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Resumo: Neste trabalho, pretendo discorrer sobre um filme da extensa 

produção cinematográfica realizada pela Comissão Rondon, na tentativa de 

delimitar as fronteiras de um Brasil até então desconhecido, indo ao encontro 

dos (por eles) chamados índios “selvagens”, personagens singulares e que 

mantinham, até então, pouco contato com o homem branco “civilizado”. Aqui, 

darei ênfase especial ao filme etnográfico Kadiweu (1932); através do olhar do 

seu idealizador e produtor, major Luiz Thomaz Reis, que sofreu grande influência 

editorial de seu superior, o marechal Cândido Mariano da Silva Rondon. 



Pretendo analisar esta produção fílmica levando em consideração as vontades, 

ideologias e critérios destes militares, ou seja, quero aqui dar ênfase à análise 

da mise en scène da produção do autor Thomaz Reis e das contribuições de 

Rondon, assim como da auto-mise en scène (mise en scène dos “atores”), a 

partir do conceito de dominantes, definido por Claudine de France no livro 

“Cinema e Antropologia” (1998). Porém, antes disso é necessário realizar uma 

breve retrospectiva histórica, para entendermos o contexto sócio-cultural (e 

também político) que envolvia tal comissão. 

Palavras-chave: Mise en scène, dominantes, filme etnográfico, Comissão 

Rondon. 
 
Introdução: 
 

No presente artigo, pretendo analisar o filme Kadiweu (produzido no ano 

de 1932, pelo engenheiro, cineasta e fotógrafo, major Luis Thomaz Reis, sob 

encomenda da Comissão Rondon), através de um método e parâmetro de 

análise, definido por Claudine de France no livro “Cinema e Antropologia” (1998), 

como (auto) mise en scène. 

Em outras palavras, o termo significa o conjunto de ações do cineasta 

(que emprega suas opções de escolha, sejam elas técnicas, como a opção por 

enquadramentos e ângulos variados, que podem causar um “esfumamento” ou 

ocultação do real ou acentuar certos aspectos da realidade representada; 

culturais, como na intervenção fílmica que ocorre em vários níveis, seja na 

edição pós-produção, momento em que o cineasta, de acordo com valores 

técnicos, morais, éticos e sociais, escolhe o que vai ou não ser mostrado e, 

também, das representações dos “atores” presentes no filme (uma espécie de 

auto mise en scène), que querendo ou não, de uma forma ou de outra, atuam 

diante da presença da objetiva da câmera cinematográfica, reagindo aos 

estímulos causados pelo observador-cineasta. 

Para Claudine de France, nenhuma descrição, mesmo a mais rigorosa 

(como um documentário), escapa “as leis gerais da mise en scène (leis de 

exclusão, de saturação etc.) em razão das quais a imagem deve se contentar 

em sugerir o mostrável ou de indicá-lo a partir de índices visuais e sonoros” 

(France, 1998: 12). 



Segundo Claudine, apesar de alguns continuarem a pensar que o filme 

etnográfico pode escapar à mise en scène, ela é um dado inevitável de qualquer 

realização fílmica, mesmo documentária. Nas palavras da autora: 
Pelo simples fato de que aceitam ser filmadas, as pessoas observadas 
se colocam em cena e são testemunhas da intervenção do cineasta. 
Mise en scène própria às pessoas filmadas e intervenção do observador-
cineasta se manifestam em diversos níveis, mais frequentemente à 
revelia de seus próprios autores. Dito de outra forma, a observação do 
etnólogo-cineasta, mesmo a mais distante, é sempre participante. Ou 
seja, o etnólogo-cineasta participa sempre, de alguma maneira, do 
processo observado, porque sua intervenção e a auto-mise en scène 
própria às pessoas filmadas são inevitáveis. Reciprocamente, as 
pessoas filmadas participam do processo de observação porque 
intervêm na mise en scène do cineasta (France, 1998: 21, 22). 
 

Levarei em conta neste trabalho, portanto, o conceito de dominantes, 

definição cunhada por Claudine para designar as atividades humanas que se 

desenvolvem de forma simultânea no nível do corpo, da matéria e do rito, sendo 

que um destes três aspectos, na maioria dos casos, fica em relevo em detrimento 

dos outros dois (que se esfumam). 
 
O aspecto dominante do processo é afinal aquele que exprime sua 
finalidade principal, e cujo programa comanda a auto-mise en scène do 
conjunto (France, 1998: 55). 

 
Preâmbulo: 

 

Esta história começa com Cândido Mariano da Silva Rondon, que, ao sair 

da academia militar como oficial-engenheiro, participou como ajudante do major 

Gomes Carneiro nas primeiras comissões de linhas telegráficas, formadas a 

partir de 1889 (Teixeira, 2004: 313). Já em 1891, com a saída do major Gomes 

Carneiro, o então capitão assumiu a chefia da Comissão Construtora de Linhas 

Telegráphicas no estado de Mato-Grosso (de Cuiabá a Corumbá, chegando até 

as fronteiras de Paraguai e Bolívia), entre os anos de 1900 até 1906.  

Após esta primeira empreitada, Rondon também chefiou a Comissão de 

Linhas Estratégicas de Matto-Grosso ao Amazonas, encerrada em 1916. Tal 

expedição colocou Rondou e o então engenheiro-tenente Luis Thomaz Reis 

frente a frente com diversos grupos indígenas, que haviam tido pouco contato 

com a “civilização”. Através deste primeiro contato, o marechal Rondon criou, no 

ano de 1910, o Serviço de Proteção ao Índio (SPI), órgão governamental ligado 



ao Ministério da Agricultura, que tinha em seu cerne a ideia de integração das 

populações indígenas ao processo produtivo nacional. 

