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Objetivo 

O filme Terra Umutina é uma reportagem que mostra alguns aspectos da cultura 
indígena dos habitantes da Aldeia Umutina em Mato Grosso e sua relação com o meio 
ambiente.  O filme se divide em cinco blocos principais: abertura/introdução, memória 
ou história, a casa do cacique, a terra e o alimento, e o rio e a vida.  Foi rodado na 
Aldeia Umutina no dia 15 de junho de 2012. As cenas de vídeo são intercalado com as 
imagens de fotografias históricas feitas por Harald Schultz e pertencentes ao Museu do 
Índio, e outras fotografias recentes feitas em 2011 durante uma festa na aldeia.  As 
cenas de dança também foram feitas nesta ocasião. 
 

Os Umutina, passado e presente 
 
A aldeia Umutina está localizada em uma área de reserva indígena entre o rio Paraguai 
e rio dos Bugres, no município de Barra do Bugres, a 150 km de Cuiabá.   A cidade fica 
a apenas 12 km da aldeia;  para chegar à aldeia a partir de Barra do Bugres  percorre-se 
um trecho de rodovia e um trecho de estrada de terra até a margem do Rio Paraguai; 
ali atravessa-se de barco e chegamos à reserva. O acesso é fácil, mas controlado pela 
Funai e pelos próprios índios. 
 
Os Umutina eram um povo guerreiro;  no século 19 e início do século 20 ocorreram 
muitas batalhas entre índios e brancos até que foram pacificados por Cândido Rondon 
em 1911, época em que suas terras foram demarcadas como terra indígena. Na 
década de 1940 muitos haviam morrido ou estavam doentes devido ao contato com os 
brancos e as doenças trazidos por eles. Foi nessa época que o Serviço de Proteção ao 
Índio instalou ali uma enfermaria com a finalidade de tratar os doentes e integrá-los à 
sociedade brasileira. Os Umutina que ali viviam foram forçados a deixar seus costumes 
e a esquecer sua cultura; foram proibidos de falar sua língua e passaram por um 
processo forçado de aculturamento.  Além dos Umutina ajuntaram-se nesta aldeia 
índios de outras oito etnias. 
 
Hoje o povo Umutina continua sendo um povo guerreiro. Se antes suas armas eram 
arco, a flecha e a borduna, hoje eles são conhecidos como guerreiros da cultura, suas 
armas são a caneta e o papel. Sua população vem crescendo e se destacam entre as 
nações indígenas do Brasil pelo alto grau de educação de seu povo. A educação é hoje 
a arma na luta pela sobrevivência e preservação da cultura.  Integrados à sociedade 
vivem entre as duas culturas. Suas casas são construídas de alvenaria, madeira e 
barro.  Algumas das casas ainda habitadas são da época da formação da aldeia.  As 
construções rústicas dividem o espaço com antenas parabólicas e postes de energia 
elétrica. Pelas ruas de terra da aldeia circulam motocicletas entre vacas e cavalos que 
pastam livres. Atualmente seu grande desafio é conseguir sobreviver como povo 
indígena e sobreviver integrados ao mundo globalizado. 
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Roteiro 

 
Memória e História 
Através das imagens e textos 
do livro de Harald Schultz os 
Umutina encontram nas 
fotográficas antigas a história 
do passado que conhecem pela 
oralidade transmitida pelos 
mais velhos de geração em 
geração.  Os índios se 
impressionam com as imagens 
de antepassados e comentam 
sobre antigos hábitos e 
costumes referentes a pintura 
corporal, a pesca, a caça, os animais de estimação, técnicas de pescaria, entre outros 
detalhes. O retorno desse livro à comunidade despertou grande interesse entre os 
umutina que ficaram ansiosos em ter um exemplar do livro para que todos da aldeia 
pudessem conhecer sua história contada através da visão dos brancos.  Este resgate da 
memória detonada pelo livro foi bastante interessante e reforça a necessidade de se 
retornar sempre o produto de nossas pesquisas àqueles que pesquisamos em nossos 
trabalhos acadêmicos e científicos .  
 
 

A Terra e o Alimento 
A Mandioca é uma cultura 
tradicional e também fonte de 
renda. A importância da terra e 
a sobrevivência com a 
agricultura.  No filme 
apresentamos uma roça de 
mandioca mantida pelo cacique 
Lucima Calomozore ; a produção 
desta roça é destinada para 
venda na cidade de Barra do 
Bugres, embora uma pequena 
parte fique na aldeia para 
consumo dos indígenas.  O filme 
mostra a colheita, depoimentos sobre a importância da produção agrícola e a 
preocupação com a preservação da floresta, e encerra com o transporte da produção 
da roça até o rio Paraguai, de onde posteriormente segue para o mercado.  
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O Rio e a Vida 
Muitos rios cortam a região onde 
vivem os habitantes da Umutina. O 
rio é assim uma parte importante 
da vida deste povo.  É do rio que 
retiram um dos alimentos mais 
importantes: o peixe. Alimento 
tradicional dos indígenas e que se 
tornou durante décadas a maior 
fonte de renda dos índios; em 
tempos recentes os cardumes que 
povoam aquelas águas foi 
diminuindo até quase desaparecer. 
A pesca predatório destinada ao 
comércio, aliado ao uso extensivo de agrotóxicos em plantações são os responsáveis 
pela escassez dos peixes.  
 

