na América, de melhor 
em cinema, desfilará até o dia 17 do corrente, nesse Festival. 
Grandes personálidades do mundo. cinematográfico de todos os 
países comparecerao. Especialmente para assisti-lo também che
gará ao Rio de l caieiro, dentro de alguns dias, a artista italiana 
Silvana Mangano, intérprete de "Riso Amaro", grande filme ainda 

nao exibido no Brasil. 
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A Sociedade Geográfica Brasileira desta Capital inscreveu 
nesse certame o filme "Aspectos do Alto Xingu", realizado pelo 
engenheiro Manoel Rodrigues Ferreira, e considerado pela ,c~íti~~ 
especializada de cinema como o maior e melhor documentario ¡a 
realizado no Brasil. 

Depois de 17 do corrente, dia do encerramenio do Festival, 
a Sociedade Geográfica Brasileira apresentará es se filme ao pú
blico desta Capital. Essa apresenta9ii.o coincidirá com o lartfa
mento do livro do eng. Manoel Rodrigues Ferreira, Terras e Indios 
do Atto Xingu, editado pelas Edi9i5es M elhoramentos. Escritor de 
estilo dinámico e fluente, o eng. Rodrigues Ferreira ilustrou seu 
novo livro com quatro mapas e cerca de cinqüenta magníficas 
fotografías. A apresenta9ii.o gráfica do livro, em papel "couché" 
e pagina9ii.o moderna, marca, por sua vez, urna nova etapa das 
Edi9oes M elhoramentos". 

Dirigí-me ao Rio de J aneiro levando a lata da fita, tudo com 
meus próprios recursos. . No momento da proje<;ao, apesar de meu 
aviso prévio, nao havia nem toca-discos e nem microfone para ler 
a narra<;ao. Nao obstante tudo feito a última hora, a proje<;áo saiu 
a contento. A dire<;ao do Festival distribuiu uro livreto datilogra
fado e reproduzido ero mimeógrafo, cuja primeira página conlinha 
os seguintes dizeres : 

''FESTIVAL MUNDIAL DE CINEMA 

DO RIO DE JANE/RO 

e 

111 FESTIVAL MUNDIAL 
' DO FILME DE CURTA-METRAGEM 

organizados pelo 

Círculo de Estudos Cinematográficos 

e pelo 

Cercle I nternational du Cinéma, de Paris 

Sob o Patrocínio do 

MlNISTÉRIO DA EDUCA(:AO" 

Outra página do f olheto continha: 
"Programa de 11 de dezembro de 1950 (segunda-feira). 

10 hs-. - CINEMA PATHÉ 
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LA MURA DE MALAPACAIAU DELA DES GRILLES (Tres 
días de amor), gentilmente cedido pela Art-Filmes. Filme francés 
de R ené Clement, concorrente ao Premio da Associa9ii.o Brasileira 
de Cronistas Cinematográficos. 

19:30 hs. - AUDITóRIO DO INST. COMERCIAR/OS 
ASPECTOS DO ALTO XINGU, filme brasileiro de média-metra
gem, concorrente ao Prémio loris lvens. 

SZER EKA DROGA, filme polonés de média-metragem, concor
rente ao Premio Joris Ivens. 

CYPRUS IS AN ISLAND (Grii-Bretanha), filme inglés de média
n1etragem, concorrendo ao Pré1nio Joris Ivens. 

22 hs. - AUDITóRIO DO INSTITUTO DOS COMERCIAR/OS 
FILMES CJENTIFICOS, em disputa do Premio Marey. 

"Challenge, Science Against Cancer" (Canadá-Estados Unidos), 
"I'neianonectomia total direita" e "Tratamento da Hipertensiio 
,.1 llerial pela Simpatectomia" , ambos de Benedito Duarte (Brasil) . . 
'' Ihe Meadolv Ant" e "Circulation of the Blood" (Grii-.Bretanha). 
'' fl tudes d'une Anibe e Le Vampyr" (Fran9a)". 

Como se ve do programa desse dia 11 de dezembro de 1950 
segunda-feira), o documentário "Aspectos do Alto Xingu" con
corria ao Premio J oris 1 vens, juntamente com mais dois outros: 
um polones e outro ingles. 

Benedito J. Duarte concorria ao Premio Marey, na categoría 
de filmes científicos, apresentando dois documentários, ao lado de 
um norte-americano-canadense, um ingles e um frances. 

O resultado do Festival demorou para sair e isto parece que 
en1 razao de divergencias entre os membros da Comissao encarre
gada de distribuir os premios. o certo é que chegou a reda<;ao 
d'A Gazeta o resultado, enviado pela sucursal do jornal do Rio 
de Janeiro. No dia 9 de janeiro de 1951 A Gazeta publicou esse 
resultado através da seguinte notícia: 

"R ealizou-se, no Rio de Janeiro, o 111 Festival Mundial do 
Fibne de Curta Metragem, organizado pelo Círculo de Estudos 
Cinematográficos d11ssa Capital, em colabora9ii.o com o Cercle In
ternational du Cinéma de Paris, e sob o patrocínio do Ministério 
da E'ducafao. 
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Esse Festival, que se realiza anualmente em países diferentes, 
tem a mesma importancia dos de Veneza e Cannes. 

O Festival contou com a participa9áo de vinte e sete países 
que enviaram o que de melhor possuem em arte cinematográfica, 
totalizando cento e cinqüenta películas. Filmes de média e curta 
metragem levantaram premios de diversas .categorías, sendo trés 
deles brasileiros. 

Cineastas brasileiros ganharam assim, para o Brasil, trés 
premios num certame de alta cultura, onde estiveram representados 
os países 1nais adiantados na arte do cinema. 

Na categoría dos filmes científicos, conquistou o premio mun
dial o sr. Benedito J. Duarte, de Sáo Paulo, que apresentou o tra
balho "Pneumonectomia total direita". Trata-se da filmagem de 
uma alta interven9ii.o cirúrgica realizada pelo operador prof. 
Edmundo de V asconcelos. 

Na categoría do cinema de curta metragem levantou outro 
premio o cineasta do Río de Janeiro, sr. Pedro Lima, com o filme 
"Nordeste", um documentário ainda náo exibido em Sii.o Paulo. 

Na categoría do filme de média metragem conquistou prémio 
mundial o filme "Aspectos do Alto Xingu" , realizado pelo enge
nheiro Manoel Rodrigues Ferreira, e cuja montagem foi também 
feíta pelo sr. Benedito J. Duarte. O eng. Manoel Rodrigues Fer
reira realizou essa película para a Sociedade Geográfica Brasileira, 
desta Capital, durante os seus quatro meses de permanencia entre 
as tribos indígenas do Xingu. O seu livro Terras ~ Indios do Alto 
Xingu, editado pelas Edi9i5es Melhoramentos, será posto a venda 
no día 15 do corrente. 

Assim, do5) doze prémios que f oram distribuídos no impor
tante Festival, trés couberam ao Brasil, conquistados por Benedito 
J. Duarte, Pedro Lima e eng. Manoel Rodrigues Ferreira' '. 

Entretanto, essa foi a primeira notícia. Posteriormente se 
ficaria sabendo que o premio atribuído a "Aspectos do Alto Xingu" 
fora retirado e atribuído ao documentário polones, que mostrava 
a reconstru<;ao de Varsóvia após a Segunda Grande Guerra. A 

razao dessa mudan<;a será explicada mais adiante. 

Nos meses de agosto e setembro, os indios surgem nas 
~xtensas praias de areias finas do río (na foto, o Coluene), 
a procura dos ovos do tracajá. É .poético ve-los de longe 
moverem-se nessas imensidóes desoladas. (Fotos pelo Autor) . 
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O Museu de Arte Moderna 
reedita o Festival do Rio 

No mesmo dia 9 de janeiro de 1951, em que A Gazeta pu
blicava aquela notícia sobre os premios do Festival do Rio de Ja
neiro, também noticiava em seguida: 

. 
"O Museu de Arte Moderna, desta Capital, resolveu reeditar 

o Festival do Rio de Jan.eiro, apresentando os melhores filmes que 
concorreram aos seis prémios internacionais. Dia 13, em sessao 
inaugural de gala, seriio apresentados os filmes que conquistaram 
es premios daquelt;_ certame. lnexplicav_elmenie, entretanto, dos 
trés filmes brasileiros premiados, o Mus.eu nao apresentará "Nor
deste" de Pedro Lima e "Aspectos do Alto Xingu" do eng. Ma
noel Rodrigues Ferreira. Causa estranheza, portanto, que uma 
entidade cultural, como é o Museu ~e Arte Moderna, apresente 
cinco filmes franceses, um polonés, um inglés e outro holandés, e 
somente um dos trés filmes brasileiros que conquistaram para o 
nosso país urna posi9iio de destaque no panorama da cultura cine·· 
matográfica mundial, ignorando os outros dois, portanto". 

Realmente, era inexplicável a atitude do Museu de Arte Mo
derna de Sao Paulo. 

E no día 12 de janeiro de 1951, o Diário de S. Paulo publi
cava um longo comunicado do Museu de Arte Moderna, informando 
sob o título "Festival Internacional de Cinema": 

"- Terá início, no próximo día 13, as 21 hs., no cine-teatro 
Siio Francisco, o Festival Internacional de Cineriza do Museu de 
Arte Moderna de Sao Paulo. Esse Festival é realizado com o fito 
de mostrar ao público de Sao Paulo uma sele9ao dos filmes exibidos 
no JI/ Festival Internacional de Filmes de Curta Metragem que teve 
lugar no Rio de Janeiro, em dezembro passado. Ao mesmo tempo, 
nas sessóes de 18:30 horas, serao apresentados alguns filmes de 
longa metragem premiados em Festivais lnternacionais. 

As assinaturas para as 26 sessóes do Festival estiio abertas 
na portaria do Museu de Arte Moderna de Siio Paulo, a rua 7 de 
Abril, 230, 2.0 andar, ao pre90 de Cr$ 100,00, para os sócios 
quites e inscritos até 31 de dezembro, e de Cr$ 250,00 para o 
público em geral. Novos sócios gozarao do direito a assinatura de 

fndia na praia. Ela se considera "vestida", pois usa o ulurf, 
um fío de fibra vegetal que a circunda a altura do púbis, 
onde prende um pequeno triangulo de folha de palmelra, 
seco, e do qual parte outro fio que passa pelo seu órgáo 
genital, saindo na parte posterior com um comprimento de 
aproximadamente dez centímetros. Sem o ulurí, as índias 
do Alto Xingu sentem-se nuas e envergonhadas dessa situa
<;áo. (Fotos pelo Autor) 
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cem cruzeiros mediante pagamento da anuidade de 1951. Na 
sessao inaugural de gala serao exibidos os seguintes filmes premia
dos no fil Festival Internacional de Curta Metragem: Grande Pré
mio: "Pacific 231", de lean Mitry (FrafZfa); desenhos animados: 
"Voleur de Paratonnerre", de Paul Grimault (Fraflfa); bonecos 
animados: "Zanzabelle a París", de Sonika Bo e Starewitch (Fran
~a); dramáticos: "Zelazowa Wola" (Polónia) e "Balzac", de lean 
Vidal (FrafZfa}; poéticos: "Bateau lvre", de Alfred Chamin (Fran
~a); sobre arte: "lmages Medievalles", de William Novik (FrafZfa); 
reportagem: "Steel" (Gra-IJretanha); sociais: "Walcheren" , de 
Charles Van der Linder (Holanda). 

Na categoría de filmes de divulg~ao científica foi premiado 
ainda o filme: "Pneumonectomia Total Direita" de J. B. Duarte, 
que será exibido apenas no f im da ses sao dedicado a essa categoría 
em virtude de seu caráter especial. 

Os filmes de 16mm sera.o exibidos gra~as a gentileza de Cassio 
Muniz S.A., que doou ao Museu um projetor Forway". 

Nota-se nesse comunicado do Museu de Arte Moderna, que 
essa entidade iria exibir "urna sele~ao dos filmes exibidos no 111 
Festival Internacional de Filmes de Curta Metragem. Aliás, a 
denomina~ao "curta-metragem" identificava-se com a de "média
metragem". Mas seria urna "sele~ao" e nao somente os filmes 
premiados. Nao havia pois razao alguma para a exclusao de 
"Aspectos do Alto Xingu" e de "Nordeste", de Pedro Lima. 

I 

U m protesto contra as exclusües 
Ora, possuía eu n'A Gazeta um grande amigo, o escritor, 

poeta e crítico Judas Isgorogota, pseudónimo de Agnelo Rodrigues 
de Mello. Na sua Página Literária d'A Gazeta, que era publicada 
aos sábados, ele tinha urna coluna denominada "Caricaturas 
Literárias", na qual fez um protesto contra a exclusao do Festival 
do Museu dos filmes "Aspectos do Alto Xingu" e "Nordeste", 
de Pedro Lima. Assim, fez Judas Isgorogota publicar na edi~ao do 
dia 13 de janeiro de 1951 (sábado) o seu protesto, onde dizia: 

Jovens índios na praia. Ao fundo já se inicia a floresta ama· 
z6nica. Durante a época chuvosa, que ·vai de outubro a man;o, 
o volume de água desses rios cresce consideravelmente, 
cobrindo totalmente essas praias. (Fotos pelo Autor} 
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"O Museu de Arte Moderna - reeditando o 111 Festival Mun
dial do Filme de Curta Metragem, organizado no Rio de Janeiro 
pelo Círculo de Estudos Cinematográficos e pelo Cercle lnternatio
núl du Cinéma de París, e como patrocínio do Ministério da Educa-
9ao, projetará hoje, em sessiio de gala, os filmes premiados naquele 
certame internacional. Há a notar que desses filmes cinco sao 
franceses, um holandés, um inglés e um polonés, figurando, como 
demonstra9iio de nosso pouco caso as nossas coisas, mesmo quando 
premiadas em concurso mundial, um único filme brasileiro, "Pneu
monectomia total direita", de Benedito J. Duarte, s6cio-fundador 
do Clube de Cinema do Museu de Arte Moderna. Por mais incrível 
que isto pare9a, por motivos desconhecidos, o Museu de Arte Mo
derna exibe, em sessao de gala, oito filmes estrangeiros e o único 
nacionúl a ser projetado é justamente um filme sobre uma opera~iio 
cirúrgica, privando o espectador das belezas naturais e sugestivas 
de filmes como "Nordeste", de Pedro Lima, e "Aspectos do Alto 
Xingu", de Manoel Rodrigues Ferreira, igualmente premiados, e 
que nos mostram, documentária e artísticamente, os mais caracte
rísticos aspectos da vida primitiva brasileira. 

Entretanto, projetará alguns filmes que concorreram ao 
Festival Mundial e niio obtiveram premio algum, nem mesmo uma 
consoladora MenfO.o Honrosa. 

Tal é o caso do filme "Portinari", da Cia. Cinematográfica 
Vera· Cruz. 

O Mu~eu de Arte Moderna, está claro, com a realizQfiio de 
seu Festival a cem cruzeiros a poltrona e com a proje~ao de filmes 
estrangeiros premiados, pretendeu apenas formár ambiente, aliás 
comercialissimo, para a .exibifao do filme "Portinari", da Cia. Ci
nematográfica V era Cruz, a tal que fez "Cai~ara" para dar um pulo 
do "Planalto para o mundo" e que, desgra~adamente, deu um 
tombo do Capitólio e f oi cair na Rocha Tarpeia . .. 

E olhe que os amantes da Arte Moderna, que tanto apreciam 
a pouca roupa da moda, perdem com isto um maravilhoso espetá
culo, pela beleza das paisagens, pelo colorido e pelos personagens 
do filme de Manoel Rodrigues Ferreira - "Aspectos do Alto 
Xingu" . 

JUDAS ISGOROGOTA" 

lndiozinho sobra9ando ovos do tracajá que retirou do ninho 
na arela. O tracajá é urna espécie de tartaruga de água doce 
que em agosto e setembro sai a praia e escolhe um local 
apropriado onde faz um buraco & bota seus evos (de 15 a 30). 
Depois cobre-os, procurando reconstituir a superfície da 
t: reia. De manhá, os indios váo a procura desses ovos, um 
saboroso petisco, além de ótimo alimento. (Foto pelo Autor) 
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Novas exihi<;oes e o anúncio de novo livro 
Mas nao me dei por achado com a atitude do Museu de 

Arte Moderna, e cuidei de projetar "Aspectos do Alto Xingu" para 
o público e ao mesmo tempo anunciar o lan~amento de meu novo 
livro Terras e tndios do Alto Xingu, conforme notícia publicada 
n'A Gazeta de 15 de janeiro de 1951 (segunda-feira): 

"A Sociedade Geográfica Brasileira fará exibifoes públicas do 
filme "Aspectos do Alto Xingu", no Auditório da Biblioteca Mu
nicipal, hoje, em duas sessóes, as 19:30 (sete e meia) e 21 horas 
(nove horas). 

Mais duas exibi<;óes serao feitas, uma amanha (terfa-feira) 
e outra quinta-! eira ( dia 18 ), obedecendo ao mesmo horário, is to 
é, duas sessóes noturnas. 

E:, a primeira vez que esse filme, premiado no III Festival 
Mundial de Cinema, é exibido ao público. A primeira exibifao
havia sido fe ita exclusivamente para os críticos de cinema há um 
ano. A Sociedade Geográfica Brasileira, a fim de preservar o ori
ginal de danos decorrentes de exibifóes contínuas, o havia mandado 
aos Estados Unidos a fim de ser feita cópia. Tendo chegado re
centemente, a Sociedade passa a exibi-lo hoje ao público, nao 
havendo convites especiais. 

