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Uirá: Em Busca do 
Cinema Brasileiro 

Maria Rita E. Galvão 

"O importante não é ter cultura, é ser cultura" 

GUSTAVO DAHL citando PAULO EMÍLIO 

O número 2 da revista Cinema, da Fun
dação Cinemateca Brasileira, publica 

um depoimento de Gustavo Dahl sobre seu último filme, 
Virá, há pouco lançado comercialmente. Uma projeção parti
cular do filme e1n São Paulo e as declarações do seu autor motivaram 
longos debates entre os assistentes, e um curioso encaminhamento 
da discussão para questões extremamente variadas, mas sempre 
girando em torno do filme sem nunca penetrar nele. O fato merece 
reflexão, sobretudo porque o desvio do foco de atenção partiu do 
próprio autor. 

Gustavo Dahl começa por declarar que se trata de um filme 
"de cerio modo experimen~ al , no sentido de trabaJhar uma lingua
gem que seja con1prcendida pelo grande público, e que é o que me 
interessa no mon1ento" . Prossegue falando do afastamento entre o 
público e o cinema brasileiro com ambições cu1 turajs, e da contra
diç: o existente no fato de que filmes feitos "para serem vistos, 
entendidos e gostados" não atingem senão uma pequena camada de 
intelectuais. "Esta contradição, senão resolvida, merece pelo menos 
ser trabalhada". O cinema novo n~D cumpri u a sua funç~o cons
cientizadora na medida em que não atingiu um público mais amplo, 
não estabeleceu com ele a "transação mítica do cine1n a funcionando". 
"Eu pessoalmente botei meu revólver na boca em 68, falar não 
adiantou nada. É chegado o momento de parar de reclamar, parar 
com a choradeira do intelectual brasileiro lamentando a sua própria 
impotência, e tentar fazer alguma coisa". 

Es.as declarações, e algumas anteriores - "assistimos atual
mente em todo o mundo a uma crise geral da cultura, a que podemos 
chamar de 'crise da elite' acadêmica ou 'cultivada"'; "a cultura, 
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situada entre duas águas, entre a clandestinidade e a adesão, não 
sabe escolher"; "temos necessidade absoluta de fazer filmes popula
res, é a condição essecial para uma ação política no cinema" 1 -

estas declarações reportam imediatamente a outras semelhantes, todas 
no mesmo sentido e igualmente recentes, de um grupo de cineastas 
brasileiros ligados ao movimento do cinema novo, cuja preocupa
ção primeira é descobrir a ponte entre o cinema "culto" e o grande 
público. Parece que esta discussão velhíssima é a discussão do mo
mento, e é ótimo que ela exista. Mas não é tão bom que nela se 

·concentre todo o interesse que as pessoas manifestam pelo atual 
uencaminhamento do cinema brasileiro, separando os filmes em 
lpilhas n1ais ou menos arbitrariamente divididas, segundo critérios que 
opõem o filme "popular" ao "elitizado", com uma pilha intermediária 
que te1n um pé lá e outro cá. Discute-se a validez de um caminho 
ou outro, ou mesmo da permanência no n1eio do caminho como um 
mal menor, sem julgar as diferentes propostas de acordo con1 a sua 
eficácia dentro de cada obra particular. Os temas são sempre os 
mesmos, e sempre tra(ados de modo genérico : a posição do intelec
tual culto diante da massa inculta, e a contradição implícita no fato 
de que atingir o público significa fazer concessões, baixar o nível 
da discussão de problemas sérios para colocá-los à altura da com
preessão da massa, renunciar à pesquisa estética, às tentativas de 
renovação de linguagem, à análise e interpretação crítica da realidade 
brasileira. A opção é relegar tudo isto aos limites estreitos das 
cinematecas e afins. 

A discussão que se desenvolveu em São Paulo em tomo de 
Virá é típica e reveladora. O autor declara a sua proposta, e as 
pessoas apanham a deixa: o foco da atenção imediatamente se deslo
ca do próprio filme para a sua eventual "função". Discute-se a obra 
como um meio para atingir um fim. :E este o tipo de 
filme que, visando a atingir o grande público, possibilita uma 
ação políâca por meio do cinema? Ou será simplesmente um álibi 
para, ao contrário, abster-se de tomar posição diante da realidade 
atual? :E verdade que o índio é um tema importante da atualidade 
brasileira - basta ver os jornais ou a televisão - mas apesar disso 
não é suficientemente explosivo para que falar dele implique em 
grandes riscos. Trata-se de uma saída honrosa para tratar de 
assuntos sérios sem tocar em problemas fundamentais, a não ser 
muito de leve. Este tipo de proposta é válida, ou "apelativa"? 