Nesta empreitada, empolgado com as grandes expedições iniciais, 

Rondon levou com ele botânicos, zoólogos e outros cientistas para fazerem 

levantamentos da fauna e da flora. O levantamento topográfico e geográfico foi 

feito pelo próprio Rondon e seus ajudantes, e ele também realizou 

levantamentos etnográficos da cultura material de alguns grupos indígenas e 

medições antropométricas dessas populações (Teixeira, 2004: 314). Como 

resultado, foram publicados 100 trabalhos sobre o assunto, com o título 

“Publicações da Comissão Rondon”. Apesar de ter realizado inúmeras 

expedições pelo interior do país, as comissões chefiadas por Rondon, incluindo 

sua atuação na Inspetoria de Fronteiras, receberam a denominação genérica de 

Comissão Rondon.  

Já no ano de 1912, o marechal Rondon criou a Secção de 

Cinematographia e Photographia, colocando a mesma sob tutela do então 

tenente Luiz Thomaz Reis. Assim, o futuro major parte para a Europa para 

adquirir equipamentos. Retorna de lá apto a criar uma seção especializada em 

documentação através de material fotossensível, algo inovador para os padrões 

da época. Para isso, realiza altos investimentos e adquire tecnologia avançada, 

sem precedentes no país, visto que os equipamentos seriam utilizados em 

péssimas condições ambientais (altas temperaturas, alta umidade, mosquitos e 

outros insetos que poderiam danificar as películas, dificuldade de transporte, 

etc). Segundo relatos presentes na publicação de número 90 da “Expedição ao 

Rio Ronuro” (através de relatos do capitão Vicente de Paulo Teixeira da Fonseca 

Vasconcelos, realizados em 1945), a comissão contava com duas câmeras de 

cinema: Uma Williamson de trinta metros e uma Debrie Studio de 120 metros, 

esta segunda sendo utilizada para “estudos mais importantes”. Nas palavras do 

chefe do escritório central da Comissão, Amílcar A. Botelho de Magalhães: 
Todos os processos mais modernos da cinematographia eram alli 
applicados, e a Comissão Rondon dispunha então de todas as machinas 
necessárias para a organização completa dos seus filmes, inclusive a 
impressão dos positivos e dos letreiros, a secagem atificial, o 
enrolamento mecânico das bobinas etc., tudo movido a eletricidade. O 
próprio capitão Reis dirigiu toda a installação, com a mais notável 
proficiência, e tudo funccionava as mil maravilhas até eu deixar o 
Escriptorio Central, em maio de 1922 (Teixeira, 2004: 315-316).  

 



Demonstrando, portanto, possuir conhecimentos técnicos apurados, 

Thomaz Reis inicia seus registros no ano de 1914. Ele, que virá a ser o principal 

fotógrafo e cineasta da Comissão Rondon, teve também a ajuda de diversos 

outros profissionais, como os fotógrafos José Loro, Benjamin Rondon, Joaquim 

Rondon, Charlotte Rosenbaum e Carlos Lako. 

O resultado dos trabalhos de Thomaz Reis foi uma série de sequências 

de fotogramas cinematográficos, que vieram a cabo em três volumes editados 

entre os anos de 1946 e 1953, com o título Índios do Brasil, assinado pelo 

marechal Rondon. “Grande parte da documentação fotográfica dos grupos 

indígenas da Amazônia foi feita quando Rondon estava na chefia da Inspetoria 

de Fronteiras, entre 1934 e 1938” (Teixeira, 2004: 316-317). 

Como forma de apresentação dos trabalhos colhidos, além dos volumes 

editados, o marechal Rondon, bom conhecedor do “marketing”, exibia 

publicamente os filmes e as fotografias da Comissão, realizando posteriormente 

conferências sobre os temas expostos. Exercia, desta forma, uma considerável 

influência sobre o imaginário da população, principalmente de uma elite urbana, 

sedenta por imagens de um sertão brasileiro até então desconhecido, não 

desbravado. 

Embora tenha ressaltado até aqui a importância dos trabalhos da 

Comissão Rondon e dos seus diversos feitos, é imprescindível salientar a 

existência de inúmeras dificuldades técnicas, como a perda de inúmeras e 

valiosas imagens etnográficas, tanto fotográficas como cinematográficas. Isto 

devido às diversas travessias de rios caudolentos e, principalmente, na 

revelação de negativos em condições inóspitas, devido à umidade e a presença 

de insetos que devoravam a película. Nas palavras do próprio Thomaz Reis: 
“Depois de seis meses de serviço, sob minha observação pessoal, pois 
que era a primeira vez que fazia isso no sertão, tendo por felicidade 
estudado a ‘emulsão’ e o tempo de sua efficiência em zonas quentes e 
humidas, o que me levou a preparar aparelhos de madeira especiaes 
para revelar os films no local, foi então obtido com vantagem o film 
conhecido por Sertões do Mato-grosso, exhibido em 1915 no Rio de 
Janeiro e depois, em todo o Brasil” (Teixeira, 2004: 317). 
 

De fato, dos vários filmes produzidos por Thomaz Reis que se tem 

conhecimento - devido a anotações de campo e de informações oficiais – cinco 

não foram encontrados até os dias de hoje: Expedição Roosevelt ao Mato-

Grosso (1915), De Santa Cruz (1917), Indústria da borracha em Minas Gerais e 



no Amazonas (1917), Inspecção no Nordeste (1922) e Operações de guerra 

(1926). 