Ess11s exibifoes coincidem com a publica9ao do livro Terras 
e tndios do Alto Xiugu, também do engenheiro Manoel Rodrigues 
Ferreira, editado pelas Edifóes Melhoramentos, e que será posto 
a venda amanha". 

Nota-se, nessa notícia, que já havia urna cópia do filme, feita 
para preservar o original, que aliás tinha pouco mais de duzentas e 
cinqüenta emendas. 

O Festival do Museu faz justic;a 
Diante dos protestos e críticas feitas ao Festival Internacional 

de Cinema do Museu de Arte Moderna, o encarregado ou encarre-
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gados da sua organiza~ao nao viram outra solu~ao senao incluir 
nele "Aspectos do Alto Xingu" e "Nordeste", de Pedro Lima. Daí 
terem o Diário de S. Paulo e O Estado de S. Paulo, ambos no dia 
20 de janeiro de 1951, publicado o seguinte comunicado do Museu 
<le Arte Moderna: 

"FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA - O Museu 
de Arte Moderna está apresentando um Festival Internacional de 
Cinema, com filmes de curta e longa metragem no cine-teatro Sao 
Francisco. Hoje, sábado, as 18:30 horas será exibida a fita "Sob 
o Sol de Roma", dirigida por Renato Castellani, premiada no Fes
tival de Cannes eni 1948. Esta fita será exibida por uma genti
leza da Dipa Films". Ás 21 horas serao exibidas /itas de curta 
metragem: científicas: "Challenge: Science Against Cancer" (Ca
nadá); "Neurosis Dominance in Cats" (EE.UU.); "Hyppocampe", 
de lean Painleve; "Vampyr'', de lean Painleve; "La mouche" , do 
dr. Thavendre (Franfa); "Circulation of the Blood" e "Meadow 
Ant" (Gra-Bretanha). 

Em f ace do grande número de interessados que nao podem 
acompanhar o Festival completo, encontram-se a venda na bilhe
teria do cine-teatro Sáo Francisco entradas avulsas. Hoje, sábado, 
as 15:30 horas, seriio exibidas em sessao especial as jitas brasileiras 
de curta metragem premiadas no llI Festival Internacional do Rio 
de Janeiro: "Nordeste", de Pedro Lima; "Aspectos do Alto Xingu'', 
de Manoel Rodrigues Ferreira, e "Pneumonectomia total direita", 
de Benedito J. Duarte. 

Amanhií, em sessiio especial, as 15:30 hs., será reexibido, 
em aten9(i,o a numerosos pedidos, o filme "Ce siécle a cent ans". 

E assim, nesse sábado, 20 de janeiro de 1951, as trés e meia 
da tarde, f oram exibidos os trés filmes brasileiros premiados no 
Festival do Río de J aneiro. " 

Entretanto, esse incidente em nada alterou as minhas rela
~6es com o Museu de Arte Moderna, onde continuei indo regular
mente, e ao qual faria até algumas doa~oes, conforme veremos 
mais adiante. 
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O Comentário de Menotti Del Picchia 
Publicado o livro Terras e fndios do Alto Xingu pelas Edi~óes 

Melhoramentos, o primeiro a comentá-lo foi Menotti Del Picchia, 
em um de seus artigos que publicava habitualmente n'A Gazeta. 
A edi~ao do jornal, de 27 de janeiro de 1951 , publicou o segu1nte 
artigo de Menotti Del Picchia, que tinha o título do livro: 

"Curioso! N ós somos lá jora tiio conhecidos pelos nossn.\ 
indios e n6s, cá de dentro, mal conhecemos um indio nosso. E; com 
avidez que lemos um Couto de Magalhaes, um Hércules Florence, 
um R oquete Pinto e assistim os, maravilhados, aos filmes documefl 
u~is tirados no sertáo. E; tao estranho e pítoresco o selvagem para 
o brasileiro, que suas elites tiveram informa<;do dele vía M ontaigne, 
Rousseau e, eu mesm,o, nas páginas da saura ro1nanesca 
"Cum munká", suei um topete para me docum entar sobre seu lin
guajar gutural e sincopado e seus usos. Dormí com a " A ne da 
gramática da língua mais usada na costa do Brasil" , do será/ ico 
José de A nchieta, para saber que "yxé orójucá" quer dizer "eu re 
mato" e que "ajura" quer dizer " pesco<;o' · . .. 

Tudo o que se escreva ou o que se m ostre sobre nossos indios 
interessa nossa vida de hipercivilízados, talvez cansados desies 
asfalto ~· nos quais a m orte ciranda motorizada ou dessas filas exas
perantes que tornani nossos prazeres urn tormento. Quando se 
pensa que um carajá, para alcanrar sua m aloca, nüo precisa esperar 
vinte m inutos um ónibus da A gua R asa para depoi~ ir ne/e pren
sado como um bacalhü.u em caixa, atirado aos solavancos contra 
os defensivos cotovelos dos parceiros, tém -se inveja do carajá r! 

sonha-se com urna maloca, horrorizados com a estridente e jormi
gante cidade. O índio, se é ainda desconhecido , nao cessou de ser 
um ideal e um sonho. 

E por isso que livros como os de Manoel Rodrigues F erreira , 
Terras e Indios do Xingu, nos interessarn e empolgam. M eu 
colega Ferreira tem alma de Raposo . A ancestral fascinar;ao do 
sertáo e do mistério está no seu sangue. A cpopéia nzateira que 
Cassiano imortalizou no seu "Martim Cerere" , e que deu a Bilac 
o instante épico-dram ático do "Carador de esmeraldas" , o excita, 
mas suas pesquisas nao sao no campo lírico, mas a m oda dos 
Livingstone e dos F awcett: ele se imerge na cerra e procura des
vendar científicam ente seu mistério . 
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Nesta beta ediraó da Melhoramentos, o Livro de Ferreira tra:;, 
no texto excelentes gravuras. A primeira delas nos dá a irnagem 
do autor: um autentico bandeirante, de barbara e bacamarLe, ao 
lado de T aconí, um Camaiurá reduzido. lsso m ostra a integrar;iio 
do autor na paisagem que descreve. A primeira 'parte do volume 
é urna douta resenha histórica de penetrar;do rumo do Araguaia 
as lendária~ terras dos Martírios, "o bizarro e grandioso conjunto 
de rochas, a coroa, lan<;as, cravos, escadas, e tudo o mais que 
evoca os instrumentos do martirio de Cristo" . É assim que nascem 
os mitos. Das alucinaroes e dos sustos surgem os prodígios. "A s 
coisas estiio cheias de deuses" - disse Tales de Mileto. A serra 
milagrosa, com seu calvário de <?Uro, tornou-se o íma de novas 
her6icas aventuras e foi assim, merce do fascínio da Lenda. que 0 

m isterioso sertáo foi sendo devassado. 

A pós esse largo intróito histórico, o livro passa a desc:rever a 
mágica regiao dos Xavante, xucros bugres hostis e indornesci
cáveis. Seguimos, embalados por um bom estilo e através de urna 
narrativa rica de anedotário, para além do rio das Martes, até o 
alto Xingu, onde travamos rela9oes com seus tostados habitantes. 
A í pescamos, observamos os costumes dessa iniemorial colonia de 
nudismo . lmiscuímo.;.nos com os Trumái. Escutamos, entao, os 
esturros das onras e os latidos bravíos dos cachorros como réplica 
defensiva a sonora agressao selvagem das jeras. Agora singramos 
~s águas do Coluene, comemos urna posta de poraque assado na 
grelha rústica. Talvez esse estranho peixe - usina aquática -
tivesse descarregado sua carga elétrica no pescador incauto. Assis
tim os, agora, a macera9ao do timbó dentro do rio, emulsionando, 
o índio, a água remansada com o tóxico que narcotizará os peixes 
tornando-os f áceis al vos dos seus arpoes e das suas flechas . . 

O livro de Manoel Rodrigues Ferreira é um precioso do
cum entário registrado com arguto espírito de observa~ao e rigorosa 
honestidade. Aos antropologistas, sociólogos e estudiosos das 
coisas brasileiras, é manancial precioso. Há nessas páginas que se 
leem com encantamento urna espontánea ternura pelos nossos 
irmáos silvícolas e uma fina compreensiio da sua candura. 

Niio tivessem os índios, através de Montaigne, pregado ao 
romántico Joao Jacques o maior "bluff" sociológico da História, a 
descri9ao paradisíaca de F erreira nos levaría a desejar de novo 
urna regressao ao primarismo da tribo, ao comunismo sem n1ar-
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xismo dos Trumái ou dos Camaiurás. Mas a teoria do "bom selva
gem" f aliu nas caricatas experimenta9oes democráticas "dos maus 
civilizados". O intelectualismo urbano envenenaría até urna socie
dade de arcanjos . .. Resta-nos, portanto, apenas ler estas páginas 
sem aspirar transportar os usos des tes selvagens para os asfaltos. 
O ideal humano é sempre coisa f ora do alcance da triste realidade 
dos homens" . 

Eu estava conseguindo o rneu intento, plenamente. Agora, 
era um ilustre poeta que se declarava maravilhado com a vida 
indígena, tal como eu a descrevia no livro, ilustrado fartamente 
com fotografias que eu mesmo tirara. Aliás, o livro era a repro
du~ao , um 'pouco ampliada, da série de reportagens que eu publi
cara n'A Gazeta em 1948. 

O porque de ter sido negado o premio 
no festival de cinerr1a do Rio 

A revista mensar "Anhembi", cujo diretor era o jornalista, 
escritor e político Paulo Duarte, em seu número 3, vol. 1, de feve
reiro de 19 51, na se9ao "Cinema de 3 O di as", a partir da página 
569, sob o título "III Festival Internacional da Fita de Curta Me
tragem", tratou desse evento, escrevendo inicialmente: 

"O "Cercle International du Cinéma", entidade instituída em 1947, 
I 

com sede em Paris, já promoveu, em 1948 e 1949, dois festivais 
reservados a película de curta metragem, excelente e oportuna 
iniciativa, pois permite ao pequeno produtor, ao amador e aos que 
se dedicam a experiencia estética e técnica no cinema congrega
rem-se anualmente numa grande competi9áo internacional, onde se 
revelam muitas vezes os méritos e a capacidade de cineastas até 
entiio desconhecidos. Os vários generas cinematográficos se re
partem, ne"Ses festivais, em diversas categorias: desenhos e bonecos 
animados, películas dramáticas, poéticas, experimentais, científicas, 

. ensaios sobre arte, documentários sociais, reportagens etc., tudo 
C,:,entro da concepfilo da "película de curta metragem", isto é, cujo 

Duas índias no igarapé, em sua canoa de casca da árvore 
jatobá. Para fazer essa canoa, os índios fazem alto andaime 
em torno do tronco do jatobá, dele destacando a canoa. (Foto 
pelo Autor) 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org
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tempo de projefiíO niío ultrapasse 30 minutos. Prémios diversos 
com denominafiío própria, sao, ao final, distribuídos aos vence
dores de cada categoría. 

Na última convenfáo do "Cercle International du Cinéma", 
tendo-se em linha de conta que aos do is fes ti vais já orgarúzados 
pela instituifiío somente concorreram países europeus, decidiu-se 
que o terceiro se realizasse numa IUlfli.o americana, havendo sido 
escolhida a cidade do Río de l aneiro e o mes de dezembro de 
1950 para a sede e época desse concurso cinematográfico interna
cional. A escolha da capital brasileira se deve, sem dúvida, a 
Alexandre Djukitch, velho amigo do Brasil, que aqui chegou em 
outubro do ano passado, a fim de se entender com as entidades 
cinematográficas do país sobre a organizafiío do 111 Festival. Tive
mos pois no Rió de Janeiro, em meados de dezembro, com a 
colaborafiío do Círculo de Estudos Cinematográficos daquela Ca
pital, a ocorréncfr¡, do 111 Festival Internacional da Fita de Curta 
M etragem, a que se fizeram representar e disputar os vários premios 
países de todo o mundo: Brasil, Estados Unidos, Franfa, ltália, 
Inglaterra, Canadá, Bélgica, Polonia, Checoslováquia, Suécia, India, 
Holanda, México, Noruega, Suífa e até a Organizafiío das Nafoes 
Unidas. Sob o ponto de vista do elevado número de países parti
cipantes é dos cineastas que representaram esses países, niío há 
dúvida que o 111 Festival ultrapassou qualquer espectativa. Houve, 
entretanto, alguns senoes e alguns incidentes lamentáveis que em
panaram o brilho dessa magnífica iniciativa. Assim é que, segundo 
a imprensa carioca, uma organizafáo defeituosa do Festival pre
judicou muitíssimo a sua realizQfáo e o próprio julgamento dos 
trabalhos concorrentes aos vários premios: membrps do júri ( com
posto de 24 personalidades brasileiras e estrangeiras nem sempre 
com a capacidade técnica para julgar uma pefa de cinema) que 
náo compareciam as projefoes~ salas impróprias para as exibifoes, 
falta de selefáo prévia das películas concorrentes, algumas das quais, 
como niío podía deixar de acontecer, sem nenhum valor técni.co 
ou artístico, mas que foram exibidas ao lado de outras de mais 
alta qualidade, e até injustif icável tentativa de tumulto provocada 
por elementos comunistas, nos trabalhos de julgamento, que tudo 
f izeram para outorgar os premios aos concorrentes da "linha justa", 
quando estes participavam de determinadas categorías. Mas, depois 
de dissabores vários, a comissii.o julgadora assim distribuiu as 
recompen$as: 

f ndia no igarapé. i: o igarapé um bra~o do río formado de 
um córrego que nele vai dar, mas que teve seu leito alargado. 
As tribos do Alto Xingu procuraram fazer suas aldeias junto 
a esses igarapés. (Foto pelo Autor) 
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Fitas Experimentais (Prémio Eggling) - "Pacific 231", de 
lean Mitry (Franr;a). 

Fitas sobre Arte (Prémio Canudo) - "lmages Medievales", 
de Norwik (Fran9a). 

Fitas Poéticas (Premio Dullac) - "Bateu lvre", de Alfred 
Chaumim (Fran9a). 

Filas de J{eportagens (Premio Mesqisch) - "Steel", de Mistro-
zowie (Inglaterra). • 

Fitas Documentárias Sociais (Premio Vigo) - "Walcheren", 
de Linder (Holanda). 

Fitas Dramáticas e Biográficas (Prémio Feyder) - "Balzac", 
de Jean Vida[ (Fran9a) e "O Ber90 de Chopin", de Cekalski 
(Polonia). 

Desenhos Animados (Premio Reynaud-Cohl) - "Le voleur 
de Paratonerres", de Paul Grimault (Fran9a). 

Bonecos Animados (Premio Meliés) - "Zanzabelle a París", 
de Zanika (Fran9a). 

Fitas Latino-Americc¡nas (Premio Cavalcanti) - "Nordeste", 
de Pedro Lima (Brasil). 

Fitas Científicas (Premio Marey) - "Pneumonectomia Total 
Direita", de Benedito J. Duarte (Brasil). 

Quanto ao "Grand Prix" do Festival, destinado a pe9a de mais 
alío valor cinematográfico, concorrente em qualquer das categorías, 
foí ele atribuído a "Pacific 231", de lean Mitry, da Fran9a, depoís 
de uma dramática sessáo de julgamento, em que os da "linha justa" 
lan9ando miio do tumulto e de argumentos apaixonados, tudo ten
taram para conceder o premio a "O Ber90 de Chopin", de E. Cé
kalski, representante da Polónia. Na categoría das "Pitas de Me
tragem M édia", a inda por f or9a de ideo logias políticas, inopor
tunas e inaceitáveis em assuntos de arte, niio foi considerado o 
trabalho de Manoel Rodrigues Ferreira - "Aspectos do Alto 
Xingu" -, com montagem de Benedito J. Duarte, ambos de Sao 
Paulo. Tratava-se, entretanto, de uma excelente realiza9ao, feíta 
em cores e que por certo levantaría o premio de sua categoría, 
nao só aqui mas, talvez, em festivais de jora. Conquistou apenas 
uma men9iio honrosa, muito pouca coisa proporcionalmente aos 
altos méritos dessa /ita, cujo autor por ser "amador" nao podía 
classificar-se a obten9ao do premio. Sem comentários! 

Outra índia no igarapé. Traz na cabec;a urna rodilha de capim. 
sobre a qua! colocará a panela cheia de água, quando retornar 
a aldeia. (Foto pelo Autor) 
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Nem todos, evidentemente, concordaram com as decisoes do 
júri. Houve mesmo um crítico do Rio, por sinal que concorrente 
ao Festival, que pejorativamente chamou de "pirotécnicos" os 
membros da Comissao Julgadora, só porque estes premiaram algu
mas pefas fe itas em cores, em disputa com out ras executadas em 
preto e branco. Argumento pueril, como se ve, pois a cor hoje está 
integrada na estética do cinema e quando bem compreendida exerce 
realmente urna f Unfao na estrutura da fita". 