Ainda uma vez, o filme - no seu eventual valor estético, que 
inclusive se pode reconhecer e apreciar - não é posto em questão, 

1. "Situação e perspectivas do cinema latino-americano", in 
Positif n .o 139, junho de 1972. 
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mas sim a proposta de que ele parte. Aceite-se ou não a proposta, 
ou a obra enquanto resultado, toma-se o filme como uma segunda 
versão de O Bravo Guerreiro, com os n1esn1os problemas c-en.rais, 
só que apresentados sob uma outra forma, e1ninentemente "emo
cional" e não racional, que simplifica drasticamente problemas 
complexos; ou lê-se o tema "índio" como pretexto vagamente 
metafórico para tratar de outros temas nos quais não se pode tocar 
abertamente. Tudo isto implica, por um lado, em colocar-se numa 
perspectiva sociológica diante da obra: pesquisar a sua "função 
social", o seu significado político, o seu relacionamento com o 
público, com as idéias da época, com o grupo de origem do autor 
etc; e por outro lado, em empreender análises que se reportam a 
um terceiro ou quarto nível de significação do filme. 

Questões como estas podem e devem ser levantadas a propó
sito de un1 filme como Virá, e eventualmente conduzirão a uma 
série de observações impor.antes, talvez generalizáveis, sobre o atual 
encaminhamento dos herdeiros do cinema "culto" brasileiro. Apenas 
é conveniente que elas tomem como ponto de partida aquilo que é 
a realidade imediatan1ente perceptível do filme, o seu nível primário, 
ou primeiro, de compreensão: a história de Uirá, que antes de ser 
o Bravo Guerreiro, embora possa sê-lo também, é simplesmente um 
bravo. Por mais tentador que seja ver na sua pele um intelectual 
brasileiro no fundo da fossa sócio-político-cultural-existencial em que 
a impossibilidade de atuar sobre o mundo o coloca. Interessa 
a intimidade da obra, independentemente de quaisquer que sejam 
as suas relações externas - das internas, aquelas que intervêm na 
construção do filme, convém falar - com o cinema brasileiro, a 
obra anterior do autor ou a realidade histórica. 

1?, evidente que não pretendemos tentar uma análise aprofunda
da de uma obra como esta a partir de uma única visão do filme. 
Nossa intenção é apenas salientar alguns dos seus aspectos que nos 
parecem importantes. 

A tentativa de fazer um cinema sério diretamente voltado para 
a massa - que implica na adequação da sua linguagem, dos recursos 
de que se utiliza, da própria composição dramática, à compreensão 
do público - merece ser discutida no seu resultado; e nos meios 
de que se utiliza para chegar a ele. O "como" é feito esíá diretamen
te relacionado com o "para quem" se faz. "A linguagem que as 
pessoas entendem imediatamente é a da emoção", diz Gustavo Dahl; 
"a emoção é o que toca, o que atinge direto o alvo". 1?, neste sentido 
que Virá é um filme "necessariamente experimental, uma tentativa 
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de atingir o público trabalhando a emoção, que ialvez seja um dos 
caminhos de chegar até ele". 

A "emoção trabalhada" não é coisa nova, na obra do autor; 
já existia em O Bravo Guerreiro, só que de modo totalmente diverso. 
O Bravo Guerre;ro é um filme diretamente dirigido a um público de 
nível intelectual consideravelmente elevado, capaz de acompanhar a 
procura quase científica, feita de aproximações sucessivas, da 
compreensão dos fenômenos de que trata. E lileralmente um "estudo", 
cujo objetivo é decifrar uma série de mecanismos muito complexos, 
em que a própria procura do conhecimento, mediada pelo persona
gem central, é a fonte essencial da emoção dramática. Gustavo Dahl 
parece demonstrar que um estudo rigoroso e metódico, essencial
mente analítico, das estruturas sociais, dos partidos políticos, do 
momen.o histórico, das particularidades diversas e da psicologia dos 
personagens envolvidos no processo, pode trazer em si a sua própria 
dramaturgia; e que este método "objetivo", discursivo e racional de 
exposição e procura do conhecimento pode atingir um alto nível de 
intensidade emocional. O conhecimento, que recusa a emoção ''a 
priori", se apoia no entanto sobre as qualidades emocionais das 
idéias e de suas implicações. 