Apesar das inúmeras adversidades, a produção do major Thomaz Reis ao 

longo dos anos constitui um amplo acervo, tanto de fotogramas (filmes) quanto 

fotográfico. Sendo assim, neste paper pretendo analisar somente um dos filmes 

produzidos por Thomaz Reis, intitulado, Kadiweu (ou Cadiuéus), produzido no 

ano de 1932 e com duração aproximada de 23 minutos. 

 

Definições: 
Antes de iniciar a análise do filme Kadiweu, é necessário introduzir e 

explicar os conceitos de dominantes material, ritual e corporal, desenvolvido por 

Claudine de France no livro “Cinema e Antropologia” (1998). 

 
Dominante material. 

No caso da dominante material, “o objeto aparece como protagonista da 

ação, que o cineasta transformará em fio condutor privilegiado da observação, 

em protagonista da descrição (France, 1998: 62)”. Neste caso, a função do 

objeto se aplica a todo elemento, corporal ou material, sobre o qual se exerce a 

atividade direta ou indireta do agente. Assim, todo elemento do meio material 

diretamente manipulado pelo agente em um dado momento pode ser 

considerado como objeto (France, 1998: 63). 

Em relação à dominante material, é importante ressaltar a existência do 

que Claudine chamou de “enquadramento de base” e de “a duração de base do 

período de observação”. 

 
O enquadramento de base: 

O enquadramento de base “nada mais é que a delimitação espacial que 

tende a coincidir com o pólo de interação principal da atividade material, 

constituído geralmente pelo pólo operatório” (ponto de encontro entre o espaço 

postural do agente e o espaço instrumental) (France, 1998: 67). 

Embora seja essencial em uma produção, o enquadramento de base 

(mais fechado, em close) não exclui a presença de enquadramentos com maior 

amplitude (mais abertos). 

 



Duração de base do Período de observação: 
Assim como é relevante a escolha do perímetro de observação (o 

espaço), devemos levar em consideração a influência da “escolha dos limites e 

da decupagem do período de observação (France, 1998: 81)”. Nas palavras da 

autora: 
“Nesse sentido, lembremos que numa técnica material a ação sobre uma 
parte do meio exterior através do porte, do transporte, da transformação 
ou da perseguição do objeto permanece o principal objetivo do agente. 
Assim podem ser eliminadas, em princípio, as fases da atividade que 
interrompem ou estorvam o curso normal do processo na imagem, e cuja 
supressão não prejudica a inteligibilidade da técnica material (France, 
1998: 81)”. 

 
Dessa forma, a autora nos chama a atenção, no que diz respeito à 

duração de base do período de observação, que existem momentos filmados 

cuja supressão (no fim do processo de pós-produção) não irá acarretar em 

perdas na apreensão do filme. Estes momentos são chamados por Claudine de 

tempos fracos e consistem em esfumamentos de aspectos considerados menos 

importantes (como os obstáculos na prática da pesca ou quando uma dona de 

casa, ao preparar uma refeição, queima as mãos na panela e trata do seu 

ferimento).  

Estes tempos fracos são aspectos particulares da mise en scène material, 

visto que privam o espectador dos dados sensíveis indispensáveis à elaboração 

de uma articulação do comportamento técnico (France, 1998: 83). 

 
Dominante ritual. 

Dentre os numerosos traços comuns às técnicas rituais, um deles, o 
espetacular, interessa mais de perto ao etnólogo-cineasta (France, 
1998: 93). 

 

No que diz respeito à dominante ritual, Claudine de France observa que 

“é como maneira de se colocar em cena para um observador que a dimensão 

espetacular do rito interessa ao cineasta (France, 1998: 93)”. Para Marcel Mauss 

(1969: 122), “faz-se um gesto não somente para agir, mas também para que os 

outros homens e os espíritos o vejam e o compreendam”. 

Neste sentido, a autora coloca três componentes fundamentais relativos 

à dominante ritual: o primeiro consiste no destinatário do ritual (protagonista 

indireto da ação e guia da observação), o segundo remete ao espaço fílmico do 



rito e o último, e não menos importante, refere-se ao tempo fílmico do rito. 

Analisarei a seguir, de forma genérica, cada um destes elementos. 

 
O destinatário do ritual:  

As dominantes ou técnicas rituais, por se destinarem principalmente da 

tradição oral e terem a memória, o gesto e a palavra como forma de registro (e 

não a escrita), “são inteiramente orientadas para um ou vários destinatários 

suscetíveis de as observar, fixar, sancionar, transformar” (France, 1998: 94). 

Entre estes inúmeros destinatários, temos em primeira instância os 

“fantasmas benignos ou malignos dos rituais religiosos (France, 1998: 94)”. 

Neste caso, aqui se oferece aos destinatários (às entidades superiores, no caso) 

o desenrolar das atividades rituais, que são submetidos ao exame do próprio 

destinatário. É para este destinatário (ser fantasmagórico e espiritual), que o 

ritual é realizado, em troca da concessão de graças, alimentos, fertilidade, etc. 

Em segundo lugar, “qualquer que seja a finalidade particular de sua 

apresentação (religiosa, política, afetiva, etc), as técnicas rituais devem ser vistas 

e/ou ouvidas por um observador real ou fictício a quem elas também se 

destinam. Este observador “guia permanentemente a ação dos agentes” 

(France, 1998: 95), daqueles que são os destinadores ou atores do rito. 