Mais adiante dizia o comentário da "Anhembi'º: 

"Antes de encerrar esta nota, querenios registrar um reparo 
sem importancia, mas significativo. Ao que parece, entre os inte
lectuais, entre os cronistas de cinema, portanto, como entre outros 
agrupamentos humanos, o exito de uns, em lugar de servir de 
motivo de júbilo dos outros, serve ao contrário para acirrar o des
peito contra o vencedor. Misérias de que a inteligencia ainda nao 
'Se libertou. Vimos que sao Paulo pode obter um dos primeiros 
premios desse concurso internacional de cinema. Pois é curioso o 
silencio que se fez em torno desse triunfo que deveria nao só 
alegrar os paulistas, mas provocar aqui uma ampla divulg(Jfao. 
Pois enquanto no Río se salientou a importáncia do fato, em Sao 
Paulo, salvo um e outro jornal, como o Correio Paulistano, A Ga
zeta e Gazzetta Italiana, a quase unanimidade dos órgaos de im
prensa propositalmente o ignoraram ou tardía e chochamente se 
manifestaram. Houve coisa pior ainda: alguns chegaram ao ponto 
de cortar das notícias e comunicados a referencia fe ita ao vencedor 
paulista! O mais lastimável dessa minúcia, entretanto, foi o caso 
do Museu de Arte Moderna, o qual, jalando do certame pelos seus 
comunicados a imprensa e até em seus conviteJ of iciais para o 
espetáculo da exibifao das /itas premiadas, apesar de achar-se 
incluída na rel(Jf ao a película paulista também premiada, dela niio 
consta a menor referencia em nenhum daqueles documentos. Niio 
julgamos evidentemente o Museu de Arte Moderna da mesma 
forma que somos abrigados a julgar os outros. Trata-se aí nao de 
um deselegantíssimo dolo intelectual, mas de urna inadverténcia 
deplorável, apesar do esf orfo posterior que se fez, nos comunica
dos, para corrigir a "gafle". 

O fato nao tem importancia, como sublinhamos, pois tais ma
nif estaf oes inferiores nem aumentam nem diminuem as qualidades 

ou def eitos das obras premiadas, mas de qualquer mane ira deveria 

índia delxa o lgarapé, de volta a aldeia. Nao tem os preciosos 
colares e carrega água em uma grande caba{:a, ao lnvés de 
fazer nas valiosas panelas de ceramlca, também como as 
duas índias anteriores. (Foto pelo Autor) 
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ser registrado, dada a esquisitice de tais sentimentos exatamente 
entre aqueles classificados por fás ou por ne/as como mentores do 

espírito e das classes mais esclarecidas do nosso meio" . 

Por csses comentários da "Anhembi" ficamos sabendo das 
cirCtinstancias em que decorreu o 111 Festival Internacional da Fita 
de Curta Metragem realizada no Rio de J aneiro en1 dezembro de 
1950. E ficamos sabendo que o premio outorgado a "Aspectos 
do Alto Xingu" fora retirado pelo fato de seu realizador nao ser 
profissional. Mas, por que foi entao aceita a inscri<;ao do filme? 
A verdade, como bem acentuou a "Anhembi", é que o IlI Festival 
foi tun1ultuado pelos elementos comunistas a época denominados 
"da linha justa", e que nao admitiriam, em hipótese alguma, que 
o documentário sobre a reconstru<;ao de Varsóvia pudesse perder 
para o da vida indígena brasileira. Aliás, quanto a "men<;ao hon
rosa" que foi atribuída a "Aspectos do Alto Xingu", até hoje 

estou esperando o respectivo diploma. 

Índios, sertanejos, sertanistas, 
(~ientistas, jorr1alistas e escritores 

Nesse ano de 1951, já come¡;ava a surgir a questao relativa 
aos contatos entre as popula<;6es indígenas e as nossas, ditas "civi

lizadas". Por isso, no dia 6 de abril de 1951 , publiquei artigo 

n' A Gazeta, sob o título "Cientistas e jornalistas", no qual dizia 

a certa altura: 

"Evidentemente, o problema indígena é, em nosso país, muito 

sério. Mas a consciéncia desse problema só está sendo despertada 

na nacionalidade pela imprensa. Nao sao os livros especializados 

dos cientistas sociais que o ventilam. Aos jornalistas e aos escri

rores, que desenvolveram a capacidade toda especial de se torna

rem. acessiveis ao grande público) é que cabe a tarefa de divulgar 

os grandes problemas nacionais e de despertar, na consciencia da 

coletividade, o verdadeiro sentido da sua· extensao. 
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Entrar em contato com índios é um direito tanto de cientistas 
sociais, quanto de jornalistas, escritores etc., desde que tanto uns 
cGmo outros sejam devidamente credenciados, principalmente pelas 
suas qualidades pessoais. 

Porque o contato entre as popularoes sertanejas e as cribos 
indígenas, esse é urna fatalidade, constituindo o verdadeiro proble
ma que os homens da imprensa ventilam" . 

No dia 14 de abril de 1951, A Gazeta publícava um artigo 
de Orlando Villas Boas, sob o título "Terras e índios ·do Alto 
Xingu", no qual ele dizia: 

"Nao há dúvida que o Dr. Manoel Rodrigues Ferreira resoLveu 
retratar o Xingu. Primeiramente tivemos o seu estupendo filme 

"Aspectos do Alto Xingu" e agora o seu magnífico livro Terras ~ 
ludios do Alto Xingu. 

Xingu, com seu aspecto físico, com sua gente, com suas lendas, 

documentado no filme e narrado no livro. 

Rodrigues Ferreira niío ficou preso, nos meses que esteve 

conosco, a "sombra e água fresca" do Posto. Ferreira percorreu 

as aldeias, fez caminhadas esta/antes, ca~ou e pescou com indios, 
carregou na rede doentes da aldeia, passou a beiju, peixe mexido, 

pequi azedo e cauim. E foi tudo isso anotando e filmando, quando 

podia. 

No livro, pela maneira fiel com que descreveu os camínhos, 
as aldeias, as viagens nas frágeis canoas de casca de jatobá, os 

costumes dos índlos, há tantos atrativos quanto no filme". 

Helena Silveira e o cinema nacional 
N essa época, era jornalista d' A Gazeta Maria Antonia Campos 

Salles, encarregada da Página Feminina do jornal. Era casada com 
o diplomata Franchini Neto, chefe do cerimonial do Govemo do 
Estado de Sao Paulo. Era, pois, Maria Antonia, minha colega de 
jomalismo, e dada essa nossa amizade certo dia ela convidou-me 
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para projetar "Aspectos do Alto Xingu" em sua residenciat noi~e 
em que seria recepcionado o embaixador da Inglaterra no Brasil. 
Prontifiquei-me, e nessa recep~ao fiquei conhecendo a jornalista 
e escritora Helena Silveira, que assinava urna coluna Social na 
Folha da Manha com o pseudonimo de "Helen". No dia 15 de 
abril de 1951, com esse pseudonimo, Helena Silveira publicava em 
sua página social a reportagem seguinte sobre aquela recep~ao : 

"O embaixador britanico e Lady Buttler estiveram em Silo 
Paulo, encantando a sociedade que com eles conviveu. Franchini 
Neto proporcionou aos jornalistas ocasiilo de estar momentos com 
o casal ilustre e a simpática Miss Buttler. Foi urna reuniiio de 
caráter mais íntimo, em casa de nosso amigo vereador e chefe do 
protocold, com Maria Antonia recebendo fidalgamente. Rodaram, 
nas salas escuras, aquele filme extraordinário de Manoel Rodrigues 
Ferreira, já exibido no Museu de Arte, e que nos leva ao alto 
Xingu com seus índios e sua flora rebentando superlativamente. 
Nilo se pode explicar como esse nosso colega de tanto mérito -
Manoel Rodrigues Ferreira - ainda nilo integre o nascente cine
ma nacional. 

V oltemos ao salilo de Franchini para lá notar a poetisa Susana 
de Campos, a cantora Maria Kareska, os casais Sílvio Luciano de 
Campos, José Nabantino Ramos, Joilo Batista Ramos, os srs. Flávio 
de Carvalho, Murilo Antunes Alves, além do consul e vice-consul 
britanicos e algumas outras pessoas de imprensa e carpo consular. 
Registramos na recep9ilo dos embaixadores britanicos a presen9a 
do consul norte-americano, sr. Juliano Greenup, do consul francé~, 
sr. Robert Valcur, do consul geral italiano, sr. Giúlio Monbelle, 
do consul do Líbano, sr. Naim Amiure, e sra. do 1consul da Espa
nha, sr. Frederico Gabaldov, do consul da Síria, sr. Abdul Karim 
Dandache. 

Estiveram presentes o sr. Ciro de Freitas Vale, o secretário 
da Saúde, sr. Francisco Antonio Cardoso, o secretário da Via9áo, 
sr. Nilo Amaral, os casais Gilbert Last - O.B.E., Dowrie, 
Wellington, Trevor Rees, a sra. Marjorie Prado, os srs. Francisco 
Matarazzo Sobrinho, D. Darling e Odilon de Sousa". 

Helena Silveira, nesse seu registro social fora bastante amável 
para comigo, e por isso, no dia 16 de maio de 1961, publiquei 
n' A Gazeta artigo sob o título "O cinema nacional", o qual trans-
crevo na íntegra: 
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"Minha ilustre colega de imprensa, Helena Silveira, escreven
do no seu jornal estranhou que eu náo estivesse ainda integrado 
no Cinema Brasileiro. 

. Ora, sou abrigado a dizer que já pensei seriamente nesse 
assunto. E por pensar assim foi que me mantive, até agora, com
pletamente afastado dessas atividades. Explicarei por qué. 

Em come9os de 1948 conseguí influenciar alguns amigos, no 
sentido de ser fundada urna Sociedade de Geograf ia, que niío teria 
o objetivo de fazer estudos científicos, mas unicamente popularizar 
conhecimentos relativos ao nosso país. Somos um povo que co
nhece melhor o Oeste norte-americano do que o nosso Brasil 
Central) e isto é urna coisa facilmente explicável, diante dos nossos 
parcos recursos de divulga~áo, principalmente o cinema. E é o 
cinema o meio de expressáo mais importante, dadas as atuais 
condi9oes sociais do Brasil. Logo após a revolu~áo russa, Lenine, 
em memorável discurso, jalando da reorgani.~áo do seu país, 
disse que era, para ele, a mais importante das . artes, o cinema. 
Ele quería afirmar com isto que o cinema iria ocupar um papel 
importante no engrandecimento da Rússia. Hoje, está provado 
que tal f oi conseguido plenamente. 

Teria a nossa Sociedade Geográfica Brasileira o objetivo de 
divulgar a geografía do Brasil, principalmente. No dia da sua 
funda~ilo, faz hoje trés anos, anunciei que iría unir-me a Expe
di~iio Roncador-Xingu, no norte de Mato Grosso, por alguns meses, 
e que desejava realizar um documentário para a Sociedade, solici
tando para isso a colabortJfáo dos meus confrades, seus fundadores. 

Carlos Marien ofertou-me vinte rolos de películas coloridas, 
para aquele fim. Eu nunca antes havia segurado uma cdmara de 
cinema nas máos, e no entanto havia assumido o compromisso de 

· f azer um documentário. Eu estava firmemente convencido de que 
havia as9umido urna responsabilidad.e para com o meu povo, atra
vés de uma Sociedade cultural. Por isso, estudei cinema com 
afinco, durante um més. Procurei utili1.ll1'-me bem da cdmara que 
me era emprestada, urna vez ou outra, por um amigo, na Expe
di~áo. 

H oje sinto-me perfeitamente recompensado e em paz comigo 
mesmo, pois embora o meu "Aspectos do Alto JCmgu" nao seja 
aquilo que eu pretendia, ganhou entretanto o seu lugar na hist6ria 
do cinema nacional. 
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Muito embora diga.m que sou um cineasta instintivo, ~.:ontinuo 

acreditando firmemente que aquela 1ninha obra foi, antes de Ludo, 
o resultado de urna responsabilidade que eu havia assumido. 

Por ter adquirido essa consciencia de cinema é que tenho. me 
mantido a/astado do nosso ambiente cinematográfico. Nao posso 
convencer-me de que o nosso cinema deva ser o arremedo do 
"film noir" francés ou do "neo-realismo" italiano. Cinema deve 
ser um auténtico produto de urna cultura, no seu sentido socio
lógico. E de ·nenhuma maneira estamos procurando este caminho, 
muito embora se suponha que e.quilo que se denomina "drama da 
terra" possa ser o.presentado como senda a Lula de dais homens 
pela posse de urna fazenda. 

Evidentemente, o r.osso verdadeiro cinnna existirá com a 
próxima criafdo do Cinema Nacional, pelo presidente Getúlio 
Vargas, que está pessoalmente interessado no advento de urna 
indústria cinematográfica que tenha um verdadeiro sentido nacio
nalista, possuindo aquelas nossas características que nos definem 
como povo. 

Será um empreendimento gigantesco, pois neste nosso meio 
de jovens poderosamente influenciados por urna corrupta filosofía 
existencialista importada terá o Cinema Nacional o objetivo de 
transmitir urna mensagem de otimismo, despertando a confianfa 
em nosso próprio valor, animando-nos para os mazs altos de
sígnios". 

Mas, nesse artigo, em seguida a minha assinatura, eu usava 
o título: "do Instituto Histórico e Geográfico de Sao Paulo", e 
nao mais "da Sociedade Geográfica Brasileira". Nota-se também 
no artigo a enfase que eu dera a funda~ao dessa éntidade e quais 
deveriam ser os seus objetivos. Esta observa~ao é importante, 
pois já lavrava na Sociedade uma crise que explicarei mais adiante. 

Um cornentário de Vivaldo 
Coaracy (V.Cy.) 

Nessa época, O Estado de S. Paulo tinha um colaborador per
manente, Vivaldo Coaracy (1882-1967) , engenheiro, jornalista, 
escritor e historiador, que assinava suas crónicas com a abrevia~ao 

A roc;a de mandioca do indio. Por entre as calvaras, os índios 
plantam as ramas de mandioca, no sentido vertical, deixando 
a parte superior descoberta, onde nascem os brotas. (Foto 
pelo Autor) 
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do seu nome: "V.Cy." Em duas colunas, elas precediam as Notí
cias do Río e eram muito lidas. Eu nao o conheci pessoalmente 
e infelizmente nunca tive ess.a oportunidade. A Edi~oes Melhora
mentos enviou-lhe um exemplar do meu Terras e tndios do Alto 
Xingu, que Vivaldo Coaracy comentou numa série de quatro artigos 
intitulados "lndios" e publicados n'O Estado de 31 de maio, 1.0

, 

2 e 3 de junho de 1951. Nessa série de artigos, V.Cy. clissertou 
sobre os nossos índios na literatura européia e no romantismo bra
sileiro do século passado. Ao fazer urna referencia aos índios bra
sileiros, V.Cy. escreveu: "Os brasilíndios, como diz o sr. Manoel 
Rodrigues Ferreira". A estranheza do cronista era justa, pois como 
já disse fora esse vocábulo "brasilíndio" cunhado recentementc 
pelo prof. Tito Lívio Ferreira; boje, esse neologismo já consta do 
grande Novo Dicionário da Língua Portuguesa, de Aurélio Buarque 
de Holanda Ferreira. Mas, naquela série de artigos, Vivaldo Coa
racy comentou quatro livros recentes sobre índios: de Flores tan 
Fernandes, de Mário Baldi, de Darcy Ribeiro e o meu. Após co
mentar Religiáo e l\titologia Kadiuéu, de Darcy Ribeiro, escreveu 
Vivaldo Coaracy: 

"O outro livro que andei Zendo é muito diferente, embora náo 
menos sedutor. Em Tenas e Indios do Alto Xingu (Edifoes Me
lhoramentos), o sr. Manoel Rodrigues Ferreira, depois de uma pre
cisa e completa exposifao de todas as tentativas fe itas para redes

cobrir e localizar os famosos e lendários "Martírios", passa a 
narrar-nos a sua recente expedifao as tribos que povoam as cabe
ceiras do Xingu, nas margens do Coluene e do Ronuro. E uma 
narrativa singela e fluente. O autor niio apresentq teses nem de
f ende teorias; nao procura interpretafoes e nao estabelece para

lelos; é deliciosamente despretencioso. Conta com simplicidade 
o que viu, registra o que colheu. Em cada uma de suas frases 
sente-se a honestidade sincera da exposifao. E desta descrifao 
objetiva e clara, o leitor que queira pens{.lr tira conclusoes pre
ciosas que contribuem ricamente para a compreensiio do problema 
do índio, do índio real, tao flagrantemente diferente do modelo 

literário e romántico. 

Ao contrário dos Kadiuéu que o sr. Darcy Ribeiro nos des.
creve, as onze tribos rarefeitas que o sr. _Yanoel Rodrigues Ferreira 
visitou nas cabeceiras do X ingu tém tido raros e f ugazes contatos 

A mandioca é o alimento básico do índlo. Aos homens cabe 
derrubar a mata, por-lhe foto e plantar as ramas de mandioca. 
As mulheres cabe, em quase todas as manhás, arrancar os 
tubérculos, traze-los para a aldeia, descascá-los e ralá-los. 
A mandioca da foto é conheclda por •brava", pois é vene
nosa. As indias lavam-na tres vezas, espremendo-a, em cada 
vez. numa estelrlnha das que Já vimos. Está, asslm, pronta 
a farlnha de mandioca, sem o tóxico que contlnha original
mente. íFoto oelo Autor) 
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ccm os civilizados e nao lhes sofreram a in/ luéncia de forma sen
sivel. Aqui vemos o índio natural, no estágio de evolu~ao da sua 
cultura a que atingiu espontaneamente, quase em plena pureza. 