Com Virá, a "transação mítica" do cinema com seu público 
muda de campo de aplicação: em lugar de dirigir-se à inteligência 
- no sentido etimológico de compreensão - do espectador, ele se 
dirige à sua sensibilidade. A emoção deve vir das imagens. E dos 
sons. Preferivelmen.e de sons humanos diretos: cantos, gritos choros, 
e uma fala que é pura expressã,o de sentimentos, porque seus sons 
não constituen1 palavras para nós que perden1os a capacidade de 
compreender a "boa fala" nheengatu; mas ta1nbé1n pode vir do 
in1enso n1anancial de sentimentalismo desreprimido da música bra
sileira: Vicen·e Cclesíino, Pixinguinha e Benedito Lacerda, e o pobre 
Carlos Gomes sublinhando pleonasticamente o indianismo convcn
cionário .do S. P . I . E mesmo, se necessário, do n1elodrama deslava
do da novela de rádio ("a carne. . . a carne. . . o demônio da 
carne! .. "). Apesar dis~o, o filme nunca descamba para o senti
mentalis1no xaroposo ou o melodrama; a penas se utiliza deles para 
criar o efeito desejaf o. O que há, isto sim, é o ini.enso lirisn10 de 
alguns momentos, nostálgico, contido. E não são necessariamente 
aqueles n1omentos que apelam para a emoção de modo deliberado. 
Por exen1plo, certas "pausas" no conflito, cuja função é a de nos 
mostrar o que seria a vid~ dos índios se não exis~issem os brancos; 
ou a seqüência da casa em ruínas; a cos meüdigos; e a da casa 
burguesa, em que o rapaz granfino cor.~ja Ca ai ao som de "ln 
dreams 1 kiss your hands", e a própria ironia da associação entre 
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uma índia e a palavra chave da canção, "madame". Há ainda a 
alegria de Catai, e o seu compromisso com a vida. 

O mundo onde as pessoas se movem é o dos sentimentos. Não 
há idéias discutidas pelos personagens - e nem poderia haver, os 
dois pólos dramáticos são constituídos por personagens que falam 
línguas diferentes. Não há exposições teóricas ou teses abertamente 
defendidas. Nada que lembre o denso discurso final do primeiro 
filme do autor, conclusã.o e síntese de uma longa discussão racional. 
Ao contrário do herói de O Bravo Guerreiro, Uirá não fala - é um 
índio casmurro -, e quando fala ninguém entende o que ele diz. 

A única linha discursiva do filme é a centrada na narração de 
Catai, subjetiva e "irracional" por definição, uma vez que se trata 
da visão do mundo de uma índia "na'if". 

As imagens e os sons devem falar por si, e de modo suficiente
mente claro para serem apreendidos imediatamente pela sensibilida
de. Gustavo Dahl se desloca portanto da área conceituai para a 
emocional diretamente, prescindindo da mediação da razão. 

Na raiz deste novo estilo estão as lições do velho cinema 
americano que o autor tanto admira, essencialmente "epidérmico 
( . . . ) sensorial, feito de percepções, emoções e sentimenlos" 2 • 

No que diz respeito aos recursos propriamente cinematográficos, 
a procura de comunicação direta e imediata condiciona uma lingua
gem extremamente simples e econômica, mas sobretudo eficaz: pre
dominância de planos fixos, ("linguagem de prosa"), em geral 
médios, e curtos, algumas zoorns de aproximação para "emocionar" 
os planos quando necessário, câmara na mão nos momentos de 
exacerbação do conflito. Montagem limpa, ordenada, visando a 
clareza de exposição. Som direto, fotografia extremamente cuidada, 
e um colorido trabalhado que, aliado ao granulado da ampliação para 
35, resulta por vezes em efeitos de grande beleza plástica como o 
fundo verde-amarelado com o que o filme se inicia, e que consegue 
não lembrar bandeira, mas sim fruta do mato, selvagem e sumarenta. 