No caso do observador-cineasta, deve-se sempre ter em mente “o jogo 

de esconde-esconde ao qual se entregam, em muitos casos, e mais ou menos 

conscientemente, os participantes (France, 1998: 96)” deste ritual. Isso porque, 

ao se desenrolar, os ritos podem esconder dos seus destinatários o conjunto de 

seus preparativos ou ainda criar uma versão renovada ou simulada do ritual 

original. 

Aqui, pode existir ainda um conjunto de ações levadas para fora do tempo-

espaço do ritual, algo como um “contra-rito”, composto por fases marginais, algo 

como os bastidores que não se quer mostrar.  

Além deste contra-rito, é importante salientar a existência de 

espectadores proibidos de participar da cena (os chamados 

“contradestinatários”), como é o caso dos não-iniciados ou não-incorporados, 

que são colocados em posição de afastamento ou de isolamento do ritual. O 

observador-cineasta toma aqui a posição de destinatário ou de 

contradestinatário, de acordo com seu status adquirido junto à comunidade 



observada. Mais ainda, a “relação de observação que se instaura entre o 

cineasta e as pessoas filmadas torna-se um componente natural – ainda que sui 

generis – do conjunto do ritual” (France, 1998: 102). 
Tudo parece confirmar o destinatário em seu papel de guia principal da 
ação, de protagonista oculto do rito. Tudo o leva, dessa maneira, a 
tornar-se o guia principal da observação do cineasta (France, 1998: 101). 

 
O espaço fílmico do rito. 

Quando levamos em conta as dominantes rituais, “o cineasta não pode, 

neste caso, abstrair a presença real ou imaginária do destinatário habitual do rito 

(France, 1998: 103)”. Ou seja, levar em consideração o seu ponto de vista é 

apreender um dos traços específicos das técnicas rituais. O cineasta tende, 

assim, a ocupar no mínimo o lugar de observador, a respeitar a sua orientação 

(ângulo), a delimitar a relação do agente com este destinatário da prática ritual 

(enquadramento) (France, 1998: 104). 

Sendo assim, é possível afirmar que o enquadramento de base “tende a 

incluir na delimitação o destinador, apresentador do rito; seu dispositivo ritual 

(instrumentos, objetos imediatos manipulados) e o destinatário, observador real 

ou imaginário (France, 1998: 104)”; enquanto o ângulo de base permite indicar 

a orientação do cineasta em relação aos participantes e precisar o grau de 

inserção do espectador do filme no processo mostrado. O ângulo de base 

exprime, assim, a tendência do cineasta de fazer coincidir seu ponto de vista e 

o do espectador com o ponto de vista do observador assumido pelos agentes do 

rito (France, 1998: 112). 

 
O tempo fílmico do rito. 

Assim como definimos um perímetro, um espaço da observação do rito, 

pode-se conceber a existência de uma duração de base da observação de uma 

técnica de dominante ritual. “Esta duração de base corresponde ao período de 

ação durante o qual os agentes se deixam ver e ouvir por um destinatário 

qualquer (France, 1998: 124-125)”. 

Segundo Claudine de France, “o tempo fílmico do rito é antes de tudo 

aquele da própria atividade dos agentes” (France, 1998: 126), cabendo ao 

cineasta uma necessidade essencial em mostrar a sucessão das atividades 

oferecidas como espetáculo aos destinatários. Tudo aquilo que diz respeito a 



este espetáculo é digno de figurar no período de observação. O protagonista 

indireto, que é o destinatário, orienta a atenção do cineasta para um continuum 

de atividades e não para uma sucessão intermitente de resultados (France, 

1998: 126-127).  

Neste caso do tempo fílmico do rito, o que a imagem normalmente nos 

mostra é uma espécie de representação de “atores em cena”, tendo a parte dos 

bastidores (períodos fracos e os contra-ritos) esfumaçada, abstraída do 

espetáculo mostrado. 

 
Dominante corporal. 

 
Uma das primeiras coisas que o uso da imagem animada nos ensina é 
a multiplicidade de pontos de vista possíveis sobre a atividade corporal 
(France, 1998:135). 
 

Como terceira e última dominante da auto-mise en scène fílmica, temos 

as técnicas corporais, sejam elas posturais e/ou gestuais. Para analisarmos tal 

dominante, levarei em conta, juntamente com Claudine de France (1998), mais 

quatro variáveis fundamentais. São elas a escolha do protagonista da ação, o 

espaço fílmico do corpo-objeto, o tempo fílmico da ação sobre o corpo e as 

estratégias de compromisso. 

 
Escolha do protagonista da ação. 

Em relação à escolha do protagonista da ação, a autora nos diz que 

“desde o momento em que se examina o corpo como um meio técnico, é 

colocada em evidência a continuidade de toda atividade corporal efetuada com 

o corpo, qualquer que seja o objetivo perseguido pelo agente” (France, 1998: 

136), agente este protagonista de uma ação. 

Seja nos momentos de repouso ou de deslocamento do objeto interno que 

é seu próprio corpo, seja na atividade corporal de transição e a articulação entre 

as fases de um processo de dominante qualquer (as chamadas “pausas”), a 

imagem fílmica do protagonista da ação retém “um fluxo ininterrupto de gestos e 

de posturas próprias ao conjunto do corpo” (France, 1998: 141). Nas palavras de 

Claudine de France: 
 
Ora, uma técnica aplicada sobre o corpo é sem nenhuma dúvida 
atividade intermitente. Ela possui um começo, um fim, como qualquer 



técnica material de fabricação ou de aquisição. Como tal, ela é 
inteiramente orientada para a produção de um efeito, a obtenção de um 
resultado sobre um objeto que, ao invés de ser material, como são uma 
cerâmica, uma cesta, uma jóia, é o próprio corpo humano (France, 1998: 
141). 