Dá-nos o sr. Rodrigues F erreira um livro encantador e va
lioso. Enriquece-o opulenta documentafiio fotográfica obtida 
pelo próprio autor e que completa o texto. A apresentafii.o ma
terial do volume, o aspecto tipográfico, caprichosamente executada 
pela Melhoramentos, faz justifa ao mérito da obra". 

Vivaldo Coaracy percebeu perfeitamente que o meu objetivo 
nao era fazer ciencia social, mas sim divulgar, vulgarizar conhe
cimentos sobre os índios, mostrando-os exatamente como sao, ou 
seja, seres tao humanos como nós, di tos "civilizados". 

O Projeto de Lei de Utilidade 
Plíblica da SG B 

Como já disse, fundada a Sociedade Geográfica Brasileir& 
no dia 31 de maio de 1948, cinco dias depois eu .iá rumava para 
o Alto Xingu. Ao voltar, em fins de setembro, nada existía da 
Sociedade, que nem ao menos urna reuniao realizara. Para pro
pagar o seu nome, resolví assinar as reportagens que iria publicar 
sobre o Alto Xingu, utilizando o título: "da Sociedade Geográfica 
Brasileira". Esse artifício ajudaria a tornar a entidade conhecida, 
pois anteriormente eu utilizava o título: "do Instituto Histórico e 
Geográfico de Sao Paulo"; aliás, o último artigo que publicara 
n'A Gazeta, sob o título "A danc;a dos tangarás", e no qual utili
zara essa condic;ao, "do Instituto", fora publicado no dia 26 de 
maio de 1948, cinco dias antes da fundac;ao da Sociedade. Agora, 
eu o substituía pela condic;ao "da Sociedade Geográfica Brasileira". 
Aliando esse neme aos meus trabalhos, ela se tomaría conhecida, 
o que entusiasmaría mais pessoas a entrarem no seu quadro de 
sócios, pois éramos semente doze, como já vimos. O artifício dera 
certo. Mas, com a projec;ao do filme "Aspectos do Alto Xingu", 
que se iniciou um ano após, ou seja, no dia 13 de setembro de 
1949 f en tao o nome da Sociedade comec;ou a ganhar espac;o em 

Esse trabalho de preparar a farinha de mandioca pode ser 
felto em conjunto de duas ou mais famílias, ou numa única, 
conforme a foto abaixo, na qual se ve urna panela com a água 
venenosa, onde· se deposita o polvilho, depois usado para 
fazer mingau, ao fogo. (Fotos pelo Autor) 
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todos os jornais. Enquanto isso, mais sócios eram admitidos na 
entidade, alguns pelas minhas maos, outros pelas maos do presi
dente Agenor Couto de Magalhaes. Mas estes eram em número 
bem superior. O tempo que eu tinha disponível, além das minhas 
tun~6es de engenheiro, era para projetar o filme "Aspectos do 
Alto Xingu", escrever o livro Terras e tndios do Alto Xingu, 
fazer novas reportagens, principalmente sobre sítios históricos do 
litoral; mas, para faze-las bem feitas, pesquisava seus antecedentes 
históricos etc. 

Ora, todas essas minhas atividades incomodavam aqueles 
novos sócios, os quais eu, aliás, nao conhecia pessoalmente.. Co
me9ava urna luta pelo poder na entidade, luta pelo poder que 
consistia em afastar-me da mesma. Evidentemente, isso era incon
cebível em urna sociedade de finalidades unicamente culturais, sem 
fins lucrativos; aliás, bem ao contrário, pois eu gastara nela, e por 
ela muito da minha energía, do meu trabalho e do meu dinheiro. 
O clima era de tal ordem que o encarregado de obter na Assembléia 
Legislativa a lei de utilidade pública da entidade levou ao depu
tado, a quem fora feíta a solicita~ao, a seguinte justificativa, que 
foi incluída no Projeto de lei n.0 757, de 23 de julho de 195 1. 
publicado no Diário Oficial de 25 de julho de 1951 : 

"A Sociedade Geográfica Brasileira divulgou e vem divul
gando, tanto quanto possível, imensas regioes desconhecidas ne 
interior do Brasil, notadamente do Alto Xingu, de toda margem 
do Araguaia e do Coluene e do litoral do Brasil, tendo mesmo 
causado grande impressao o louvável empreendin¡ento do 1. 0 Se
cretário dessa entidade, que com o filme "A spectos do Alto Xingu" 
conquistou o Brasil, o Prémio Internacional de filme de média 
metragem, no lll Festival Mundial de Cinema, realizado pelo Cercle 
lnternational du Cinéma du Paris, sob os c;uspícios do Ministério 
da Educafao. 

Dando a.inda cuniprimento ao seu programa de arao, estu 
respeitável entidade realizou, com grande éxito, <.:onferéncias no.Y 
c.uditórios de A Gazeta, da Escala Caetano de Campos, da Biblio
teca · Municipal, e por várias vezes nos saloes do Instituto Histórico 
e Geográfico de Sao Paulo e em sua sede social, a Rua Concei-
9iio, 58 - J .0 andar. 

~cima , índia fazendo o beijú. A farinha de mandioca, úmida, 
e colocada sobre urna chapa de ceramica que repousa sobre 
o fogo. Assada de um lado, a farinha é virada. Abaixo 
india prepara um mingau com a polpa do coco macaúba: 
(Fotos pelo Autor) 
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No seu aja de ainda mais servir Sao Paulo e o Brasil, a Socie
dade Geográfica Brasileira, por intermédio do seu presidente sr. 
Agenor Couto de Magalhaes, tem desenvolvido grande esfor~o no 
sentido de preservar as riquezas f lorestais que ainda nos restam. 

Essa campanha contra a devasta~ao de nossas matas tem se 
estendido também contra a sistemática destrui~ao dos peixes dos 
nossos rios, cujas águas estao sendo cada vez mais contaminadas • • 

de resíduos industriais':. 

O que é notável nesse trecho da "justificativa" é o fato de 
ser omitido o meu nome, sendo eu designado simplesmente por 
"t". o Secretário". 

Mas outro fato veio agravar a situa~ao. Tendo chegado dos 
Estados Unidos urna cópia do documentário "Aspectos do Alto 
Xingu", que f ora mandada fazer . justamente para preservar o 
original, aqueles sócios exigiam que f os se so mente projetado o 
·original, pelo fato de "as cores serem mais bonitas", diziam eles. 
Em verdade, ambos, original e cópia, eram indistinguíveis. Resisti 
e disse que se os vinte rolos de fita foram <loados pelo sócio Luiz 
Carlos Marien para que rodasse o documentário, eu ainda nao 
fizera a doa~ao do meu trabalho. Durante os meses que se passa-

A • ' ram, os an1mos se ac1rravam. 

Evidentemente, estavam rompidos todos os la&os que me 
ligavam a Sociedade· que eu idealizara, que eu criara. Devo deixar 
bem claro que esses sócios que tinham a minha presen~a como 
incómoda na entidade. nunca sé notabilizaram, nao estavam ~e no
tabilizando e nunca se notabilizariam por qualq?er atividade no 
campo da cultura. 

Mandamos fazer aquela cópia da fita para continuar proje
tando-a, pois eram muitas as solicita~óes de ~ssocia~óes ~ultur~is, 
colégios etc. que nos eram feitas. Aliás, lembro-me de que inc~us1ve 
fiz urna proje~ao em urna aula de Etnologia do prof. Plínio 
Ayrosa na Universidade de Sao Paulo. 

Mas, no rompimento havido na referida Sociedade, fui acom
panhado de metade dos doze membros fundadores; algum tempo 
após, houve urna mudan~a nos estatutos sociais, ou seja, urna forma 
de sermos sumariamente excluídos da entidade. Assim, termino 
aqui o relato da minha participa~ao nessa entidade. 
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Um convite de Cavalcanti 
Em inícios de agosto de 1951 , tendo ido ao Rio de J aneiro, 

ao deixar, de regresso, o Hotel Ambassador, na Rua Senador 
Dantas, encontro-me na recep~ao com o cineasta Alberto Caval
canti, que chegava. Fazia dois anos que nao o vía. Aliás, era a 
segunda vez que nos encontrávamos, pois a primeira fora no dia 
28 de setembro de 1949, quando, em sessao especial no Museu 
de _Arte Moderna, ele assistira, a pedido, ao "Aspectos do Alto 
Xingu". Isso acontecera exatamente trinta e cinco dias antes da 
funda~ao da Companhia Cinematográfica Veta Cruz. 

Agora, quase dois anos após, nos encontrávamos novamente, 
no Rio de J aneiro. Em nossa rápida conversa, ele mostrava-se 
bastante · animado com suas npvas possibilidades na Vera Cruz, 
pois nao era segredo, em Sao Paulo, . a guerra que lhe era movida 
nessa companhia, pelos tais "cineastas" italianos, aos quais a sua 
simples presen~a era incómoda. Aliás, sob esse ponto de vista, 
eu e Cavalcanti estávamos cumprindo o nosso calvário: ele na 
Vera Cruz, e eu na tal sociedade de geografia. Em urna e em 
outra, a nossa crucifica~ao estava mais próxima do que podíamos 
suspeitar. Mas, nesse dia em que nos encontramos no Rio, Ca
valcanti mostrava-se animado. Pcrguntou-me se eu estava disposto 
a ir trabalhar na Vera Cruz. Pela primeira vez ~u recebia um 
convite nesse sentido. Confesso que a possibilidade de fazer cine
ma novamente me subiu a cabe~a. Disse-lhe que sim, imediata
mente. Ele pediu-me o meu endere~o em Sao Paulo, para comu- . 
nicar-se comigo. Despedimo-nos, e muitos dias após recebo a . 
seguinte carta dele: 

"Meu caro Manoel Ferreira: 

Conto ir a Sao Paulo no fim do mes e gostaria que o amigo 
me telefonasse para 131 - Sao Bernardo, no dia 1.0 de setembro, 
sábado, entre meio dia e 13 horas. -

Com os protestps de estima e consider~ao, subscrevo-me 

atenciosamente 

Alberto Cavalcanti 

Rio, 21 de agosto de 1951". 
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Na data aprazada telefonei-lhe e combinamos um encontro 
no dia seguinte, domingo, as duas horas da tarde, em sua residen
cia em Sao Bernardo do Campo. Quando lá cheguei, havia visitas, 
as quais eu nao conhecia e que por ele me foram apresentadas. 
Lembro-me de duas : a escritora Rache! de Queiroz e o crítico de 
cinema Décio Vieira Otoni. Conversamos, todos, animadamente, 
mas nao nos foi possível falar sobre atividades cinematográficas. 
A tarde, fui o primeiro a sair, e Cavalcanti disse-me que esperasse 
o seu telefonema, para novo encontro. Mas a sua situa~ao na 
Vera Cruz estava piorando, segundo vim a saber, e nunca mais 

nos encontraríamos. 

Mais urna exibi<;ao no Museu 
de Arte Moderna de Sao Paulo 

Em agosto de 1951, o Museu de Arte de Sao Paulo (MASP) 
fez publicar no Diário de S. Paulo de 17 desse mes a seguinte 
notícia, sob a foto de urna índia: 

"ASPECTOS DO ALTO XINGU - Será exibido no próximo 
dia 24 de agosto, sexta-feira, as 20 horas e 30, no auditório do 
Museu de Arte de Siio Paulo, a rua Sete de Abril, n.0 230, 2 ·º 
andar, o filme documentário "Aspectos do Alto Xingu", realizado 

pelo engenheiro Manoel Rodrigues Ferreira. O cliche acima mos
tra urna das cenas do filme que, pela sua bele~a e apuro, foi 
premiado no 111 Festival Internacional de Pita de Curta Metragem, 
no Rio de Janeiro. Os interessados poderiio obter gratuitamente os 

convites para essa proje~iio, na secretaria do Museu". 

Aliás, o MASP tinha urna coluna diária no Diário de S. Paulo, 

onde publicava todas as suas atividades. Urna era essa. A noticia foi 
repetida nos dias 19, 22 e 24 de agosto de 1951, dia este em que 
foi assim publicada na referida coluna: 

"ASPECTOS DO ALTO XINGV - O engenheiro Manoel 
Rodrigues F erreira, estudioso dos problemas do índio brasileiro, 
realizou, durante urna viagem a regiao do Alto Xingu, um do-
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cumentário em cores que será exibic!::i hoje, as 20:30 hs. , na sala 
de cinema do Museu. Trata-se de u"i rrabalho que tem merecido 
as m elhores referencias da crítica. Fixa a vida e os costumes de 
várias das nossas tribos indígenas, além de apresentar os aspectos 
característicos da paisagem daquela regiao. O documentário se 

inicia quando a expedi9ao em que viajava o sr. Manoel Rodrigues 
Ferreira sobe o rio Coluene e vai ter aos inúmeros igarapés, nas 
cercanías dos quais vivem os índios. Os interessados na sessiio 
desta noite deverao retirar os convites com antecedencia na secre
taria do Muse u". 

Entretanto, essa era urna das inúmeras proje~oes que conti
nuavam a ser feítas, em entidades culturais, científicas, escolas de 
todos os graus etc._, e das quais nao se davam notícias públicas. 

Mais urna opiniao sobre o livro 

É natural que eu nao podia guardar todos os comentários 
publicados sobre o documentário "Aspectos do Alto Xingu" e 
sobre o livro Terras e índios do Alto Xingu. Daí ser este registro 
falho, pelo que pe~o desculpas aqueles que sobre aqueles meus 
dois trabalhos se manifestaram em publica~oes periódicas. Mas, 
do que foi possível guardar, tenho aquí a minha frente urna cró
nica publicada na Página Feminina do Correio Paulistano, em 
sua edi~ao de 18 de novembro de 1951, assinada pela sua reda
tora Maria Regina, e que reproduzo em seguida, na íntegra: 

"Sempre me espanto quando vejo alguém suspirar por niío 
haver vivido a epopéia bandeirante setecentista. Muitas vezes esse 
desejo é sincero e se acha perfeitamente enquadrado na incom
preensiio dos problemas de hoje. 

O que lhes falta é a alma dos autenticas bandeirantes, por
quc.nto ainda há terras a conquistar, aborígines vivendo a Jdade 
da Pedra, riquezas capazes de virar a cabe9a do homem de negócio 
e do homem de ciéncia. E tudo isso ali mesmo, parede e meia com 
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o nosso Estado. Nao, 12iio se trataría de pioneirismo, pois, foca
lizando apenas no Brasil Central a regiiio do Alto Xingu, lá está, 
em caráter perrnanente, desde junho de 1945, a expedi fiio do 
R oncador-Xingu, chefiada pelos tres irmaos V illas Boas, que 
realizam. Ttma tarefa das mais árduas e da mais alta benemerencia. 
Entre os poucos f elizardos que visitaram o acampamento num 
igarapé do río Coluene, destaca-se o engenheiro Manoel R odrigues 
Ferreira. Duas viagens, duas permanencias na regia.o facultaram 
ao eng. R . Ferreira, que também é jornalista conceituado, material 
dos mais preciosos para o livro Terras e Indios do Alto Xingu, 
apresentado em primorosa edi{:ao pela Cia. Melhoramentos de 
Siio Paulo. 

T enho para mim que nao há melhor presente aos nossos entes 
queridos, a essa juventude sempre ávida de sensafao do que esse 
livro de leitura amena, cuja viveza de descri{:óes rivaliza com as 

·be las f otografias apanhadas de mane ira muito feliz pelo próprio 
autor. 

Terras e tndios do Alto Xingn encerra urna aventura, realmente 
vivida. Quase todas as suas páginas retratam a própria experiencia 
do autor. Daí a sua forfa. Pois é evidente que nada excede, em 
poder expressivo, esteticamente, a verdade. Para o público em 
geral, é bom que a expressiio da verdade seja ministrada em lingua
gem acessível, com o caráter de divulga9iio apenas, como o próprio 
autor confessa no prólogo. Se assim o desejou, melhor o conseguiu. 

Terras e Indios do Alto Xingu encanta a jovens e velhos, 
satis/ az os anseios dos verdadeiros entusiastas pelos estudos bra-

· Sileiros. 'E; de urna maneira perfeitamente equilibrada que lá estiio 
as duas partes: a primeira focaliza a lendária Term dos Martírios 
e a segunda é a descri9iio da viagem a regia.o formadora do Xingu. 
Descrif iio essa que nos faz desejosos de "topar" aquelas paragens. 
E é ante essa perspectiva, que duas perguntas se impóem: 

- Quais siio as condifóes requeridas para uma visita ao 
acampamento da Expedifiio R oncador-Xingu? 

- Como explicar a ausencia da mulher branca, nem uma vez 
referida, nessa expedifiio civilizadora por exceléncia? Ha verá 
alguma interdifao? 

Justamente em nossos días, onde, ombro a ombro com os 
homens, nao só nas profissóes liberais, mas principalmente na
quelas típicamente femininas como: professora, enfermeira, educa-
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dora sanitária, a mulher tem um papel a desempenhar, papel esse 
que nao pode, nao deve restringir-se as áreas apenas civilizadas. 

Mulher paulista, ao Roncador-Xingu, avante! 

MARIA REGINA" 

Maria Regina reivindicava, para a mulher civilizada, um lugar 
naquele empreendimento civilizador dos nossos sertoes. Sua suges
tao seria urna realidade muitos anos após, pois as nossas mulheres 
come9aram a surgir entre as tribos do Alto Xingu: cientistas 
sociais, antropólogas, jornalistas, enfermeiras, médicas etc. 