A grande organicidade entre a coisa filmada e a maneira de 
filmar e organizar as imagens é o que determina a eficácia da lingua
gem, na sua proposta de simplicidade e economia de recursos. A 
adequação entre meios e fins é extremamente bem sucedida. 

No que diz respeito ao relacionamento da obra com a realida
de que ela pretende refletir, a simplicidade é muito mais aparente 
do que real. Virá, tanto quanto O Bravo Guerreiro, é a dissecação 

2. "Sobre o argumento cinematogrãfico: começo de conversa", 
in Cinema novo, cinema moderno, José Alvaro Editor, Rio, 1966 
(p. 21). 
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de um processo, complexa e nuançada, tão metódica quanto a pri
meira, só que conduzida por meio de métodos e recursos narrativos 
diversos. 

Gustavo Dahl define seu filme como uma "r1cção antropológica", 
que se torna "cada vez mais ficção e menos antropológica à medida 
em que a história avança". À primeira vista, a afirmação parece 
verdadeira. No início do filme, há a preocupação clara de um certo 
descritivismo de costumes e aspectos exteriores da cultura indígena, 
que nos faz imediatamente aproximar o filme aos "exóticos" do 
início dos anos 30 (Taboo, White Shadows in the North Seas etc.). 
O personagem é um índio, e o autor o coloca dentro do seu mundo, 
nos mostra a sua choça, a sua rede, os objetos que o cercam, o 
an1bien:e da pequena aldeia indígena, os rituais de enterro e luto, 
certas práticas e hábitos coüdianos (como se prepara o timbó, a 
fabricação da farinha, a caça, a pesca, as pinturas corporais etc.). 
Este enfoque "documental", rápido e esquemático, é extremamente 
cuidado, e enriquecido pelo uso do son1 direto: pias de pássaros, 
cantos, choros, chocalhos, sons ambientais de trabalho ou da natureza. 
A integração dos personagens no seu meio é muito grande, e o seu 
relacionamento com a na. ureza muito direto e cúmplice. Mas à 
medida em que o filme avança, nos deixamos levar mais e mais pela 
história do personagem e "o approach antropológico descamba para 
a ficção", como diz Gustavo, distanciando o filme da realidade. O 
drama de Uirá é de tal modo envolvente que não percebemos a 
preocupação de estudo etnológico por detrás dele. Trata-se da 
história de um simples índio que perdeu seu filho, e desde então 
foi atacado de um violento acesso de melancolia. Vemos 1nuito de 
perto o seu problema particular, sem que aparentemente o filme se 
interesse pela tragédia incomparavelmente n1aior que o envolve, ou 
por todos os outros índios mortos nas epidemias que os brancos 
trazem junto com suas roupas, miçangas e ferramentas. Mas a 
"tragédia de uma raça" - alguma coisa do tipo de Cheyenne 
Autumn - é cuidadosamente evitada, assim como o folclore ou a 
descrição idílica da vida primitiva. Gustavo Dahl prefere tratar a 
tragédia em tom menor, "manter o filme nu1na chave intimista", 
centrado no personagem escolhido. Evita mesmo a colocaç<lo de 
Uirá como protótipo, representante declarado c~o .destino de seu 
povo. Ao contrário, Uirá é um índio fora do comum, certamente 
muito mais sensível do que os outros, porque foi mais profundamen
te afetado por males que provavelmente atingiram a todos. Sua 
melancolia é desproporcionaln1ente grande, tendo em vista o que a 
causou a morte entre os índios é um fato corriqueiro demais para 
provocar tal trauma. Afasta-se voluntariamente do seu povo para 
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viver com sua família o seu destino pariicular. No entanto, de modo 
velado e sutil, mas seguro e constante, o filme vai paulatinamente 
operando um deslocamento do problema menor e par~icular - Uirá, 
seu filho morto, sua melancolia descabida - para o problem:i n1aior 
generalizado: a presença do branco, aniquilando todo un1 povo e 
a sua cultura. 