 

Portanto, para o cineasta existem duas técnicas de dominante corporal: 

as reflexivas, que consistem nas técnicas fundamentadas na relação do agente 

com seu próprio corpo, ou seja, o agente é ele mesmo seu próprio objeto; e as 

não-reflexivas, que são aquelas técnicas que repousam na cooperação entre os 

agentes, nos oferecendo “o espetáculo de um agente cuja atividade se exerce 

sobre um paciente que lhe é exterior, como o é um objeto material qualquer” 

(France, 1998: 144). Como exemplo de técnica reflexiva temos uma dançarina, 

que movimenta-se sozinha pelo palco, utilizando seu corpo como objeto. E para 

ilustrar uma técnica não-reflexiva, temos uma mãe que recolhe os piolhos de sua 

filha, ou seja, a mãe toma o lugar de agente, enquanto a filha é sua paciente. 

 
O espaço fílmico do corpo-objeto. 

Para Claudine de France, os ângulos e enquadramentos adotados pelo 

etnógrafo-cineasta em uma imagem de dominante corporal, tende a se centrar 

no agente, no caso de uma técnica reflexiva e no conjunto entre agente e 

paciente, no caso de uma técnica não-reflexiva. 

Sendo assim, é salutar destacar, juntamente com a autora, que a oposição 

entre técnicas reflexivas e não-reflexivas daria origem a dois modos de aplicação 

da estratégia do cineasta (France, 1998: 149). 

No caso das técnicas reflexivas, nota-se que elas não formam um 

conjunto fechado, homogêneo. Existem diferenças entre as técnicas que fazem 

uso apenas do dispositivo interno (o próprio corpo) ou de uma aparelhagem 

incorporada (algum objeto, como por exemplo a mulher que utiliza um apoio para 

descansar), instrumento este destacado do corpo.  

Para as técnicas reflexivas, um outro comentário faz-se necessário: o 

enquadramento de base (termo utilizado por Claudine de France para definir a 

delimitação espacial da imagem filmada, que contém o pólo operatório, no caso 

o dispositivo interno, e possíveis instrumentos de apoio) de uma técnica corporal 

tende a enfatizar certa região do corpo (por exemplo a cabeça), excluindo da 

imagem todo o resto do corpo. O contrário pode acontecer, quando o cineasta 



que mostrar, por exemplo, o movimento corporal de uma dançarina. Para isso, 

ele enquadra o seu corpo, enquanto o rosto é excluído do quadro. 

Ainda nos referindo ao enquadramento de base, ele inclui naturalmente, 

no seio da relação reflexiva, o espaço eventualmente ocupado pelo dispositivo 

incorporado, qualquer que seja seu tamanho ou sua exterioridade inicial (France, 

1998: 155). Isso significa que, naturalmente, ao mostrar o corpo da dançarina, o 

cineasta captará também as vestimentas que ela utiliza, seus sapatos e o chão 

onde ela pisa, e, ao mostrar seu rosto, irão aparecer seus adornos faciais 

(brincos, colares, etc.) e sua maquiagem. 

Passando agora para as técnicas não-reflexivas, é necessário destacar a 

predominância de um enquadramento que enfatiza o pólo operatório, ou seja, de 

um enquadramento de base que mostra em primeiro plano a atividade realizada 

(com ou sem instrumento), como por exemplo em um plano mais fechado, onde 

é mostrado as mãos (do agente) que cata piolhos na cabeça do paciente 

(aparecendo somente a parte superior da cabeça), ou um plano mais aberto, 

onde um lutador aplica o golpe no seu adversário (nos dois casos, embora os 

enquadramentos sejam distintos, o que se quer mostrar em primeiro plano é 

exatamente o pólo operatório da ação). 

 

O tempo fílmico da ação sobre o corpo. 
Segundo Claudine de France, há pelo menos duas formas de sublinhar o 

ritmo e a duração da atividade corporal numa imagem em movimento. A primeira 

consiste em “restituir o continuum gestual ou postural, quaisquer que sejam as 

condições particulares da atividade, o objeto sobre o qual ela se exerce” (France, 

1998: 173). Esta primeira forma predomina nas técnicas reflexivas. A outra 

maneira de proceder leva em consideração o objeto sobre o qual se exerce a 

atividade corporal (seja um objeto de apoio ou um outro corpo, este na posição 

de paciente da ação), caracterizando uma técnica corporal não-reflexiva. 

No primeiro caso, o que chama a atenção é a oposição rítmica que traduz 

a passagem do gesto à postura. Com efeito, contrariamente às aparências, a 

passagem do corpo em movimento (gesto) à sua total imobilidade (postura) não 

indica necessariamente uma suspensão da ação reflexiva ou da interação. 

Já no segundo caso, o cineasta fica centrado principalmente no futuro do 

paciente e não mais no corpo do agente. Assim, a duração de base da 



observação de uma técnica corporal não se distingue fundamentalmente 

daquela de uma técnica material. 

 
Estratégias de compromisso. 

Claudine de France observa, neste último item da dominante corporal, que 

apesar da tentativa de estabelecer uma estratégia que privilegia uma dominante, 

seja ela corporal, material ou ritual, existem inúmeras dificuldades para 

conservar uma mesma estratégia durante a observação por parte do cineasta. 