"Cenas da Vida Indígena" 
No día 31 de maio ~e 1952 (sábado), A Gazeta noticiava, 

em duas colunas, o lan9amento de meu terceiro livro, intitulado 
Cenu da Vida Indígena. Nao era propriamente um livro, mas sim 
um álbum em grande formato, reproduzindo fotografías em pre to 
e branco, com legendas. Na notícia daquele dia, dizia A Gazeta: 

"Na quinta-feira da próxima semana, as Edi~oes Melhora
mentos lanfarii.o, nesta Capital, um álbum de fotografías das ativi
dades indigenas das tribos da bacia f armadora do ria Xingu. 
N esse día, todas as livrarias desta Capital exporiio a venda esse 
importante trabalho. É seu autor o escritor e jornalista engenheiro 
Manoel Rodrigues Ferreira, bastante conhecido do público pelas 
suas atividades nos sertoes do Brasil Central. 

Seu primeiro livro, Nos Sertóes do Lendário Rio das Mortes, 
publicado em 1946, esgotou-se rapidamente. Publicou, depois, 
Terras e Indios do Alto Xingu, editado pelas Edi~oes Melhora
mentos, que constituiu um dos "best-sellers" de livraria, no ano 
passado. A critica recebeu-o entusiasticamente" . 

Mais adiante, dizia a referida notícia: 

"Dos tfabalhos que realizou eni sua última viagem, o engenhei
ro Manoel Rodrigues Fe.rreira tirou cerca de 1.200 fotografías, das 
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quais 70 foram selecionadas para constituírem o álbum que, sob o 
título Cenas da Vida Indígena, será posto a venda na quinta-f eira 
da próxima semana. 

O sr. Manoel Rodrigues Ferreira registrou com sua máquina 
foto gráfica aspectos da vida indígena, r.a sua permarzéncia de quatro 
meses nas tribos de índios do río Coluene. Sao todas elas eminen
temente documentadas, fixando a vida indígena exatamente como 
ela é, sem preparativos para a cámara fotográfica. 

Esta edi9ii.o, em grande formato e em papel "couché,., que a 
M elhoramentos apresentará é pref aciada pelo escritor e cientista 
Herbert Baldus, professor de Ciencia Social da Universidade de 
Sao Paulo e diretor da sec9iío de etnologia do Museu Paulista. 

Em sua apresent(lfiío diz o prof. Herbert Baldus: 

"A presente cole9iío de fotografías, tiradas pelo engenheiro 
M anoel Rodrigues F erreira, além de impressionar pelo valor esté
tico, representa preciosa contribui~iío para o conhecimento dos 
xinguanos. 

O etnólogo encontrará nela esclarecin1entos acerca de casas, 
canoas, armas, adornos, instrumentos de música, redes de dormir, 
ceramicú, fiúfiío, fabrica9iío de remos, preparo de farinha, lavoura 
e pesca, dan9as e jogos. O estudioso de antropología física apre
ciará os . retratos de home ns e mulheres das diversas tribos. O 
amante da vida e dos vivos em geral, f icc.rá encantado pela .rnulti
plicidade de facetas de um mundo aparentemente tao escranho e, 
na sua essencia humana, tiío ligado ao nosso. 

A publica9ao dessas fotografías é, portanto, mais um passo 
para aproximar o cora9iío do Brasil do cora9ii.o dos brasileiros. 

I . 
E ela cumpriria uma alta missiío se se tornasse mazs uma voz no 
coro dos que clamam pela conserva9iío dczquele mundo do Alto 
Xingu em forma de um "Parque Nacional". 

Depois da transcri<;ao desse trecho do prefácio, continuava 
a notícia: 

"Cenas da Vida lndigena, pelo seu valor estritamente do
cumentário e artístico, constituirá o mais importante trabalho já 
jeito no Brasil, no género indianista. Por essa razao, as Edif6es 
Melhoramentos resolveram colocar esse álbum também na Europa 
e nos Estados Unidos, para o que, em apéndice, na obra, fizeram 
imprimir o texto também em inglés e alemiio". 
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Essa a notícia d'A Gr,.zeta. Ora, como já disse anteriormente, 
eu havia solicitado a Benedito J. Duarte um prefácio para esse 
álbum Cenas da Vida Indígena. Entretanto, como ele, nas tres 
páginas datilografadas, escrevera duas e meia sobre o filme "Aspec
tos do Alto Xingu", deixando so mente a meia página restante para 
falar sobre as fotografías, a editora resolvera solicitar um novo 
prefácio, desta vez ao etnólogo e professor universitário Herbert 
Baldus, que se prontificou a faze-Jo, como já vimos. Conversei 
com Benedito J. Duarte sobre o assunto, pedindo-lhe desculpas 
pelo sucedido e dizendo-lhe que mais tarde aproveitaria esse seu 
pref~~io co~o depoimento sobre o filme e sobre o álbum, sepa
rando-o, ass1m, em duas partes. Espírito superior como ele é 
nao ficou agastado com nada e concordou com a solu~ao. ' 

Agora, em meados de 1982, no momento em que estou escre
vendo este livro, fui retirar aquele seu prefácio dos meus guarda
dos, para reproduzi-lo neste livro, conforme lhe prometera há exa
tamente trinta e um anos. As duas páginas e meia em que ele 
falava sobre o filme "Aspectos do Alto Xingu" usei-as como seu 
depoimento, no lugar competente deste livro. Agora, passo a 
transcrever a meia página restante, onde Ben edito J. Duarte f ala va 
sobre as fotografias do álbum Cenas da Vida Indígena: 

"Eu nao me equivocara, pois, quando pela primeira vez assis
tira "Aspectos do Alto Xingu", ainda informe, antes de qualquer 
montagem. Como aliás niío me enganei quando Rodrigues Fer
reira me mostrou uma cole9iío de negativos que ele, na mesma 
estada do Rio Coluene, houvera apanhado com suas máquinas 
fotográficas. Tais negativos foram a matéria-prima para este álbum 
que a Cia. Melhoramentos de Sao Paulo, com sua costumeira visao, 
vai agora apresentar ao público do Brasil. Para quem viu "Aspec
tos do Alto Xingu", fácil será observar que este álbum de foto
graf ias de silvícolas nada mais é do que o desdobramento em 
branca e preto da película cinematográfica colorida que Manoel 
Rodrigues F erreira impressionou durante um período de quatro 
meses transcorrido entre os seus amigos indígenas. No álbum, como 
na Jita, Rodrigues F erreira ,,_ao latz90U miío de qualquer artif ício 
técnico para obter a sua f otograf ia. Ca9ou-a num relance, f ixou-a 
num momento realmente vivido, nunca representado. Suas cama
ras (uma Leica comum, equipada com um lente Xenar de foco 
normal de 5cm e abertura 1 :3.5; e uma Zeiss Super lkonta 6 x 4,5 
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cm, equipada com uma Tessar de foco no_rmal de: 7,5cm e .aber
tura 1 :3 .5) tinham apenas um filtro amarelo. E Rodrigues F erreira 
tinha apenas um fotómetro com e las. , E a maior parte das foto
grafias f oram tomadas em pleno flagrante, sem que sequer as suas 
personagens suspeitassem de que estavam senda visadas pelas 
objetivas das máquinas de Manoel Rodrigues Ferreira. Daí a 
espontaneidade das ilustr(Jfoes deste álbum. Vejam-se as de núme
ros 15, 18, 19, 29, 42, 51, 58, 61 e muitas mais, todas elas 
deixando transparecer a f ixQfii.o de um momento que estava senda 
vivido, quando uma frQfii.O mínima de tempo, a magia de uma 
cámara · fotográfica e de uma emulsii.o de sais de prata imobilizaram 
aquelas cenas da vida indígena. E agora chegou a vez da Compa
nhia M elhoramentos de Sii.o Paulo f ixar no zinc o e no papel os 
documentos que Manoel Rodrigues Ferreira andou tirando de seus 
companheiros de pesca, lá pelas águas dos igarapés e nos barrancos 

do Río Coluene. 

Bem haja a ambos: a Rodrigues Ferreira e a antiga casa 
editora de Sii.o Paulo. 

BENEDITO J. DUARTE" 

"Aspectos do Alto Xingu" na Europa 
Em fins de maio de 1952, o presidente da Sociedade Geográ

fica Brasileira, Agenor Couto de Magalhaes, fez urna viagem a 
Europa, tendo levado a cópia do filme "Aspectos do Alto Xin~"· 
No dia 11 de junho de 1952, A Gazeta publicava a seguinte not1c1a, 
enviada pela sua correspondente em Roma, Mercedes La Valle: 

"Roma (Especial para A Gazeta, por Mercedes La Valle) -
Encontra-se em nosso meio cultur~l o sr. Agenor Couto de Maga
lhiies, presidente da Sociedad.e Geográfica Brasileira, ~ue veio a 
ltália, Suí~a, Fra~a e Portugal em viagem cultural, a fim de par
ticipar do XVI Congresso de CQfa que deverá realizar-se na Fra~a 
e também para manter intercdmbio científico com instituifóes de 

estudos etnográficos e de geografía humana. 
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O ilustre 1i6spede trouxe um excelente documentário cinema
tográfico em tecnicolor, obtido em plena selva do Brasil Central. 
Trata-se do filme "Aspectos do Alto Xingu", do engenheiro Ma
noel Rodrigues Ferreira, que foi exibido no Salii.o de Imprensa Es
trang~ira, em Roma, assim como diversos diapositivas coloridos. 
A manif est(Jfii.O interessou todo o mundo cultural da capital italiana 
e suscitou entre os italianos grande curiosidade. O presidente da 
Sociedad e Geográfica Brasileira f oi muito festejado pelo grande 
servi~o prestado a divulgQfiio do Brasil no setor do folclore e da 
etnograf ia. 

Estiveram presentes a exibi~iio figuras de destaque de nossas 
letras e do mundo científico. 

O poeta Pina Martins, jalando na Rádio Italiana, comentou 
as várias manifest(lfoes promovidas pela Associ(lfii.o ltalo-Brasi
leira em Roma, salientando o interesse que encontrou na ltália o 
filme sobre o Alto Xingu. · 

O sr. Agenor Couto de Magalhiies apresenta~á em breve o 
filme no lnsti(uto de Altos Estudos do Homem, em Paris, e poste
riormente na Sociedade Geográfica de Lisboa, mas desejou apre
sentá-lo em Roma em primeira exibi~iio". 

No dia 24 de junho de 1952, O Estado de S. Paulo publicava 
o seguinte telegrama: 

"P ARIS, 23 ( AFP) - Uma flta em técnicolor sobre os índios 
Camaiurás e Calapalos, do Alto Xingu, será projetada depois de 
amanha na sala de cinema do Museu do Homem. 

Feita em 1949, essa /ita será exibida sob o patrocínio .da So
ciedade dos Americanistas por Agenor Couto de Magalhaes, pre
sidente da Sociedade de Geografía do Brasil, que s~ encontra de 
passagem por París". 

No dia 26 de junho de 1952, o mesmo O Estado de S. Paulo 
publicava o seguinte telegrama: 

"PARIS, 25 (AFP) - Uma /ita em cores contando a vida 
dos índios Calapalos, da regiii.o do Alto Xingu, em Mato Grosso, 
foi apresentada hoje aos membros da Sociedade dos Americanistas, 
no cinema do Museu do Homem. A melhor introdu~ao a esse 
documentário foi oferecida pela sala de exposi~oes temporárias, a 
entrada da sala de proje~ii.o, consagradas, desta vez, as obras
primas_ da América pré-colombiana. 
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. Antes do início da sessao, o dr. Rivet, direior honorário do 
Museu do Hamem, apresentou a numerosa assistencia o sr. Agenor 
Couto de Má~alhaes, presidente da Sociedade de Geografía do 
Brasil, que trouxera a /ita a París. Acentuou a importancia dos 
la~os cultur~i~ que ligam a Fra~a ao Brasil, lafos dos quais a 
Sociedade d¿ Geografia Brasileira, uma das mais velhas do mundo, 
é um dos elementos mais importantes. 

A excelente fita, rodada pelo sr. Manoel Rodrigues F erreira, 
mostrou aos espectadores franceses cenas da vida dos Cálapalos 
que nao contradiriam a J. J. Rousseau. Assim é que se puderam 
ver índios nus e bronzeados entregar-se a ocupa9oes de pesca, 
com a ajuda de um veneno da cultura da mandioca e de sua pre
para~ao, ou em busca de ovos de tartarugas, particularmente apre
ciados. Esta vida simples e idílica encantou os espectadores" . 

No dia 18 de julho de 1952, o Diário de Notícias de Lisboa 
publicava a seguinte notícia: 

"O sr. Agenor Couto de Magalhaes , presidente da Sociedade 
de Geografía Brasileira, e chef e dos Servi~os de Ca9a e Pesca do 
Estado de Sao Paulo, apresentou ontem, a noite, na Sociedade de 
Geograf ia, um interessante filme em tecnicolor sobre as tribos 
remanescentes dos indígenas W aurás, Calapalos e Camaiurás e 
que vivem no Brasil Central em pleno estado primitivo. A medida 
que o filme decorria, o sr. dr. Couto de Magalhaes dava curiosas 
informa~oes sobre os hábitos daqueles indígenas. Nesse documen
tário, a beleza das flores tas do interior do Estado de Mato Grosso 
f oi posta em grande evidencia. 

I 

O público, que encheu completamente o salii.o da Sociedade. 
aplaudiu o sr. dr. Couto de Magalhiíes e retirou-se satisfeito com 
o interessante espetáculo". 

E no dia 29 de julho de 1952 a Folha da Manhil. (hoje Folha 
de Sao Paulo) publica va o seguinte telegrama de Lisboa: 

"Filme sobre tribos indígenas que vivem no Brasil foi exibido 
na Sociedade de Geografía de Lisboa, por iniciativa do sr. Agenor 
Cauto de Magalhaes, presidente da Sociedade Brasileira de Geo
grafía, que se encontra presentemente em viagem de estudos na 
capital portuguesa. A referida fita, colorida, apresenta entre outros 
es agrupamentos de índios Waurás, Calapalos e Camaiurás, que 
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habitam o Brasil Central. No curso da exibi~iio do filme, o sr . 
A genor Couto de Magalhiies fez comentários sobre a fauna e a flora 
da regiiio matq-grossense. (U.P.)". 

Terminava, assim, o seu giro de quarenta dias pela Europa, o 
"Aspectos do Alto Xingu". 

U m pintor primitivo de Canar1éia 
Continuei a realizar os meus trabaUlos jornalísticos, mas 

aqueles que me interessavam, somente. E assim foi que, em co
me9os do ano de 1953, dois amigos, Paulo Penteado e Hélio 
Vieira, que estavam formando urna fazenda de bananas no Vale 
do Ribeira, convidaram-me para ir até lá. Eles costumavam sair 
de Sao Paulo sexta-feira a tarde, chegando a sede da fazenda, que 
ficava a uns tres quilómetros de Sete Barras, as duas horas da ma
drugada. A essa época nao existía a Rodovia Régis Bittencourt (Sao 
Paulo-Curitiba), por isso os únicos caminhos, de terra, eramos que 
passavam por Sao Miguel Arcanjo ou Piedade. A casa da fazenda 
deles era um sobrado em rigorosa arquitetura japonesa, construído 
por japoneses, cujos bens haviam sido bloqueados pelo governo 
brasileiro durante a Segunda Grande Guerra. 

Mas acabei me apaixonando pelo Vale do Ribeira e durante 
quase um ano descia as sextas-feiras com aqueles dois meus amigos, 
e voltávamos geralmente aos domingos ou segundas-feiras. As 
vezes eu ficava lá a semana inteira. E asdm pude percorrer o Vale 
do Ribeira. Certo dia, fomos almo9ar em urna pensao modesta 
na cidade de Cananéia. E lá vi, pendurado na sala de refei96es, 
um quadro de artista primitivo, rE-presentando urna on9a; o céu 
estava pintado de cor prata. Acabei localizando o pintor primitivo: 
chamava-se Scipiao Mandira e era um sertanejo da regiao, cuja 
atividadc se resumía em tirar palmitos nas matas, para vender as 
fábricas que os enlatavam. Conseguí adquirir o seu quadro que 
estava na pensao e disse-lhe que logo voltaria com tintas, pincéis 
etc .. , para ele pintar mais quadros. 
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Ao cbegar a Sao Paulo, logo pensei em doar o quadro ao 
Museu de Arte Moderna, cujo b~r, como já disse, eu freqüentava 
a tarde. Devo dizer que, nas minhas expedi~oes, viagens, enfim, 
nas minhas andan~as pelos sertoes, particularmente pelo Brasil 
Central e Amazonia, sempre trazia pe~as valiosas, que, em Sao 
Paulo, sempre doava a museus. Nao eram, pois, só neg~tivos d~ 
f otografias que constituíam essas minhas doa~oes. E asslill, doe1 
aquele quadro de Scipiao Mandira ao Museu de Arte Mode~na; 
hoje, nao me recordo mais se o diretor técnico ainda era Lounval 
Gomes Machado. Para surpresa minha, seis dias após recebo a 
seguinte carta, com papel timbrado do · Museu de Arte Moderna:· 

"Sáo Paulo, 22 de abril de 1953 

Ilmo. Sr. 
Eng.º Manoel Rodrigues Ferreira 

Prezado Senhor, 

E com a mais grata satisfa~áo que vimos apresentar-lhe os 
nossos melhores agradecimentos pela generosa doa~áo que fez ao 
Museu, no dia 16 de abril de 1953, de um quadro da autoría 
de um pintor primitivo brasileiro: sr. Scipiiio Mandira, quadro esse 
que passará a ,integrar o acervo do Museu. 