Muito mais do que pelo descritivismo etnológico, ou sin1ples
mente etnográfico, é por esta generalização que o filme se torna 
''ficção antropológica". Ficção antropológica sem dúvida, mas num 
sentido muito profundo. O relacionamento entre a obra de ficção 
e a realidade social que ela pretende retratar - o desmoronamento 
físico e cultural de um povo - é mais sutil, existe na medida em 
que os elementos da cultura são interiorizados para compor a própria 
estrutura do filme, atuando na sua organização interna, independen
temente dos atributos externos para os quais Gustavo Dahl nos 
chama a atenção. A ficção - enquanto tal, evidentemente, dei
xando de lado o que costumamos chamar "cinema antropológico", 
essencialmente documental - se torna realmente antropológica 
quando ela incorpora na sua própria estrutura a cultura em questão, 
que passa a atuar como ponto de referência e chave para a compreen
são do filme. Se nos detivermos na identificação dos elementos 
responsáveis pela significação da obra, toma-se claro que o antropo
lógico não se opõe ou antecede ao ficcional, mas o constitui. Mesmo 
a descrição inicial da vida indígena é mais do que a colocação 
cenográfica de um quadro onde as coisas vão acontecer, porque já é 
uma sucessão de acontecimentos fictícios. · 

A linha central ao longo da qual se desenvolve o filme nos é 
dada pela longa viagem, pontuada por paradas, que conduz os per
sonagens do interior do mato até São Luís do Maranhão. :E: por 
meio desta linha central que o filme estabelece a ponte entre Uirá 
e a essência da sua cultura, que é preciso compreender e indicar, 
a fim de penetrar no significado do filme. 

Gustavo Dahl particulariza em Uirá o destino de muitas e 
muitas hordas indígenas que se puseram a caminhar na direção do 
sol nascente, a fim de alcançarem a "Terra sem Males", que devia 
existir para além do "grande rio". Os antropólogos que estudaram 
estes movimentos migratórios - Egon Schaden, Darei Ribeiro, 
Nimuendaju - colocam na sua origem uma situação sociocultural 
de penúria, de desorganização social e incapacidade de continuar a 
viver segundo os padrões que a cultura definiu para o relacionamen
to do indivíduo com o seu grupo e a natureza. Esta desintegração 
decorre geralmente do contato com grupos étnicos diversos. A chega
da dos brancos, portadores de padrões culturais complexos, a 
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territórios habitados por populações indígenas, perturba o equilíbrio 
das culturas nativas; o conjunto das antigas normas sociais é minado 
pela presença da cultura estranha, impositiva e dominadora. O senso 
de confusão e o declínio da influência dos padrões de comportamento 
grupal sobre a conduta dos indivíduos são a primeira conseqüência 
desse contato. Impelidos pelo desespero de um lado, e pela esperança 
de outro, os índios, em levas sucessivas, vão deixando a região que 
habitam para empreender a longa e penosa marcha à procura do 
paraíso terrestre. 

O filme, que é a história de um caso limite de desintegração 
psicológica em função do desmoronamento de padrões culturais, usa 
como matéria-prima a ser trabalhada pela ficção a realidade dos 
movimentos migrat()rios. Mas não é preciso conhecer o relato histó
rico das migrações dos índios brasileiros, ou o caso particular dos 
índios caapor, de que Uirá faz parte, para apreciar o filme no seu 
valor enquanto obra de ar,.e. Porque o rigor com que o autor transpõe 
para a ficção todo o universo cultural que disseca se manifesta 
também na organização do primeiro nível de significação do filme: 
a simples narração da trajetória de um índio em direção à morte. 

A origem e a feição particular da viagem de Uirá só se com
preendem à Juz da concepção do mundo e das tradições míticas. da 
sua tribo. Porque, embora se trate de um filme realista - há apenas 
dois momentos em que se dá a transposiç~o para imagens do mundo 
inlerior dos personagens -, a sua essência é o mito. Não um mito 
qualquer, mas um intercruzamento de dois dos mitos centrais da 
cultura indígena : o da Terra sem Males e o do Herói Civilizador. 
Assim, perpassando a história de Uirá, e num nível mais profundo 
- o segundo nível de significação da obra - existe latente toda 
uma cultura exposta e posta em questão. 

A viagem de Uirá não é portanto uma viagem qualquer, mas 
tem um sentido preciso dentro da cosmogonia indígena: ela é a 
concretização da procura lendária do paraíso, é a peregrinação para 
o leste em direção ao mar, o grande rio para além do qual mora 
Maíra, que recolhe seus filhos, os lava e os deixa lindos para viverem 
eternamente em meio à maior felicidade, em cauinagens sem fim. 