Fala-se, aqui, de uma relação de co-dominância, comum, por exemplo, quando 

existe um agente (dominante corporal) utilizando-se de alguma ferramenta 

(objeto), como no caso de um filme que mostra um atleta que se exercita na 

academia empurrando pesos. No mesmo enquadramento mostra-se o atleta 

(agente da técnica corporal) e os pesos, sendo que o processo envolve uma 

ambiguidade de dominantes, encorajando o cineasta “a fazer um deslocamento 

imperceptível – ou brusco – de um sublinhamento do corpo para um 

sublinhamento do dispositivo material. 

Esta relação de ambiguidade entre as dominantes pode ocorrer também 

no âmbito do rito. Nas palavras de Claudine: 
 
(...) as oscilações do cineasta entre diferentes pontos de vista não têm 
por único fim, mais ou menos consciente, conciliar na imagem a aparente 
co-dominância no seio de um mesmo comportamento, de uma técnica 
material e de um técnica corporal. Elas são igualmente a resposta, 
parcialmente controlada, ao problema de uma co-dominância entre a 
técnica corporal e o espetáculo antecipado pelo agente durante o 
adestramento do seu próprio corpo. A atividade corporal do agente é a 
tal ponto subentendida por seu próprio resultado, o rito, que é muito difícil 
para o cineasta não levar em conta os pontos de vista do destinatário a 
quem seu espetáculo antecipado se dirige (France, 1998: 181-182). 
 

Desta forma, a autora reconhece que alguns processos se desdobram em 

uma tripla frente de co-dominância corporal, material e ritua, sendo que o 

deslocamento entre os múltiplos pontos de vista do cineasta se acentua. Para 

esclarecer esta acertiva, Claudine (1998) nos dá o exemplo das filmagens de um 

desfile de moda, onde o rito urbano (no caso o desfile em si), as técnicas 

corporais das modelos ao desfilar e as vestimentas observadas por todos 

(âmbito material) correspondem a um típico caso de co-dominância. 

Por fim, podemos deduzir juntamente com a autora, que “(...) reduzir toda 

situação observada unicamente à predominância de um aspeto do 



comportamento sobre os outros seria absurdo” (France, 1998: 187). A 

ambivalência, por vezes a ambiguidade, prevalece. A pressão das restrições do 

corpo, do meio material, das regras rituais, se exerce com uma força igual sobre 

o comportamento dos agentes, que parecem ser o lugar de encontro de diversos 

programas inextricavelmente misturados. 

 
Análise fílmica: “Kadiweu” (1932). 

O filme Kadiweu reúne atividades variadas da Comissão Rondon e, de 

fato, evidencia alguns estereótipos definidos bem por Fernando de Tacca, no 

livro “A imagética da Comissão Rondon” (2001). 

Desde o início do curta-metragem, percebemos que os índios ali 

retratados estão em contato com o “homem branco civilizado” há alguns anos, 

por causa do uso de roupas, colares, sapatos, chapéus, entre outros artigos da 

“civilização”. Assim sendo, o “índio como selvagem” (Tacca, 2001: 23), 

realizando suas atividades costumeiras - como pescar, caçar, cozinhar, dançar, 

etc. - não mais se faz presente naquela tribo. 

O que percebemos, seguindo os conceitos cunhados por Tacca, é a 

ocorrência da figura do “índio como pacificado”, “integrado” e “civilizado”. No 

filme Kadiweu, a demonstração desses três “tipos” de índios é explícita, seguindo 

uma espécie de sequência.  

Analisarei, a seguir, aspectos fundamentais do filme, levando em 

consideração, como já foi dito, os conceitos de dominantes, com ênfase especial 

nas técnicas corporais, que predominam na maior parte do documentário. 

 

O índio como “pacificado”: “Posto Alves de Barros dos índios Cadiuéus”. 
Logo na primeira parte do filme, intitulada através de uma cartela escrita 

(“Posto Alves de Barros dos índios Cadiuéus”), temos um plano geral da aldeia, 

seguido por um travelling lateral, mostrando alguns índios (vestidos como 

“homem branco”) andando pela aldeia, além de alguns animais. Nesse 

momento, notamos a predominância da dominante corporal, presente durante 

quase todo filme. O cineasta mostra os índios realizando atividades reflexivas 

(uso do próprio corpo como instrumento da ação), caminhando de um lado pro 

outro, dando ênfase, neste caso, às técnicas gestuais (movimento). 



Logo em seguida, o marechal Rondon, juntamente com outros militares, 

aparece entre os índios, numa espécie de interação. Fardado, Rondon realiza 

também sua mise en scène como “ator”, ao mesmo tempo que contracena com 

um índio transformado, que assume “uma nova existência visual em função da 

expedição” (Teixeira, 2004: 329). 

Depois desta cena, Rondon aparece entrando em um carro e saindo do 

posto. Na próxima sequência, aparece uma família indígena que posa para a 

câmera. Notamos que o filme não obedece a uma linearidade espaço-temporal, 

tendo a edição pós-produção um papel importante. Em relação a mise en scène 

desta tomada, percebemos um duplo papel, que envolve as intenções do 

cineasta que dirige a cena e a auto-mise en scène dos atores, predominando, 

neste caso, a técnica reflexiva postural (repouso do corpo). 

Depois, Rondon aparece novamente, sentado num banco de madeira em 

frente a uma oca, distribuindo alguns presentes às crianças indígenas. 

Novamente, aparece explícita a influência de Rondon sobre a edição fílmica, 

assim como a intenção de elaborar uma visão do índio como pacificado, vestido 

e apto a conviver com os “homens brancos” e com os adereços da civilização. 

Ao final desta sequência, um índio aparece na tela, novamente posando 

semi-estático (dominante corporal reflexiva postural) para a câmera, seguindo 

ordens do cineasta Luiz Thomas Reis (mise en scène do autor). Novamente 

seguindo instruções, o índio vira de perfil, mostrando para a sociedade civilizada 

a face do novo “índio pacificado”. 