Apraz-nos afirmar que o trabalho é de real interesse para o 
. Museu por se tratar de um primitivo autentico e também por ser 
·' ainda o pintor totalmente desconhecido no meio artístico. O 

quadro será exposto no ivtuseu, oportunamente, para que o nosso 
:_:público conhe~a mais este novo pintor, que chegamos a conhe~er · 
gr~as ao senhor e que nos revela através da seu ;mundo uma fina 

' sensibilidade artística. 
Ao exprimir nossa gratidáo, pedimos venia para notar que 

rtáo ternos em vista apenas o valor extrínseco e intrínseco de uma 
do~áo que enriqueceu sobremüneira o acervo do Museu, mas 
também 0 espírito que animou V .S.ª a realizar espontaneamente 

seu donativo. 
Em nome do Museu e de sua diretoria renovamos os nossos 

melhores agradecimentos e apresentamos os protestos de nossa 
elevada consider~áo e estima. 

Muito arttenciosamente 

Francisco Matarazzo Sobrinho" 
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"Monografia do Vale do Ribeira" 
Durante os oito primeiros meses de 1953, percorri o Vale do 

Ribeira, encantado com sua vida sertaneja, mais precisamente com 
sua vida caipira. Era urna área cultural estanque, pois o acesso 
a mesma era difícil, penoso. O que mais dificuldades ofereciam 
eram as veredas, as trilhas, por onde penetrávamos nas matas 
virgens da baixada ou das escarpas da Serra de Paranapiacaba. Eu 
resolvera fazer um documentário colorido sobre essa regiao e 
durante todo esse tempo tirara mais de quinhentas fotos em cores. 
Evidentemente, eu preferira fazer um documentário cinematográ
fico, mas o simples custo do material estava além das minhas pos
sibilidades. Por isso tive que me contentar com fazer um do
cument~rio fotográfico em cores, ou seja, diapositivas ("slides") 
coloridos, para proje~ao. Durante aqueles meses em que percorri 
o V ale, fui descobrindo o seu folclore, particularmente a sua cul
tura material caipira. Foi assim que, certo dia, encontrei um velho 
fazedor de rabecas, que é o violino caipira, heran~a medieval que 
nos legaram os nossos ascendentes · portugueses, primeiros povoa
dores do Brasil. E ali tinha eu, a minha frente, a imagem quadris
secular , do homem medieval transplantado para aquelas matas, 
fazendo o seu violino. Fotografei-o e adquiri o seu instrumento. 

Em fins de setembro de 1953, eu já tinha material mais do 
que suficiente para fazer urna exposi~ao dessa cultura material 
caipira, desse folclore caipira paulista, do Vale do Ribeira, inclu
sive a proje~ao dos diapositivas coloridos. Mas, onde fazer isso? 
Lembrei-me do Museu de Arte Moderna onde eu continuava indo, 
a tarde, encontrar com amigos e tomar uísque. E acertei com o 
diretor do Museu, que a essa · época me parece era Wolfgang 
Pfeiffer, de lá ser realizada a exposi~ao e a proje~ao. No dia 24 
de setembro de 1953, A Gazeta publicava a seguinte notícia: 

"Será apresentado, no dia J •0 de outubro (quinta-feira), no 
Museu de Arte Moderna, um documentário fotográfico em cores, 
referente ao Vale do Ribeira e realizado pelo escritor Manoel Ro
drigues Ferreira. Embora nao seja cinematográfico, o referido do
cumentário obedece a um roteiro e poss~i também montagem, 
apresentando a geografía economica e das comunic~oes, flora e 
e fauna, um ensaio de antropología física e cultural da regiáo serta
neja e da colonia japonesa, como também a vida social do Vale do 
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Ribeira. Antes da projefiiO, o orador fará uma rápida palestra, 
que será iniciada com a geologia histórica do V ale, o tectonismo 
das Serras do Mar e de Paranapiacaba e as formafóes quaterná
rias das baixadas. No mesmo diada apresent(lfiio desse documen
tário haverá também no Museu de Arte Moderna urna pequena 
exposifiio do folclore do V ale do Ribeira, consistindo de pefas de 
ceramica sertaneja, a rabeca, instrumento também sertanejo, etc., 
material esse que será doado ao Museu pelos drs. Hélio Vieira e 
Paulo Penteado. 

A projefiiO do documentário será feita em duas sessoes, as 
16 e as 21 horas, senda a entrada franca" . 

Mais urna notícia foi dada no dia 29, e a de 30 de setembro 
de 1953, também publicada n'A Gazeta, dizia: 

"Amanhii, em duas sessóes, as quatro horas da tarde e as 
nove da noite, no J..f useu de Arte Moderna, a rua Sete de Abril, 
será apresentado um documentário fotográfico em cores, realizado 
pelo engenheiro Manoel Rodrigues Ferreira. Escritor e fotógrafo 
amador, já realizou importante trabalho cinematográfico sobre os 
índios do Xingu. Antes da projefiiO, o dr. Manoel Rodrigues Fer
reira f ará urna palestra de dez minutos sobre os seguintes assuntos . 
relacionados com o documentário que apresentará: O tectonismo 
das Serras do Mar e de Paranapiacaba e as formafóes quaternárias 
do litoral paulista. Geograf ia eco no mica e das comunicQfóes do 
Vale do Ribeira. A col6nia japonesa. Japoneses e brasileiros: 
assimilafiio e interQfiio cultural. Antropologia física e cultural dos 
natura is do V ale. O principio científico da f otografia em cores. A 
célula f otoelétrica. Subjetivismo da cor. 

I 

A seguir, seriio apresentadas duzentas e dez · f otograf ias colo-
ridas, obedecendo ao seguinte roteiro e apresentando os seguintes 
as·'Untos: Apresenta~io e mapas: Os campos de Siio Miguel Ar
canjo. Na Serra de Paranapiacaba: a estrada. A sertaneja pintora 
e decoradora. A neblina. A umidade. A cascata na mata. O sol. 
O ribeiriio. Avistando o V ale do Ribeira. Na Baixada: o rio 
Assungui. O granito da Serra e os sedimentos da baixada. Juquiá, 
Registro, Sete Barras. Tipos da regiiio. Vida social. Japoneses e 
brasileiros. Aspectos de urna tourada. Subindo o rio Ribeira: lava
deiras. Pesca e industrializQfiio da manjuba. Gado na praia. Habi
t(lfóe ~ e vida ribeirinhas. Nom rio do sertáo (Q~): cabocl(> 
fazendo canoa. Pescando. A casa mal-assombrada. O fesouro 

índla atravessa o igarapé para chegar ao local onde se reali
zará urna pesca coletíva, com cipó timbó. Eta carrega um 

· th;:ao em brasa. Aonde chegar, ela reaviva a chama do til;:ao 
e faz fogo. ~ mais fácil carregar o fogo do que provocá-lo 
atritando dois peda~os pequenos de madeira, que é o pro
cesso tradicional. (Foto pelo Autor) 
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enterrado. Os ninhos das japuíras. Na borda da mata: A flor da 
banana brava. Nasce urna folha de embaúva. No interior da mata. 
Caboclo cafando com pica-pau. Fim de cafada. A de:;o·uifáo da 
fauna. A derrubada das matas. O drama das queimadas: Incendio 
no capim coloniao. A bruma seca. A predominancia dos raios 
vermelhos e violetas. O disco vermelho do sol através da fumafa. A 
queimada na mata. A queimada a noite. Um novo dia após a chuva 
noturna: Jacus na madrugada. A visao da destruifáo. As folhas 
novas do bacuparí. A primavera: Florescem o jacatiráo e o ipé. 
O pau-óleo, a figueira branca, o pau-brasil. Cenas da vida sertaneja: 
O cavalo do caipira. O mundéu. O cipó-imbé. Fazendo balaio. 
Farinha de mandioca. Engenho. O fazedor de rabecas. Cerámica 
sertaneja. A mofa e o pote. Sertanejos sentados a beira da chofa. 
Com cachorro. Pintando. A bandeira do Divino. Caipira com lettfo 
na cabefa. Sitios de bananas. Um sítio de japonés. Elementos da 
cultura material japonesa. O chá. O junco. Esteiras. O café. O 
palmito. O transporte de bananas, terrestre e fluvial. Em Juquiá. 
Caxeta e carvao vegetal. O surto do progresso do V ale do Ribeira: 
Obras públicas. A melhoria do padrao de vida. As novas fazendas 
de criar e os grandes bananais. 

No mesmo día haverá pequena exposifao de ceramica serta
neja, chapéus de palha, rabeca, covos etc. A entrada é franca". 

Dado o grande número de interessados que nao pude::am 
assistir a proje~ao dos diapositivos, f oi programada urna nova apr'> 
senta~ao no auditório da Rádio Gazeta, no dia 9 de outubro d~ 
1953, conforme notícias publicadas n'A Gazeta de 7 e 8 desse 
mes e ano. 

Conforme constou daquelas notícias, todo 0 1 material cons
tante da exposi~ao foi doado ao Museu de Arte Moderna, logo 
após o seu encerramento, algumas semanas depois. Cerca de tres 
meses e meio depois, recebi, em papel timbrado do Musen de 
Arte Moderna, a seguinte carta: 

"Sao Paulo, 15 de janeiro de 1954. 

Ilmo. Sr. 
Eng. Manoel Rodrigues Ferreira 
CAPITAL 
Prezado Senhor, 

Revisando, ao entrar o ano de 1954, as atividades do ano 
/indo do Museu, verificamos, com prazer, que mais de uma vez 

• 

Preparativos para a pescaria. De madrugada, os índios foram 
ao mato e cortar:am cipó timbó em pedac;os, com.eles fazendo 
felxes, que foram transportados para a margem do igarapé. 
Na foto, vemos dois feixes ao lado de urna armac;ao (covo) 
para apanhar peixes. Ao fundo, um indio, numa canoa de 
casca de jatobá, procura um local onde a profundldade seja 
suficiente para ele fincar urna forquilha, sobre a qual colo
cará o feixe de cipó timbó. (Foto pelo Autor) 
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T7 .S.ª distinguiu essa entidade com significativas do{lfoes que vieram 
enriquecer o seu patrimonio artístico. A última, de uma colefiio 
de curiosas per;as do V ale do Ribeira, por sua natureza típica e 
regional, vale u-nos para ampliar a cole9iio de material folclórico 
pertencente ao Museu. e por esta raziio, pois, que vios hoje, 
com particular simpatia, agradecer V.S.ª pelo seu ge~eroso gesto 
que por ser espontáneo e desinteressado duplica nossa adm1ra9ao 
por sua louvável iniciativa. 

Renovando nossos agradecimentos apresentamos-lhe as ex
pressoes de nossa distinta considerar;iio e apre90. 

W olf gang Pf eiff er 
Diretor Técnico" 

O Primeiro Festival Internacional 
de Cinema em Sao Paulo 

Em come~os de janeiro de 1954, Benedito J. Duarte telefo
nou-me para perguntar se eu me dispunha a apresentar "Aspectos 
do Alto Xingu" no Primeiro Festival de Cinema de Sao Paulo, que . 
seria parte das comemora~oes do IV Centenário da Cidade de Sao 
Paulo. Aliás, eu nem sabia que haveria esse Festival, sendo, pois, 
para mim, urna surpresa. Concordei com sua proposta e ainda 
solicitei-lhe, a propósito, urna entrevista para A Gazeta, que foi 
publicada no dia 23 de janeiro de 1954 e cujo texto reproduzo 

'd ' em segu1 a: . 

"No próximo dia 25, a data-mor de Sao Paulo, realiza-se, no 
Teatro Leopoldo Frois, a abertura solene da II Retrospectiva do 
Cinema Brasileiro, patrocinada pelo J .° Festival Internacipnal de 
Cinema do Brasil, em colaborar;ao com o Museu de Arte Moderna 
de S. Paulo. 

O J .° Festival Internacional de Cinema do Brasil é uma das 
mais importantes manifesta9oes culturais das' festividades do IV 
Centenário. Do plano geral destaca-se a Il Retrospectiva do Ci
nema Brasileiro, que se propoe a fazer urna revisiio histórica das 
.nossas mais importantes realiza9oes nesse setor. 

Fincada a forquilha, sobre ela é colocado o feixe de cipó 
- timbó. O indio, com um pedaf;o de pau, aplica-lhe golpes, 

macerando a casca. lsso é feito em diversos locais do lga
rapé. (Foto pelo Autor) 
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A Comissao Organizadora desse certame terminou ontem as 
suas atividades preparatórias, e f oi para informar aos nos sos leitores 
que ouvimos ontem mesmo um dos seus membros, o dr. Benedito 
J. Duarte, destacado cineasta dos nossos meios cinematográficos'. 

Inicialmente perguntamos-lhe sobre a importancia da JI Re
trospectiva do Cinema Brasileiro. Respondeu-nos o dr. Benedito J . 
Duarte: • 

"A realizar;ao da JI Retrospectiva do Cinema Brasileiro, da 
Retrospectiva do Cinema Internacional e a exibir;ao de películas 
educativas e científicas, com a presenr;a e as conferencias de J ean 
Painlevé, por si só dignificariam uma iniciativa da natureza do nosso 
Festival, pois sao, a meu ver, as manifestar;oes culturais mais im
portantes de sua programar;ao, sem contar, evidentemente, as do 
porte do "Museu do Cinema" e as do Festival do Cinema Infantil 
partes integrantes do 1.° Festival. E por si sós justificariam, nií.o' 
apenas o gasto de elevadas quantias previstas para enfrentar o 
orr;amento de tais festivais, senií.o, também, o aspecto mundano que 
envolve essas reunioes do cinema internacional. Em verdade, apre
sentar em Sao Paulo as mais belas obras que o cinema universal, 
como técnica e como arte, já realizou, trazer para o público de 
nossa cidade um lote de películas produzidas por cineastas e cien
tistas daqui e de f ora e a versar sobre os mais variados aspectos 
da Natureza e da Medicina, reunir, finalmente, na capital paulista, 
per;as do nosso passado cinematográfico, já esquecidas ou ignora
das, me parece urna far;anha capaz de justificar amplamente o 
dinheiro dispendido cc.rn essas iniciativas e o que se empregou em 
todas as demais do Festival Internacional. Talvez seja eu suspeito 
para jalar assim, pois sou um velho estudioso das películas anti
gas do cinema nacional, sou realizador de películas científicas e, 
apesar de tudo quanto dizem em contrário, sou grande amigo do 
nosso cinema, embora, de quando em quando, fale dele com 

'dad ,, severz e . .. 

Perguntamos em seguida sobre as per;as da JI Retrospectiva 
do Cinema Brasileiro que irao figurar nesse desfile de fitas antigas, 
tendo-nos respondido o entrevistado: 

"Antigas e modernas, tome nota disso. Assim, na sessií.o so
lene do dia 25, serao projetadas tres películas antigas e um do-

Depois de macerada a casca do clpó, o felxe é lavado na 
água, e o princípio tóxico do timbó (rotenona) forma, com 
a água, urna verdadelra emulsao. O feixe retorna a forquilha 
e recome9a o processo. (Foto pelo Autor) 
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cumentário moderno, todas referentes a Sao Paulo, numa homena
gem a sua grande data. Abrirá a parte cinematográfica da noite 
a proje9iio de dois documentários Jeitos em 1920 e 1923. Ambos 
siio realiza9ao de Armando Pamplona, um dos primeiros sistema
tizadores do cinema docuraentário no Brasil, pois esse velho 
cineasta (por tinal que membro suplente da Comissii.o Executiva 
do 1.° Festival Internacional de Cinema do Brasil) realizava-os com 
base num roteiro, que ele mesmo estabelecia, prevendo angula9ao 
de céi.mara e reda9iio e coloccu;iio de letreiros na sucessiio da ima
gem. A primeira pe~·a é relativa a constru9ao do Monumento do 
lpiranga, por volta de 1920. A segunda, a meu ver, mais impor
tante, se re/ere a homenagem que o povo de Sao Paulo prestou a 
memória de Rui Barbosa, poucas semanas depois de seu f aleci
menco. O documentário é interessantíssimo e seu negativo, em
bora encontrado em peda9os, numa lata conservada pelo próprio 
Pamplona, proporcionou urna excelente imagem, gra9as ao paciente 
trabalho de laboratório pela Rex Filme. É comovente verem-se; 
na tela, num passeio fantástico, através do passado, homens ilustres 
já mortos, naque/e tempo em plena exuberáncia da vida. Herculano 
de Freitas, Reinaldo Porchat, Samuel das Neves, Manoel Vilaboim, 
A. A. Covello e tantos mais aparecem na tela, ante os olhos assom
brados dos espectadores, como se estivessem prontos a responder 
a quülquer pergunta, que, por ventura, lhes fizéssemos. Outros, 
que ao tempo eram modestos estudantes, e que hoje sao homens de 
grandes responsabilidades na política e na vida social paulistana, 
também lá estao, nos primeiros anos de sua adolescencia - Osear 
Stevenson, Azor Montenegro, Mário Tavares ,Filho, Mário de 
Mello Junqueira e alguriS mais. A terceira película - "Siio Paulo, 
a sinfonía da Metrópole" - foi realizada por dais cineastas hún
garos, agora presos ao Brasil por todos os liames imagináveis, da 
naturaliza9iio ao casamento - Rodolfo Rex Lustig e Adalberto 
Kemeni. A /ita deles é um retrato da cidade tirada em 1929, na 
época de antes da crise, quando o café, em pleno apogeu, determi
nava t início desse fantástico crescimento, por que passa a cidade 
de Anchieta e de Nóbrega. Lustig e Kemeni, chegados há pouco 
ao Brasil, viam este país como um mundo novo, dentro do Novo 
Mundo. . E, assombrados, fotografaram Sao Pau/.o com olhos de 
quem niío acredita no que vé: de todos os ángulos possíveis, em 

As águas do lgarapé estao agora Impregnadas do principio 
tóxico da casca do cipó timbó, um narcótico que afata 
somente os anima is de sangue frf o (peixes, serpentes, etc.). 
O homem e os animais de sangue quente sáo imunes a esse 
narcótico. Sob o efeito do tóxico, os peixes perdem a sua 

· capacidade motora e ficam na superfície das águas, onde 
sáo flechados ou slmplesmente agarrados a máo. (Foto pelo 
Autor) 



188 MANOEL RODRIGUES FERREIRA 

todos os seus aspectos, a sua gente, os seus hábitos, a sua cultura, 
até a sua história, eis que esses jovens cineastas de en.tao levaram 
o seu amor ao nosso país, ao extremo de reconstruir no cinema, em 
todos os seus pormenores, nada mais do que o Grito do lpiranga, 
segundo o quadro de Pedro Américo. Uma Jita curiosa e como
vente. E fechando o espetáculo e para estabelecer paralelo entre 
a cidade de 1929 e essa fabulosa metrópole de hoje, uma Jita 
que realizei em 1952, para a Secretaria da Fazenda do Estado 
de Sao Paulo, que a gentileza de meus companheiros de comissao 
colocou no programa: "A Metrópole de Anchieta", uma pequena 
síntese da história de S. Paulo, que se inicia no ano de 1532, ccm 
Martim Afonso em S. Vicente, e termina com os arranha-céus do 
planalto em 1952. E durante todos os meses de Jevereiro e marro 
continuará o desfile dessas películas antigas e as do nosso cinema 
contemporaneo. De "Exemplo Regenerado", de José Medina, em 
1919 e "O Segredo do Carcunda", de A. Traversa, em 1924, a "O 
Cangaceiro", de Lima Barreta, e "Sinhá Mof¡a", de Tom Payne
Osvaldo Sampaio, em 1953". 