Mafra, tal qual o Nianderiquei dos apopucava, estudados por 
Nimuendaju, é a versão particular que nos apresenta o filme do 
Herói Civilizador, presente em inúmeras culturas indígenas brasilei
ras. O contexto cultural em que se movem os personagens se toma 
compreensível através da narração do mito de Maíra, sobreposta à 
ação. Mafra é o doador de todos os elementos, criou o mundo, os 
homens e as coisas. "Depois de fazer as coisas, Maíra perguntava 
como elas se chamavam, e as coisas respondiam: eu sou a mandioca; 
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cada ccisa dizia o seu no1ne, Maíra aprendia e ensinava aos caapor". 
Os benefícios que se atribuem ao Herói Civilizador estão particular
mente ligados àquilo que a cultura definiu con10 sendo os interesses 
vitais da comunidade. Mafra explica o ambiente natural e social, e 
agindo como transformador do mundo, produz as particularidades 
do ineio em que vive o grupo. Maíra deu à tribo as suas leis, 
ins~ ituições e bens .de cultura, e nele reside a explicação mítica de 
todos os problemas que a organização do mundo envolve. 

A narração de Catai, construí.da em torno do mito de Maíra, 
e sobreposta à viagem de Uirá em busca da Terra sem Males, é ao 
rncsn10 tempo reflexo, expressão e síntese da cultura de seu povo. 
Ela nos dá a chave para a dupla compreensão do fihne: a compreen
são dos aspectos fundamentais da organização sociocultural do 
grupo, e a dos acontecimentos que afetam Uirá. 

Temos portanto, paralelamente à narração do mito, a sua efeti
vação concreta na viagem de Uirá e sua família. Mas, se esta viagem 
é a representação do mito, ela é ao mesmo tempo o desmascara
mento da sua validade, a desmitificação do universo em que se 
movem os personagens: porque o caminho para o leste não conduz 
à casa de Maíra, e sim ao mundo dos brancos, pelo qual Uirá se 
embrenha cada vez mais, e do qual precisamente procurava escapar 
por meio da viagem. "Uirá não quer homem branco", diz Catai, 
"homem branco devia ter ficado longe". Na vida que o espera na 
Terra sem Males, o branco não tem lugar. "Homem branco pode 
passar em frente à casa de Maíra que nem percebe", "Maíra só 
deixa entrar na sua casa a sua gente, que é gente que come farinha". 
O paraíso é o lugar onde se restabelecem os costumes tribais na sua 
original pureza. Esta procura de um mundo onde as coisas funcionem 
tão bem quanto antigamente - "antigamente tinha pajé bom, que 
entendia de todas às coisas" - revela que a situação de penúria 
cultural decorrente dos contatos com o branco já se firmou como 
problema, superando a questão particular da morte do filho, na 
consciência de Uirá, ou pelo menos na de Catai, a personagem 
escolhida para ser a sua mente refletora. 

A função mais importante do mito, para Uirá, é a de reforçar 
a sua situação de índio. A comunidade em vias de desintegração 
física e cultural - os próprios pajés já não entendem de pajelaoça 
nem têm remédios que curem os males dos bravos - Uirá reúne a 
tralha, a mulher e os filhos, enfeita-se como manda a tradição, e 
põe-se a caminho. Reforçando a sua afirmação cultural enquanto índio, 
a concretização do mito reforça ao mesmo tempo e porisso mesmo 
a oposição ao branco. Quando a eficácia do mito desmorona diante 
da presença-do branco, agente transformador do mundo não previsto 
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pela mitologia original, a narração de Catai, construída com admirá
vel condensação poética, adquire mais uma função: ela é um esforço 
de redefinição, na sua visão do mundo, das antigas lendas e mitos 
diante da nova situação, a desesperada tentativa de explicar logica
mente a presença e a ação do branco dentro de uma cosmogonia cuja 
coerência ele destruiu. Assim, a função dos brancos é fazer instru
mentos para dá-los aos caapor; os brancos sabem fazer tantas coisas 
porque Maíra gastou muito tempo ensinando a eles. Aos caapor, 
Maíra não ensinou a fazer panos, mas a usar penas e pintar o corpo 
com jenipapo e urucu, para manter a decência; e a comer mandioca 
para que Maíra os reconhecesse como seus filhos. Maíra não gosta 
dos brancos, na sua casa só entra gente bem morena, de cabelo bem 
preto e bem liso. A violência do branco são os perigos de caminho 
de Maíra, que os coloca aiante dos bravos para testar a sua coragem. 