Após o término da primeira sequência (que foi introduzida por uma cartela 

explicativa), começa uma nova tomada, introduzida pelo título “Índia dessa raça 

no seu traje domingueiro”. Na realidade, todos os blocos do filme são divididos 

por cartelas, que mostram “algo que já se anunciou visualmente no próprio filme, 

criando uma complementaridade na informação (Teixeira, 2004: 331). 

Aparece então uma índia com uma criança no colo (provavelmente seu 

filho), mostrados de forma semi-estática e frontal. Novamente, predomina aqui a 

técnica corporal reflexiva postural. A índia também segue instruções de alguém 

que não aparece no quadro e se vira de perfil para o cineasta, numa expressão 

corporal reflexiva gestual. Depois, vira-se de frente novamente. Agora, ela e a 

criança estão sorrindo, nitidamente motivados pela fala ou gesto de alguém que 

não é visto, que está no extra-campo. O enquadramento abre, aparecendo no 



canto esquerdo da tela a criança e, no lado direito, um vazio aparentemente 

inexplicável. Porém, a criança olha para o canto visualmente vazio (para nós 

espectadores) e começa a rir. O plano volta então aos dois índios, que continuam 

sorrindo e brincando, reforçando a técnica de dominante corporal reflexiva 

gestual (visto que a índia não realiza nenhuma ação sobre o corpo da criança, 

exceto a de segurá-la). 

Depois, aparece no plano uma outra índia, sozinha. Como a índia anterior, 

ela é mostrada de frente e depois de perfil, numa nova demonstração de 

dominante corporal reflexiva postural. Ela também começa a rir, provavelmente 

pelo mesmo motivo que fez os índios anteriores sorrirem. Ela retoma a pose 

frontal. O enquadramento se abre e finalmente entendemos tudo.  

No novo quadro, a índia com o garotinho no colo aparece novamente, 

junto com a segunda índia mostrada. Na cena, também estão um casal de índios 

mais velhos e o responsável pelas risadas: o marechal Rondon, que aparece ao 

fundo da cena, organizando as poses e conversando com os “personagens”. 

Novamente é ele quem organiza a mise en scène, ao mesmo tempo em que 

também participa da representação, sempre que pode. 

 
O índio como “integrado”: “Em Bella Vista, cidade da Fronteira à margem 
do rio Apa”. 

Em outra sequência, pode-se perceber o surgimento do ideal de índio 

integrado. Um quartel aparece ao fundo da cena. Na frente, tem-se uma marcha 

da cavalaria, nitidamente ensaiada para a câmera. Vários oficiais montados em 

seus cavalos portam, quase todos, a bandeira do Brasil, numa ode ao 

nacionalismo. Eles vão de um lado para o outro, mostrando o predomínio da 

técnica corporal não reflexiva gestual (movimento). Apesar de estarem 

montados, os cavalos aqui são meros suportes do corpo dos oficiais, não 

correspondendo a uma técnica material. O mesmo ocorre com as bandeiras 

carregadas, que possuem mais função ritual do que material.  

Na verdade, a presença das bandeiras (do Brasil) estão em consonância 

com o ideal de pátria, de ordem e progresso estampados na própria bandeira do 

país. Um dos objetivos claros da comissão rondoniana era o de disseminar os 

ideais da nação, a identificação de todos (inclusive dos índios) com a “pátria 

amada idolatrada”. Existe, portanto, uma outra dominante presente nessas 



cenas de marcha pelo quartel. Além de ser a própria marcha uma espécie de 

ritual militar, a presença das bandeiras também representa um ritual de 

veneração aos ideais nacionalistas. Nesta co-dominância (definida por Claudine 

de France como “estratégias de compromisso”), a relação corporal da marcha 

parece ter função predominante na cena. 

Em uma cena seguinte, a tropa segue em direção à Câmara Municipal de 

Bella Vista, para celebrar a Independência. Ao chegar no destino da tropa, 

vemos muitas pessoas em frente ao órgão público. Muitos adultos e crianças 

(índias e brancas, misturadas), estas últimas vestidas de branco. 

Notamos aqui a miscigenação/integração entre as crianças, todas 

vestidas da mesma forma e caminhando em fila única, seguindo instruções de 

alguns adultos que organizavam a cerimônia. Segundo Tacca, a transformação 

de um índio genérico “selvagem” em um índio genérico “integrado” foi prática 

portadora de valores de sua “nova pátria” e, assim, o índio passa a ser um 

trabalhador a mais a produzir o progresso ordenado (Tacca, 2001: 84). 

Aqui também há uma co-dominância das técnicas corporais reflexivas 

gestuais e das técnicas rituais (na entrada das crianças, organizada em fila 

única). 

O filme segue com o marechal Rondon hasteando uma grande bandeira 

do Brasil, em frente à entrada da Câmara Municipal. Muitos assistem a cena. No 

alto, a bandeira chega ao seu destino, e tomando conta do plano inteiro, ela 

tremula orgulhosa.  

Neste trecho, é perceptível a existência de uma co-dominância tripla, 

sendo difícil estabelecer a principal “estratégia de compromisso” do cineasta. A 

técnica corporal está presente, vista no semblante de Rondon (postura) e no seu 

movimento para hastear a bandeira (gestual). A técnica material também 

aparece, no momento em que ele puxa a corda que ergue a bandeira nacional 

até o topo da Câmara Municipal. E a técnica ritual se caracteriza, ao passo que 

a cerimônia de hastear a bandeira do Brasil, acompanhada por todos 

respeitosamente, é prática comum em festividades e cerimônias nacionais. 