Em seguida, perguntamos ao dr. Benedito J. Duarte sobre 
como J oram. descobertas essas verdadeiras relíquias do cinema bra
sileiro. 

Disse-nos ele: 

"lsso deveria ser perguntado a Caio Scheiby, meu companhei
ro de comissao, ao lado de Almeida Salles. Se eu fosse governo 
neste país, eu "desapropriaria" Caio Scheiby, por motivo de utili
dade pública e o destinaría a uma única funriio: esmiurar o nosso 
passado cinematográfico e depois conservar racionalmente o que 
Jos se achado, numa cinemateca pública, numa organizaf¡ao igual a 
que existe para o livro, para o disco etc. Caio, pesquisador incan
sável seria o homem para isso. Até no interior de Minas e em 
pleno coraf¡ao de Recif e ando u ele a cata dessas relíquias do nos so 
cinema". 

Perguntamos depois, ao nosso entrevistado, quais eram, além 
das citadas, na sua opiniao~ as jitas mais importantes entre as que 
váo ser exibidas na Retrospectiva. Respon_deu-nos: 

"Para mim todas elas sao importantes . .. Das antigas, certa
mente, "Limite", a jita lendária de Mário Peixoto, as do chamado 
"Ciclo de Cataguazes", com "Brasa Dormida" e "Sangue Mineiro" .. 
ambas de Humberto Mauro; "Ganga Bruta", de Mauro também; 

O igarapé é fechado em suas extremidades com urna pall
c;ada de paus e folhas, para que os pelxes nao possam fugf r. 
Se tentarem, ali estao indios atentos com suas flechas. 
(Foto pelo Autor) 
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do"Ciclo de Recife", as de Jota Soares - "A Filha do Advogado" 
- e de Eustórgio Wanderley - "História de uma Alma", · uma 
curiosa película baseada na vida e nos milagres de Sta. T erezinha 
do Menino Jesus, feíta em 1925, por sinal por uma empresa cha
mada "V era Cruz". Como ve, a relq,fiío toda das /itas antigas é 
impre~cindível ao conhecimento histórico do nosso cinema. As 
modernas f oram escolhidas cuidadosamente e o seu lote vai ser 
apresentado durante a estada em Sao Paulo de críticos e jornalistas 
estrangeiros, vindos a Sao Paulo para o Festival Internacional e 
. que, assim, teriío oportunidade de assistir as /itas mais representa-
tivas do cinema contemporaneo brasileiro: "Simiío, o Caolho", 
"Sinhá Mofa", "O Cangaceiro", "Uma Pulga na Balanfa", "Cai
fara", "Aspectos do Alto Xingu", aquele interessantíssimo do
cumentário de Manoel Rodrigues Ferreira, realizado em cores nas 
margens do rio Coluene, e outras mais seriío exibidas de 12 a 26 
de f evereiro. E a publicafáo de um catálogo da Retrospectiva, 
contendo uma introdufáO histórica - "As idades do Cinema lJra
sileiro" -, a análise crítica e a ficha técnica de cada película, bem 
como fotografías de algumas cenas de sua ar;ao, completam essa 
altíssima manifestafiíO cultural do 1.0 festival Internacional de Ci-· 
nema do Brasil". 

Essa a entrevista de Ben edito J. Duarte. 

A Retrospectiva do Cinema Brasileiro teve como organiza
dores: Benedito J. Duarte, Francisco Luís de Almeida Salles e 
Caio Scheiby. Publicou a Comissao urna brochura nas dimensoes 
32 x 23,Scm, ero papel cuche, com 24 páginas, além da capa, que 
tinha o título Retrospectiva do Cinema Brasileiro.' Esse festival do 
cinema brasileiro teve início no dia 24 de janeiro e terminou no 
dia 30 de mar~o. A brochura publicada pela Comissao continha 
urna "lntrodu~ao" de Benedito J. Duarte em tres páginas e depois 
comentários críticos aos filmes projetados, sendo dedicadas duas 
páginas a cada um. A seqüencia, nessa brochura, foi a seguinte: 
Rodolf o Lex Lustig, Adalberto Kemeni e "S. Paulo, a Sinfonia da 
Metrópole"; Vittorio Capellaro e "O Ca9ador de Diamantes"; 
José Medina e "Fragmentos da Vida"; Alberto Traversa e "O Se
gredo do Corcunda"; Humberto Mauro e "Ganga Bruta"; Adolfo 
Celli e "Cai~ara"; Tom Payne e "Terra é Sempre Terra"; Ruggero 
J acobbi e "Presen~a de Anita"; Adolfo Celli e "Tico-Tico no Fubá"; 

Durante a pescarla, os pelxes apanhados sao levados para 
a margem. Como esse tipo de pesca é coletlva, após o 
seu término os peixes sao dlstribuídos. Antes, entretanto, 
sao retiradas as tapagens, para aue e vida aquátlca se resta
bele9a rapldament~ no igarapé. (Foto pelo Autor) 
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Cavalcanti e "Simao, o Caolho"; Femando de Barros e "Perdida 
Pela_ Paixao"; Lima Barreto e "O Cangaceiro"; Manoel Rodrigues 
Ferreira e "Aspectos do Alto Xjngu"; Luciano Salce e "Urna Pulga 
na Balanc;a"; Tom Payne-Osvaldo Sampaio e "Sinhá Moc;a"; 
Humberto Mauro e sua obra no Cinema Brasileiro; O ciclo do 
Recite; Mário Peixoto e 44Limite" . 

Estavam, pois, relacionados na brochura da Retrospectiva 
do Cinema Brasileiro, nominalmente, dezessete dos melhores filmes, 
até entao feitos e, entre eles, "Aspectos do Alto Xingu", cuja crítica, 
aliás, era exat~mente a mesma publicada n'O Estado de S. Paulo, 
de 14 de setembro de 1949, que já vimos. A Folha da Manhii. 
publicava diariamente um caderno denominado "Boletim do Fes·
tival", dedicado ao I Festival Internacional de Cinema do Brasil, e, 
inserido nele, a Retrospectiva do Cinema Nacional. No dia 24 de 
fevereiro de 1954,. o "Boletim do Festival" reproduzia em página 
inteira a crítica de "Aspectos do Alto Xingu" e a sua projec;ao 
nesse dia. A crítica era a mesma publicada n'O Estado de S. Paulo 
de 13 de setembro de 1949 e reproduzida na brochura vista, que 
se iniciava coro a sua ficha técnica: 

"ASPECTOS DO ALTO XINGU - Produfiio de Manoel 
Rodrigues Ferreira para a Sociedade Geográfica IJrasileira e cola
borafiio de irmáos Villas Boas, Fundafii.o Brasil Central, Escola 
Livre de Sociología e Política, Américo Bologna, Carlos Luís Ma
rien, German Larca, Arthur Farina, Taconí, Djaví, Kanato e José 
Marques de Oliveira. - Camera e direfiio: Manoel Rodrigues Fer
reira. Fotografía em "Ansco-Color". Montagem e edifii.o: Benedito 
J. Duarte, com a colaborafiio do Departamento Municipal de 
Cultura - Primeira exibifiio no auditório do Mkeu de Arte Mo
derna, em 13 de setembro de 1949". 

Vale registrar, entretanto, que, na crítica da brochurá da Re
trospectiva e reproduzida nesse "Boletim dq Festival", Benedito 
J. Duarte inseriu, no final, o seguinte trecho sobre a minha ati
vidade: 

"Pretendía realizar, depois de sua estada no Alto Xingu, um 
documentário sobre o litoral paulista e o seu caifara. Ficou, entre
tanto, apenas na intenfii.o. Talvez lhe bastasse somente haver le
gado, ao Cinema Brasileiro, uma pefa importante, cujo valor por 
certo jamais será menosprezado". 

Após a pescaría, pelxes sao moqueados, como se ve aclma: 
enrolados em folhas, sáo assad?s sob o calor. da fuma~a 
quen~e. conse.rvando-se asslm ate durante um mes. · Abalxo: 
~ pe1xe elétrico (Poraque), depols de cortado em peda~os, 
e pasto a asser. (Foto pelo Autor) 
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Entro na "Vera Cruz" 
Em maio desse ano de 1954, certo dia recebo um telefonema 

de urna pessoa que eu nao conhecia, mas que se identificou, dizendo 
que desejava urna entrevista comigo, a qual foi marcada em sua 
própria residencia. Era ele Joaquim de Mello Bastos, alto funcio
nário do Banco do Estado de Sao Paulo. Fui a sua casa e ele 
disse-me mais ou menos o seguinte: era ele um preposto, mais 
ou menos um interventor do Banco do Estado de Sao Paulo, na 
Companhia Cinematográfica Ver~ Cruz. O Banco pr~cisaria indi
car mais um nome para o Conselho Fiscal dessa sociedade e, em
bora eu nao fosse correntista dessa instituic;ao financeira, poderia 
representá-la nesse cargo, pois ele havia levantado a minha ficha 
na prac;a. Mas o que mais importava era que eu entendía de cine
ma, tendo feito inclusive um filme de sucesso. Assim, convida
va-me para aquele cargo. Essas, em resumo, as palavras de Joa
quim de Mello Bastos. Aceitei o convite e ficamos de conversar 
sobre á Vera Cruz, posteriormente. 

Daí ter eu recebido, mais tarde, a seguinte carta, com o timbre 
da Companhia Cinematográfica Vera Cruz: 

"Sao Paulo, 7 de junho de 1954. 

Ilmo. Sr. 

DR. MANOEL RODRIGUES FERREIRA 

NESTA. 

Prezado Senhor, 

Tendo sido Lembrado o nome de Vv. Ss., parq membro efetivo 
do Conselho Fiscal desta Companhia, para o presente exercício, 
pedimos, caso possamos contar com a honra de sua preciosa cola
bora~ao, a fineza de devolver-nos preenchida e assinada a 2 .ª vía 
des ta. 

Gratos, desde já, pela atenfao que Vv. Ss. nos agraciar, subs
crevemo-nos muz 

cordialmente, 

CIA . CINEMATOGRAFICA VERA CRUZ 
( assinatura ilegível)'' 

Nos meses seguintes, Joaquim de Mello Bastos colocou-me a 
par da situa<;ao financeira da Companhia Cinematográfica Vera 

A família é a base da organizar;ao social das tribos indiqenas. 
Acima, a mulher prepara a farlnha de mandioca. Abaixo 
mulher, marido e dois filhos fazem sua refelQáo. (Foto pel~ 
Autor) 
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Cruz, principalmente no que dizia respeito aos seus compromissos 
com o Banco do Estado de Sao Paulo. Marcamos um dia para 
ir visitar os estúdios, em Sao Bernardo do Campo; quanto a hora, 
preferimos um momento em que estivesse havendo alguma tomada 
de cena, de algum filme que estivesse sendo rodado. Assim, lá 
chegamos no come90 da noite. J oaquim de Mello Bastos mos
trou-me as instala9óes, e, em certo momento, um desconhecido que 
estava por ali fez questáo de me mostrar como funcionava a tela 
de "Background", isto é, urna enorme tela onde fie projetava um 
fundo, <liante do qual se movimentariam os atores, conjunto esse que 
seria novamente filmado. Quando come9ou a proje9ao nessa 
enorme tela, vi urna manada de gado, mas andando de <liante para 
trás! O filme estava sendo projetado ao contrário! O efeito era 
grotesco. Foi um corre-corre para acertar a proje9áo, mas nada! 
Houve até um certo momento em que a manada de gado apare
ceu de cabe9a para babeo! Compreendi que esse era um reflexo da 
desorganiza9áo da Companhia, que nem ao menos mantinha ero 
ordem um equipamento para mostrar aos visitantes. E assim · 
reafirmei que conhecia esse processo e continuamos n9ssa cami
nhada, agora já em plena escuridao, desde que as luzes exteriores 
estavam apagadas. Em certo local, fracamente iluminado, vimos 
passar um cidadao que parecia alheio a tudo, e enquanto ele desa
parecia na penumbra, parecendo nao nos ver, Bastos disse-me 
baixinho: "Esse é o Cario Zampari". Continuamos andando na 
escuridao e repentinamente, nesse ambiente desolado, surge um 
foco de luz intensa, no interior do estúdio: era a filmagem que 
tínhamos combinado assistir. Chegamos sem f azer ruído e para
mos a alguns metros de distancia. A nossa frente, estavam Tónia 
Carrero e o ator Mário Sérgio, este representando ium repórter de 
jornal, <liante de urna máquina de escrever. Ele procurava de
monstrar que tinha pressa em datilografar a sua reportagem, en
quanto ela, ao lado, acendia um cigarro, chegava-se a ele sorri
dente, dizia-lhe algo que o atrapalhava e o fazia retirar abrupta
mente o papel, amassá-lo e atirá-lo na cesta do lixo, para depois 
pór outra folha na máquina de escrever e reiniciar a reportagem . 

• 
Depois de assistir as filmagens dessa cena, retirei-me com o 

Bastos, como comecei a chamá-lo. A noite ia longe e, antes de 
atravessar os portóes da Vera Cruz, lancei ainda um olhar para 
trás. Eu olhava procurando naquela escuridao algo do anúncio
manif esto da constitui9áo da Companhia Cinematográfica Vera 

O quintal da casa do índio, na aldela. Panelas de cerAmica 
(feitas pelas índias da tribo Waurá) ao lado de 'urna cesta 
felta de lascas de taquara. Ao fundo, no centro, as figuras 
imprecisas de duas índias que estao chegando da roi;a de 
mandioca. (Foto pelo Autor) 
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Cruz, publicado exatamente cinco anos antes, cuja megalomania 
afirmava iniciar-se com ela o verdadeiro cinema brasileiro. Onde 
estava "a escola de cineastas" e outras tantas promessas nao cum
pr~das? A despeito de alguns filmes bem feitos, aquela fora urna 
aventura que custara caro, estava custando e muito custaria ainda 
ao Banco do Estado que assumira as suas responsabilidades finan
ceiras, gra9as a urna bem montada campanha no sentido de cons
cientizar todo o mundo de que tal era necessário para amparar urna 
importante forma de arte que era o cinema, no caso, o cinema 
brasileiro. Na verdade, um banco particular nunca teria entrado 
nesse negócio. E o próprio Banco do Estado nunca teria socorrido 
um empreendimento semelhante, por mais modesto que fosse, caso 
tivesse a frente autenticos cineastas, mas sem o prestígio econó
mico-social que tinham os dirigentes da Vera Cruz. Realmente, foi 
por esse prestígio junto ao entao Governador Garcez que Francisco 
Matarazzo Sobrinho conseguiu o apoio da institui9ao de crédito 
oficial a urna empresa sem nenhuma possibilidade de recupera9ao. 
Aliás, nesse ano de 1954, o Governador Garcez entregara a Fran
cisco Matarazzo Sobrinho a presidencia da Comissao dos Festejos 
do IV Centenário da Cidade de Sao Paulo, outro empreendimento 
cuja megalomanía quase Ievou o erário paulista a bancarrota, sendo 
necessário o socorro financeiro do governo federal ao de Sao Paulo. 