Deste modo, a destruição do índio não é abstratamente afirmada 
pelo autor, ou meramente ilustrada na obra com a morte de um 
índio particular; ao estruturar seu filme em tomo desta viagem 
mítica, que é ao mesmo tempo a vivência do mito e a penetração 
paulatina do índio no mundo do branco, estudando passo a passo o 
relacionamento cada vez mais conflitante e violento entre ambos, e 
ao mesmo tempo o desmoronamento do universo cultural indígena, 
Gustavo Dahl desnuda as raízes da relação branco/índio. 

Sobrepondo ao da personagem o destino de seu povo, o filme 
nos faz ver na morte de Uirá p fim de toda uma raça, selvagemente 
aniquilada em nome de tanto valores. ~ a "tragédia em tom maior". 
No final das contas, acaba sendo a própria cultura ocidental -
os seus valores, a maneira de organizar a vida, a sua qualidade, o 
relacionamento com a natureza e com os outros homens - o que 
é posto em questão. 

U irá concentra num personagem, e em pouco tempo, todo um 
processo dissociativo que foi paulatinamente sofrido pelos índios 
brasileiros durante quatro séculos de contato com os brancos. As 
diferentes fases desse processo são apresentadas sistemática e 
sucessivamente pelo filme. 

Num primeiro momento, somos colocados diante de um peque
no grupo de índios caapor, talvez os últimos sobreviventes da vasta 
população tupi que habitava a região. Não há ainda a presença física 
do branco no meio deles, mas indícios muito claros de que ele se 
encontra por perto: roupas, alguns instrumentos, a própria doença 
que mata o filho de Uirá. 

O segundo momento é o do contato direto, a princípio com 
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sertanejos isolados, depois com grupos maiores, em seguida com 
vilas, cidadezinhas, e finalmente a cidade grande. Durante a trajetó
ria, se configuram todas as formas que adquiriu o contato entre 
brancos e índios: a imposição pela arma dos primeiros sertanejos; 
a animosidade, o desprezo, a agressão física do grupo de meninos; 
a tentativa de exploração econômica do empregado do armazém; 
a piedade cristã do casal de velhos; a curiosidade, o insuto r a 
humilhação da população do vilarejo; a associação aos párias na 
seqüência dos mendigos; a coerção pela força .do Estado, nos seus 
diferentes escalões - a polícia, o escrivão burocrata, o delegado, o 
"digníssimo representante no estado do sr. Getúlio Dorneles Vargas", 
as "autoridades federais" mencionadas; e finalmente o paternalismo 
oficial da ordem instituída: o Serviço de Proteção aos fndios. 

À medida em que penetramos no mundo dos brancos, a narra
ção de Catai se torna cada vez menos freqüente, para só reaparecer 
com toda a sua força na últin1a seqüência. Ela já não entende o 
que está acontecendo, não tem condições de continuar a conduzir 
a narrativa; seu último comentário é aquele que resume para ela a 
única explicação possível para tan:o sofrimento: a violência do 
branco são os percalços do caminho de Mafra. Mas, a esta altura, 
não é mais necessário conduzir a história do ponto de vista dos 
índios: a adesão emocional do espectador para a sua causa já está 
ganha. A partir do momen:.O em que se começa a falar português, 
a explicação dos fatos passa a ser a que nos dão os brancos. 

Do ponto de vista dos brancos, Uirá é por um lado · um "pobre 
diabo", um "índio nu e louco" que pode se tornar furioso; e por 
outro lado um "mui digno cacique urubu" a propósito do qual se 
cita Gonçalves Dias, o "grande chefe guerreiro" que abandona a 
sua aldeia para vir aos brancos em "missão de paz e confraterniza
ção". Depois de brutalmente espancado, humilhado e ofendido, o 
reconhecimento da "inocência" do índio significa a sua transforma
ção em atração pública, e em objeto da demagogia provinciana dos 
políticos locais. 