Após a cerimônia de hastear a bandeira, as crianças entram na Câmara 

Municipal em fila indiana. Uma garota mais velha também carrega consigo uma 

grande bandeira do Brasil, reforçando o ideal nacionalista, uma vez mais. 



Dentro do recinto mostram-se padres, enfatizando um dos ideais da 

Comissão Rondon, que buscava valorizar a importância das missões católicas 

(principalmente as salesianas), responsáveis por converter, integrar e civilizar os 

selvagens índios de outrora. Nesta sequência aparecem, também, militares. 

Rondon novamente entra em cena. Agora ele está de perfil e estático, como que 

dialogando com as cenas anteriores, nas quais índios posavam para o cineasta 

de frente e de perfil, remetendo às célebres pesquisas antropométricas. Aqui, 

também predominam as técnicas corporais reflexivas posturais (estáticas). 

Dando fim a esta sequência, algumas crianças aparecem cantando, e os 

militares, inclusive Rondon, aplaudem (técnicas corporais reflexivas gestuais). 

 

O índio como “civilizado”: Missão São Gabriel. “Uma guarda de honra dos 
educandos estava a postos”. 

A primeira cena desta sequência mostra uma escola da missão salesiana. 

O marechal Rondon está a frente, junto aos padres e outros clérigos e militares. 

Do lado esquerdo (do espectador), aparecem pequenas crianças (brancas e 

índios), todas vestidas de branco. Do lado direito (do espectador) estão garotos 

mais velhos, portando armas de madeira e em posição de sentido. Depois, 

imitam alguns movimentos militares. Alguns garotos olham para a câmera, 

curiosos. Nesta cena notamos a co-dominância de técnicas corporais reflexivas 

(gestuais e posturais) e de técnicas materiais, quando os rapazes manuseiam 

as armas de madeira. 

Além desta análise, é importante ressaltar a significância ideológica 

passada por Thomaz Reis e pela comissão Rondon, neste caso. De fato, existe 

um paralelo óbvio entre duas imagens, inicialmente o simulacro de pequenos 

índios armados e militarmente uniformizados, com o seu referente: os soldados. 

Sendo assim, é nítida a ideia de “índios civilizados”, que agora já podem integrar 

as forças armadas brasileiras, mostrando sua dedicação a “pátria amada”. 

Em seguida, a câmera passeia e mostra mais de perto Rondon, outros 

militares e alguns religiosos, enfatizando a influência do marechal sobre Thomaz 

Reis, além de realçar a força e a autoridade militar e clerical (imposição cultural 

pela força e pela aculturação religiosa). 

Rondon volta para a cena novamente, agora abraçando e 

cumprimentando um garoto indígena, dando a ideia de “bom homem”, amigo dos 



“novos brasileiros”. Depois, aparecem meninas, a maioria índias, todas vestidas 

de branco. Atrás, as freiras salesianas organizam a cena. Algumas garotas 

olham para a câmera. 

Na sequência, apenas rapazes entram em foco. Vestidos de militares, 

portam armas de madeira. Um deles carrega uma grande bandeira do Brasil. 

Enfatizam novamente o “simulacro” de imitar os soldados e reforçam a ideia de 

nacionalismo. Aqui, novamente existe a co-dominância das técnicas corporais 

reflexivas (gestuais e posturais) e das técnicas materiais, no manejo das armas 

de madeira. Podemos falar também na existência de uma técnica ritual, já que, 

como dito anteriormente, a postura de segurar a bandeira e as armas com 

orgulho e em posição militar, podem ser consideradas práticas ritualísticas. 

 

Conclusão: 
O presente trabalho está longe de esgotar a temática da mise en scène 

fílmica da Comissão Rondon e do filme Kadiew. Muitas outras conclusões podem 

ser retiradas do documentário analisado e das inúmeras produções do major 

Thomaz Reis. Mas, de fato, pode exemplificar com sucesso a utilização 

metodológica das dominantes, tão bem desenvolvida por Claudine de France 

(1998).  

Portanto, após a análise do filme Kadiweu, através do embasamento 

teórico de dominantes rituais, materiais e corporais, nota-se o predomínio das 

técnicas corporais ao longo das cenas.  

Thomaz Reis buscou sempre mostrar o índio (seja como integrado, 

civilizado e/ou pacificado) vestido, em interação com o “homem branco”. 

Normalmente, o papel deste “branco civilizado” era exercido pelo marechal 

Cândido Mariano da Silva Rondon, principal autoridade militar e responsável 

pelas expedições da Comissão, que recebeu o seu sobrenome. 

Além da forte influência de Rondon, que notadamente exerceu papel 

fundamental na mise en scène de Thomaz Reis, o cineasta mostrava sempre 

que podia a força das instituições (Estado e Igreja), fundamentais para integrar 

os povos indígenas (no caso, os Kadiweu) ao ideal de “nação brasileira”. Tal 

objetivo nacionalista, portanto, era exaltado sempre que possível. 

Pode-se dizer, ainda, que apesar do domínio das técnicas corporais, 

existiram momentos que notamos a coexistência de técnicas rituais (como nas 



marchas militares, nas solenidades nacionalistas, na formação da fila indiana 

pelos alunos indígenas nas missões, no trabalho no campo, etc.) e das técnicas 

materiais que, em determinados momentos (principalmente na parte final do 

filme, quando apareciam as oficinas, hortas e escolas salesianas), superavam 

as técnicas corporais como dominante da auto-mise en scène. 
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