Como membro do Conselho Fiscal da Vera Cruz, tomei co
nhecimento da sua situa9ao financeira perante o Banco do Estado, 
do qual era ela inteiramente dependente. Sabendo eu disso teria 
sido para mim a coisa mais fácil realizar um filme na Vera Cruz, 
pois bastaría que eu usasse nesse momento o prestígio que eu 
possuía nas altas rodas políticas da situa~ao, desde que fora can
didato a deputado estadual por um dos dois partidos que em novem
bro de 1950 elegeram o presidente da República e o governador do 
Estado. Aliás, através desse poder político junto ao Banco do 
Estado, nao se fizera um filme na Vera Cruz? Mas eu entrara na 
política com o mais alto e puro espírito público, e repugnava-me 
qualquer favoritismo desse tipo. Atitude, aliás, que eu manteria 
em toda a minha vida, e que cerca de oito anos após me custaria 
caro. 

Mas deixemos essas lembran9as desagradáveis, pois delas já 
se ocupou urn grande sociólogo, se nao me engano Max Weber, 
numa célebre frase: "A história da civiliza~ao é urna larga estrada 
pavimentada com valores destruídos". 
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Mais tarde, em diversas conversas com J oaquim de Mello 
Bastos, tratamos da difícil situa~ao da Vera Cruz e do seu futuro. 
E lembro-m~ que eu lhe disse certa vez: "Como negócio, como 
empresa, a Vera Cruz come~ou por onde se termina, ou seja, com 
urna grande festa, pois o cinema ~ o campo das ilusoes - menos 
para os que nele investem o seu dinheiro. Foi por nao saberem 
disso que os fundadores da Companhia foram envolvidos desde o 
início por um injustificado entusiasmo, por urna euforia que levou 
a festa de funda9ao e a megalomanía que se iniciou com o anúncio
manifesto da sua constitui9ao". 

Eu nao fora convidado para .aquela grande festa do nasci
mento da Companhia, na noite de 3 de novembro de 1949. Por 

urna dessas ironías do destino, tao comuns, quase seis anos após 
eu recebia urn convite da própria Vera Cruz para ser um membro 
do seu Conselhó Fiscal, o que para mim tinha o significado de 
assistir oficialmente aos seus funerais. 

"Aspectos do Alto Xingu" 
urna vez na FranQa 

• ma1s 

Era Paulo Enn1io Salles Gomes um intelectual que escava 
vivendo há alguns anos em Paris. Ele pertencia ao grupo dos que 
em Sao Paulo haviam fundado o Clube de Cinema e depois a Fil
moteca do Museu de Arte Moderna. Quando ele regressou de 
Paris, mostrou desejo de assistir "Aspectos do Alto Xingu", ao 

que me prontifiquei imediatamente. Foi nessa exibi~ao especial 
que lhe proporcionei que o fiquei conhecendo. Era um homem 
fino, educado, um cavalheiro, que encantava as pessoas, enfim, urn 
dos últimos representantes de urna época que estava terminando. 

Datilografada em papel timbrado da Filmoteca do Museu de 
Arte Moderna de Sao Paulo, recebi algum tempo após a seguinte 

carta de Paulo Emílio: 
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"Siio Paulo, 16 de fevereiro de 1955 

Ilmo. Sr. 
Manoel Rodrigues F erreira 

CAPITAL 
Meu caro Manoel 

A Prefeitura de París vai realizar no "Musée d'Art Moderne" 
uma "Exposition du 60 anniversaire du Cinema", que deve se 
inaugurar em fins de abril. A coisa vai ser organizada pelo Musée 
du Cinema - Cinematheque Fran~aise" . Recebi carta do Langlois 
que está muito interessado numa boa presen~a brasileira na "~ec
tion - Amerique Latine" da manifesta~ao. Ele me pede cozsas, 
entre as quais urnas boas fotos, inclusive de trabalho, dos filmes de 
caráter etnográfico. 

Vocé poderia f azer uma escolha no seu arquivo e ver se man
damos esse material até día 15 de mar~o? Tudo irá por intermédio 
da valise diplomática dos servi9os culturais franceses e voltará 
pela mesma vía. 

Pe~o que voce me mande um recado sobre o assunto. 
PAULO EMILIO" 

Entrei em contato pessoal com Paulo Emilio, para saber como 
deveriam ser as amplia~oes fotográficas: tipo do papel, dimensoes 
e outros detalhes. Alguns dias após, entreguei-lhe urna série de 
fotos dos índios do Alto Xingu. Esse foi o último evento impor
tante relacionado com os trabalhos de cinema e f otografia que eu 
realizara sete anos antes entre os índios do Alto Xingu. Nao 
sabiam eles que suas figuras solenes e tranqüilas iriam abrilhantar 
a Exposi~ao do 60.0 Aniversário do Cinema, promovida pela Pre
feitura de Paris, no Musen de Arte Moderna da capital francesa. 
N aquel as fotos, que fiz com tanto carinho, com tanto empenho 
em captar um instante breve das suas vidas simples, esses me~s 
índios do Alto Xingu seriam, mais urna vez, mostrados em Pans, 
em toda a sua dignidade de seres humanos. 

_O 1 Congresso Nacional de Sertanismo 
Em fins de 1961, meu irmao, o ·Prof. Tito Lívio Ferreira, teve

a idéia de se fundar, na capital paulista, urna entidade cívico--
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cultural que seria denominada Ordem Nacional dos Bandeirantes. 
Reunimos um grupo de amigos e passamos a elaborar os estatutos 
da nova sociedade. No dia 23 de fevereiro de 1962 foram os esta
tutos aprovados e oficialmente fundada a Ordem, que tinha - e 
tem - por finalidades, "manter vivo o sentido tradicional de 
nossa forma~ao cultural", "propagar pela palavra e pela escrita, o 
culto de solidariedade bandeirante em todo o território nacional", 
"concep~ao do Nacionalismo tradicionalista", "defesa da Unidade 
Nacional Brasileira, da Independencia e da Soberania da Pátria", 
"f orma~ao de urna consciencia das realidades nacionais alicer~ada 
no Cristianismo e na Brasilidade" e "pugnar pela unidade cultural 
e cívica do País, enraizada na Civiliza~ao do Ocidente". 

Dois anos após a funda9ao, tive a idéia de realizar em Sao 
Paulo um encontro de sertanistas de todo o Brasil, o qual seria 
patrocinado pela Ordem Nacional dos Bandeirantes. Esse encontro 
recebeu o no me de I Congresso Nacional de Sertanismo. Havia 
urna Comissao de Honra e urna Comissao Executiva. Em abril 
de 1964, a Comissao Executiva aprovou o "Manifesto" que justifi
cava o Congresso, inclusive o "Temário", constituído de doze itens. 
Ambos os documentos f oram encaminhados as autoridades muni
cipais, estaduais e federais através de ofício-circular assinado pelo 
presidente da Ordem, Prof. Tito Lívio Ferreira e por mim, como 
presidente da Comissao Executiva do 1 Congresso. 

Urna das peculiaridades desse 1 Congresso foi a de nao se ter 
solicitado quaisquer tipos de auxílios ou de subven~6es oficiais. 
A idéia surgiu tendo em vista· o interesse que os sert6es brasileiros 
vinham despertando nos sertanistas de todos os estados brasileiros, 
a partir de meados de 1930. Em Sao Paulo, com as penetra~oes 
de Francisco Brasileiro ("Chicao") e Hermano Ribeiro da Silva, 
em 1929. Os livros e reportagens que eles publicavam na imprensa 
eram avidamente lidos pelo público interessado em conhecer essas 
novas terras que eles estavam revelando. Depois, seguiu-se Willy 
Aureli. Em Goiás, salientava-se Acary de Passos Oliveira, e assim 
em todos os estados. Em 1943, Joao Alberto Lins de Barros, 
entusiasmado com essas iniciativas particulares e tendo ele mesmo 
percorrido as bordas daqueles sertoes com a Coluna Prestes, na 
metade da década dos anos vinte, conseguiu com Getúlio Vargas, 
em 1943, a cria~ao de dois empreendimentos oficiais: a Expedi~ao 
Roncador-Xingu e a Funda~ao Brasil Central. A chefia da Expe
di~áo foi entregue ao coronel Flaviano de Matos Vanique, a sub-
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chefia a Francisco Brasileiro e outro cargo de destaque a Acary 
de Passos Oliveira. Vinte anos após, em 1963, já esses empreendi
mentos estavam revelando a sua grande importancia no moderno 
devassamento dos nossos sertóes. Daí a minha idéia de reunir em 
um Congresso, todos os que vinham desde as alturas de 1930, reve
lando, por conta própria, os segredos dos sertoes do Brasil. Evi
dentemente, tomariam parte no 1 Congresso nao só sertanistas mas 
também todos aqueles que se interessavam pelo assunto. Daí o 
seu exito. Inclusive tendo a notícia chegado a África Portuguesa, 
aparecen como congressista um sertanista portugues de Mo~am
bique, onde residía e exercia suas atividades. Embora o Congresso 
se realizasse de 22 a 30 de junho de 1964, decidiu a Comissao 
Executiva já iniciar, no dia dois desse mes, ter~a-feira, um Fes
tival de Filmes Documentários feítos nos sertóes brasileiros; cou
be-me abrí-lo com "Aspectos do Alto Xingu", realizado dezesseis 
anos antes ( em 1948), e projetado pela primeira vez no Museu 
de Arte Moderna em 13 de setembro de 1949. 

No día sete de junho de 1964 (domingo), Beñedito J. Duarte, 
agora crítico de cinema da Folha de Sao Paulo, publicava no suple
mento "Folha Ilustrada" um comentário sob o título "Cinema e 
sertao", o qual reproduzo em seguida, na íntegra: 

"Promovido pela Ordem Nacional dos Bandeirantes, vai reali
zar-se nesta capital, entre 22 e 30 do corrente, o I Congresso Na
cional de Sertanismo, organizado por urna comissao de que fazem 
parte os srs. Tito Lívio Ferreira, Manoel Rodrigues Ferreira, 
Américo Bologna, Luís Tenório de Brito, Willy Aureli, Fr'E}cisco 
Brasileiro, Thereza Gouvea, José Inácio Alpendre e Francisco An
tonio Bianco Jr. Mas, já na última ter9a-feira, ini'ciou-se a promo-: 
9ao de um festival de filmes documentários (festival preparatório 
úO Congresso), filmes realizados no sertiio, que se viio exibir todas 
as ter9as e quintas-feiras, no auditório do Instituto Histórico e 
Geográfico de Siio Paulo, a rua Benjamim Constant, n.0 158, as 
20 horas. lnaugurou esse , festival um filme que me traz gratas 
recordQ96es, feito lá pelos idos de 1948, em cuja montagem intervi 
por obra e grQ9a do puro acaso. Trata-se de "Aspectos do Alto 
Xingu", realizado por Manoel Rodrigues Ferreira, jornalista do 
quadro redatorial de A Gazeta, que naquela época passara alguns 
meses entre os índios da regiao do rio Coluene, dessa sua estada 
no sertiio trazendo Rodrigues Ferreira algumas dezenas de rolos 
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de filme colorido, que ele impressionara ao sabor das circunstancias 
e dos dias vividos entre os indígenas do Alto Xingu. Já nao me 
lembro mais dos motivos que levaram Rodrigues F erreira a me 
procurar no meu laboratório do Departamento Municipal de Cul
tura, onde trabalhava eu entao. O fato é que lá apareceu um dia 
aquele jornalista, sobra9ando tres alentados carretéis de filme em 
J 6mm e a me solicitar urna opiniao sobre seu trabalho cinema· 
tográfico. Fiquei um tanto assustado com a perspectiva de assistir 
a cerca de tres horas de filme jeito por um amador. Mas, a fisio
nomia plácida de Rodrigues F erreira, a denotar aquela autodeter
mina9ao dos que sabem o que querem, levou-me a dizer "sim" a 
algo que me incitava a cortar com um "nao" categórico, ou com 
um "talvez" vacilante. . . Nao me recordo bem do que lhe disse 
anter; de iniciar a exibi9ao. Lembro-me, contudo, de que lhe 
impus urna condi9ao, antes de aceitar a responsabilidade de emitir 
urna opiniao: a de usar de urna absoluta franqueza de atitudes, que 
com e las deveria con/ ormar-se Rodrigues F erreira, f os se ou nao 
favorável o meu parecer. Aceitou ele de pronto a minha exigencia 
e as luzes se apagaram para início daquela primeira proje9ao. Ás 
primeiras cenas do filme, percebi, desde logo, que iria dispor de 
um excelente material de montagem, algo de inédito em matéria 
de filmes documentários, jeitos no sertao, por entre esses pobres 
indígenas brasileiros, que ingenuamente se prestam as ambi9oes e 
as aventuras. de certos "cineastas" de pouca sensibilidade, muita 
lábia e nenhum escrúpulo. O índio para eles só serve para atrair 
espectadores as bilheterias e aos saguoes dos cinemas, que, em 
geral, o "cineasta" enfeita com flechas, arcos e tacapes, sem contar 
as peles de on9a nas paredes e antas empalhadas pelos cantos. 
Com o filme de Rodrigues Ferreira a coisa era diferente. Sentía-se 
em suas imagens o carinho pelo homem das selvas brasileiras, o 
respeito por sua condi9ao humana, por seus usos e costumes, até 
pela nudez. de seus corpos. Rodrigues Ferreira os filmara certa
mente depois de bem os conhecer e tais desígnios marcaram seu 
filme com urna inusitada dignidade e por sobriedade f ora do 
comum. Está claro que Rodrigues F erreira aceitou com entusias
mo o meÜ of erecimento para montar sua obra e durante várias 
semanas passamo-las juntos numa sala do Departamento de Cul
tura, cortando e emendando o filme, o mesmo que há poucos dias 
inaugurou esse festival de cinema "indianista", em boa hora orga
nizado pelos promotores do l Congresso Nacional de Serianismo. 
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Minhas múltiplas e absorventes atividades niio me permitiram rever 
a obra de Rodrigues Ferreira na última ter~a-feira. Creio, entre
tanto, que após tantos anos passados, desde que estreou com 
enorme exito no auditório do Museu de Arte Moderna em 1949, 
"Aspectos do Alto Xingu" terá conservado intactas todas as qua
lidades que na época tanto fascinaram o público de Siio Paulo, do 
Rio e os críticos dessas duas capitais brasileiras. E niio poderia 
ter sido melhor a escolha do filme de Rodrigues Ferreira para a 
exibi~iio de abertura desse festival "sui generis" , o primeiro certa
mente a realizar-se no Brasil - B. J. DUARTE". 

Passados exatamente quinze anos, Benedito J. Duarte con
fessava que já havia se esquecido dos detalhes relativos a razáo 
porque eu o procurara; e quando foi agora se referir ao filme afir
mou que eu esta va sobra~ando 3 (tres) latas de filme, quando 
na realidade fora urna só, detalhe esse que ele sublinhara em 1951, 
ao escrever o prefácio do meu álbum Cenas da Vida Indígena, 
reproduzido neste livro, no itero "A montagem do filme".* Mas 
esses esquecimentos e equívoco, mostram como a nossa memória 
nos engana, quando nao ternos a máo os documentos da época. 
Isto vem a propósito do que já falamos no "Prefácio" <leste livro 
sobre "Memórias, depoimentos e documentos". 

Quanto ao restante da sua crónica, Benedito J. Duarte repetía, 
em poucas linhas, tudo que dissera na sua crítica publicada em 
O Estado de Siio Paulo de 14 de setembro de 1949, aliás a primeira 
da longa série, publicada em outros jornais, por outros críticos. 
Assim, ele iniciou a série em 1949 e ele a concluiu, quinze anos 
após, em 1964. 

( 

E agora, quando estou terminando as últimas linhas deste 
livro, lan~o um olhar para o passado - pois eu ·o revejo em minha 
memória visual - e fico surpreso por verificar como mudaram os 
nossos sertoes, com tanta rapidez. No que antes era para nós urna 
selva quase impenetrável, hoje estao surgindo modernas fazendas. 
Como tantos outros sertanistas ainda vivos, sinto um orgulho íntimo 
por ter sido um dos que ajudaram a desvendar esses sertoes para 
a civiliza~ao. 

E agora, sinto-me também reconfortado por ter realizado um 
trabalho árduo, que foi o de utilizar urna camara cinematográfica, 

* Vide página 41 deste livro - Nota do Autor. 
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camaras fotográficas, palavras escritas e faladas, para levar a com
preensao do meu povo uma outra civiliza~ao e urna outra cultura 
distantes da nossa milhares de anos: a dos índios brasileiros~ 
Quando antigamente eu dizia que nao desejava ser um antropólogo, 
um etnólogo, um dentista social, mas tao-somente um divulgador 
da sociedade indígena, mostrando-a em toda a sua dignidad~ 
humana, eu estava, inconscientemente, preparando a nossa socie
dade para receber aquela, tao primitiva, e integrá-la em seu seio. 
E realmente, depois de petcorrer os mais distantes rincoes da nossa 
pátria, até as suas fronteiras, comungando com a vida das suas 
<'01nunjd.~~c1 es lribais, chego, depois de muito refletir, a conclusao 
de que o processo da sua integra~ao em nossa sociedade é inevi
tável. Nada há que possa deter esse processo, e ele s~rá n1enos 
dolcroso para ambas as sociedades, quanto mais rapidamente nos 
convencermos dessa inevitabiJidade. 

FI M 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
                            www.etnolinguistica.org



I 

lmpresso na 

~ditora grafíca ltda. 

Rua Espírito Santo, 268 - Armazém 9 
Aclima~o - Sio Paulo - SP 

Fones: (011) 27Q.4853 e 279-1859 
com filmes fornecidos pelo Editor. 
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