Qualquer que seja a forma que assuma o relacionamento com 
os brancos a sua essência é o conflito, declarado ou latente. No 
entanto, passando por cima do próprio conflito, há um curioso 
mecanismo de aproximação entre brancos e índios que consiste na 
saturação da imagem de uma infinidade de elem.entos materiais, 
traços culturais, gestos, atitur:fes de índios povoando o mundo dos 
brancos: objetos de pilha, redes, o instrumento com que Catai tra
balha a mandioca, a própria farinha de mandioca, a atitude física d~ 
alguns caboclos, o olhar casmurro de outros, o modo de andar, o 
jeito de ser das pessoas. A pretensa superioridade da raça branca, 

115 



que é o vasto tema do filn1e, acaba se revestindo de a1narga ironia 
quando se verifica o quanto são índios - caboclos, cafusos, mame
lucos - os próprios brancos apresen:ados; aliás, a idéia é por vezes 
reforçada pela in.rodução de um contraponto, como a imagem da 
linda menina de olhos verdes, arianíssima, em que a câmara 
se detém durante o discurso do funcionário do S. P. I . Não se trata 
de elementos nos quais o filme insista abertamente, mas de unia 
sugestão difusa, feita pela soma de numerosos pequenos deta
lhes que vão se impondo cumulativa1nente ao espectador. É algo 
de totaln1ente div,erso do que acontece, por exernplo, nas duas 
aparições do rctra:o de Getúlio Vargas, ou na apresentação da 
bandeira brasileira, cuja inclusão é deliberada, com intcnsões precisas 
facilmente detcctáveis : suscitar, se não indicar claramente, u111a 
refl exão sobre o tempo atual, e sobre o fato de que, afinal das 
contas, as coisas não devem ter mudado muito. 

Inversamente, há uma enorme sen1elhança entre aquela fan1Hia 
de índios e os nossos caboclos. Sobretudo o caboclo nordestino, que 
para nós i.em uma existência cinematográfica muito concreta. O 
índio foi até agora pouco irabalhado, no cinema brasileiro; filmes 
como Pindorama ou Como Era Gostoso o Meu Francês são eviden
temente uma aproximação mais consistente do personagem do que 
os Guaranis e lracemas anteriores, feitos de índios totalmente 
esteriotipados. Mas a nossa idéia do índio, do primitivo enquanto 
personagem cinematográfica, é ainda aquela que nos vem do cine
ma americano, quer nos seus clássicos do exotismo - Mumau, 
Flaherty, Woody Van Dike, quer no western. Gustavo Dahl nos 
desnorteia um pouco, ao afastar-se na compos.ição do personagem 
destes índios tradicionais. Mas reconhecemos logo, em Uirá e sua 
família, uma gente muito nossa, porque muito próxima de outros 
personagens do cinema brasileiro. Catai, quando faz farinha, ou 
cuida dos filhos, ou segue o marido, ou está às voltas con1 o sapato 
de sa l os altos, nos reporta imediatamente a Sinhá Vitória, não a de 
Graciliano, mas a de Nélson Pereira dos Santos. E tomando Uirá 
con10 pon'o de referência, vemos o quanto Fabiano é índio, no seu 
comporta1nento, na convivência com a fa mília, na sisudez. Pelo 
relacionan1ento com Vidas Secas, Virá nos permite detectar, nu1n 
estágio anterior das nossas origens, os germes de formas atuais de 
comportamento dos nossos cab~clos . E de repente nos damos con1a 
do q uanto a realidade brasileira já tem uma existência cinen1atográ
fica concreta, de até que ponto ela já foi trabalhada e transposta 
para a tela. O cinen1a brasileiro nos impôs u1n mundo seu, uma 
possibilidade de reconhecimento de suas imagens como coisa nossa, 
uma . composição anterior de personagens e si • .uaç!'es que Gustavo 
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Dahl utiliza na construção de seu filme, incorporando e reelaborando 
as experiências anteriores. 

N'O Bravo Guerretro, como aliás na maior parte dos filmes do 
cinema novo, havia a influência muito nítida de uma estética cinc
n1atográfica "culta", estrangeira, sobretudo européia. Aqui, o gênero 
de influências é totalmente diverso. A influência do cinema estran
geiro - agora an1ericano, e muito n1ais popular do que cultp - é 
iguaJn1ente nítida, mas digerida. E o relacionamento que se impõe é 
o que se estabelece com o cinema brasileiro. Desta vez um relacio
namento interno, feito da procura comum de compreensão da nossa 
realidade, das nosssas origens, "daquilo que fomos e somos". 
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