Comentários acerca deste trabalho 
 
Uma das motivações para produzir este trabalho foi outro trabalho que realizamos no primeiro 
ano do curso, em 2011, durante a disciplina “Políticas Públicas e Sociedade” ministrada pelo 
professor Geraldo Di Giovanni.  Naquela ocasião minha equipe decidiu por criar um blog 
destinado a publicar Políticas Públicas voltadas às populações indígenas. Dentre deste tema 
optamos por falar sobre programas de ensino superior destinado a estas populações e 
acabamos por identificar os índios Umutina como personagens interessantes para uma 
entrevista.  Foi assim que tive a missão de seguir até o Mato Grosso e entrevistar os 
professores da escola de ensino fundamental e 
médio.  Estes professores, em sua maioria 
haviam feito o curso específico para 
educadores indígenas e outros haviam cursado 
diferentes faculdades privadas e públicas.   
 
Neste processo tomei conhecimento dos 
trâmites burocráticos básicos para fazer um 
trabalho de pesquisa com povos indígenas.  
Obtive uma carta de apresentação junto ao 
LabJor;  entrei em contato com o Chefe do 
Posto da Funai e após alguma conversa por 
telefone acertamos a visita e a produção da reportagem com os professores.  A idéia do 
projeto do Blog foi bem recebida pelas pessoas da aldeia e a entrevista nos rendeu um 
trabalho excelente, reconhecido pelo professor Di Giovanni.  
 
Naquele mesmo ano de 2011, tive oportunidade de retornar à aldeia, um mês depois da 
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entrevista, quando aconteceu uma caminhada ecológica na aldeia, seguida de muitas 
atividades e festa, promovida pela Secretaria de Turismo de Barra do Bugres. Durante este 
evento pude fazer muitas fotografias e filmar algumas cenas de danças que acabei por incluir 
neste filme.   
 

    
 
Ao retornar à aldeia, entrei em contato com as fontes e eles me receberam outra vez com 
bastante simpatia , concordando em participar deste novo trabalho, o ‘filme-documentário-
entrevista’ que estava propondo agora. Neste filme o fio condutor deveria ser mostrar alguns 
aspectos da vida dos Umutina hoje e também mostrar o meio ambiente onde vivem, como 
utilizam estes recursos e o que pensam sobre a conservação das florestas e dos rios. Para 
ajudar neste trabalho de comunicação com os índios decide levar até eles uma antiga 
publicação sobre sua cultura feita por Harald Schultz que trabalhou ao lado de Cândido 
Rondon no Serviço de Proteção ao Índio (SPI). Este livro foi de grande ajuda durante o 
trabalho, pois acabou por despertar grande curiosidade entre os índios, o que acabei 
aproveitando bastante no filme.  Recebi algumas críticas que me apontavam que a seqüência 
de cenas do livro estava longa demais, mas resolvi mantê-la assim, pelo menos por enquanto.  

 
Este retorno à Aldeia Umutina em junho de 2012 me colocou de frente a uma nova 
situação política dentro da comunidade.  Eles haviam de acabado de fazer uma troca 
de caciques, saindo a cacique Creuza Soripa e assumindo a chefia o cacique Lucimar 
Calomezore; esta troca de cacique se deu após um momento de ruptura entre os 
habitantes da aldeia que acabaram por se posicionar em dois grupos com interesses 
políticos opostos. Um dos grupos decidiu por sair da área da aldeia Umutina e 
fundaram uma nova aldeia distante 17 km floresta a dentro, ainda nos limites da 
reserva indígena.  Denominada de “Aldeia Bancalana”, esta nova aldeia está se 
estruturando e é também uma estratégia de ocupação da área da reserva; decisão 
sábia no momento em que muito se fala em remarcação das terras indígenas.  Apesar 
desta ruptura, as duas facções não se tornaram hostis e mantém os laços de amizade e 
cordialidade necessários para a vida em comunidade. 
 

 
Produção 
 
As cenas foram captadas as câmeras fotográficas digitais Canon S3iS e Panasonic Lumix 
DMC-FH2, em modo VGA. Para a edição e montagem do filme utilizamos o programa 
Windows Live Movie Maker da Microsoft.  
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Trilha Sonora 
 
Em algumas cenas utilizamos como áudio canções 
indígenas das etnias Pankaru e Truka da Bahia. O áudio 
destas canções foi obtido a partir do site da ITEA que 
disponibiliza nas internet as canções do CD “Cantando as 
Culturas Indígenas”.  
 
Utilizamos as faixas 1 e 10 que podem ser encontradas em 
http://www.iteia.org.br/audios/cantando-as-culturas-
indigenas/.  
 

A intenção inicial para a trilha sonora era utilizar canções do povo Umutina o que não 
foi possível a tempo para a finalização do filme.  
  

 
Considerações finais  
 
Acredito que o filme tenha atingido o objetivo e fiquei feliz com o trabalho concluído. Será 
agendada para breve uma nova visita à aldeia onde irei apresentar o resultado do trabalho aos 
índios Umutina mantendo e reforçando assim os laços de colaboração que permitirão que 
novos projetos e pesquisas possam acontecer entre a academia e esta nação indígena. 

 

                
 
Agradeço ao povo Umutina por ter acreditado e apoiado este projeto. A eles dedico este filme.   

 
 
 
Links 
 
Filme Terra Umutina: http://www.youtube.com/watch?v=uzAR4qoCm6Y 
 
Blog Políticas Indigentistas: http://politicasindigenistas.wordpress.com/ 
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